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RESUMO
A fibrose cística (FC) é uma doença genética autossômica recessiva,
envolvendo a produção de muco mais espesso e viscoso, devido a um defeito
no transporte de água, cloro e sódio nas células epiteliais. Essa alteração
resulta em inúmeras manifestações e complicações, destacando-se a doença
pulmonar progressiva, que desempenha papel principal na morbidade e
mortalidade dos pacientes. O aumento da expectativa de vida desses pacientes
permitiu o reconhecimento de uma variedade de outros patógenos, como
Mycobacterium “não tuberculosis” (MNT) e alguns fungos filamentosos,
destacando o Aspergillus fumigatus, cuja principal manifestação nessa
população é a aspergilose broncopulmonar alérgica (ABPA). Assim, é
crescente o interesse pelo o impacto do A. fumigatus em manifestações
respiratórias, bem como do relato de recuperação de MNT no trato respiratório
de pacientes com FC. O presente trabalho levantou dados atuais de
prevalência de micobactérias, fungos oportunistas e ABPA e propôs uma
sistematização para investigação laboratorial, acompanhamento e critérios para
tratamento de pacientes com risco de infecções por estes agentes, além de
identificar as principais espécies isoladas e sua importância clínica nos
pacientes atendidos nos ambulatórios de fibrose cística do HC Unicamp. Foram
incluídos 117 pacientes que forneceram escarro para análise em cultura
microbiológica para micobactérias e fungos, durante o período de março de
2014 a dezembro de 2015. A investigação de ABPA iniciou-se a partir de
dosagens de IgE total. Foram encaminhados para exames de sorologia
específica, os pacientes que apresentaram IgE ≥ 500 UI/ml e/ou apresentaram
quadros de exacerbações pulmonares relacionados à presença do Aspergillus
sp. ou sem resposta a antibioticoterapia. A partir do levantamento dos dados na
literatura a respeito da investigação de micobactérias e ABPA na população
com FC, foi elaborado um protocolo de busca sistemática desses agentes
adaptado ao nosso serviço de referência. Do total de pacientes incluídos no
estudo, sete apresentaram pelo menos uma cultura positiva para micobactérias
e 80 apresentaram pelo menos uma cultura para fungo oportunista. Das
espécies de micobactérias mais isoladas, tivemos complexo M. abscessus e M.
avium, enquanto que Aspergillus fumigatus e Candida albicans foram as

espécies fúngicas com maior isolamento. Oitenta dos 117 pacientes fizeram
dosagem de IgE total e 17 realizaram investigação completa para ABPA,
entretanto nenhum caso preencheu os critérios diagnósticos propostos por
Stevens et al. (2003). Diante da ausência de casos de ABPA, procuramos
entender outros possíveis significados clínicos do Aspergillus sp. em nossa
população.

Possivelmente,

quatro

casos configurem

sensibilização

ao

Aspergillus sp. e dois podem ser classificados como bronquite por Aspergillus
sp. Concluímos que a prevalência de MNT foi de 6%, de Aspergillus sp. foi de
53% e 29% de Candida sp. No período estudado, não foi possível caracterizar
nenhum caso de ABPA entre os pacientes investigados. Outros quadros de
aspergilose pulmonar, como sensibilização e bronquite por Aspergillus sp.,
pareceram ser mais frequentes e merecem melhor investigação em nossa
população. A implantação de um protocolo de busca sistemática da infecção
por MNT e ABPA permitiu conhecer a prevalência e importância desses
agentes na FC em nosso meio, bem como sistematizar seu diagnóstico e
condutas.

Palavras-chave: fibrose cística, micobactérias não tuberculosas, fungos,
aspergilose broncopulmonar alérgica

ABSTRACT

The cystic fibrosis (CF) is genetic disease that involves thick and sticky
mucus buildup due to a water, chlorine and sodium conduction malformation in
the epithelial cells. This malformation results into several manifestations and
complications, hilighting the progressive pulmonary disorders responsible for
most morbidity and mortality of patients. The increase of life expectancy for
these patients allowed the recognition of many other pathogens such as
nontuberculous mycobacteria (NTM) and some filamentous fungi, emphasizing
Aspergillus fumigatus which main manifestation in these population is Allergic
Bronchopulmonary Aspergillosis (ABPA). As such, the interest in A. fumigatus
impact over respiratory manifestations has been increasing as well as recovery
reports from CF patients.
In the present study, current data about mycobacteria, opportunistic fungi
and ABPA prevalence were gathered and was proposed a systematization for
the laboratory investigation, follow-up and criteria for the treatment of CF
patients at risk of getting infections by these agents, and also identifying the
main isolated species and its clinical importance in patients who were attended
at CF outpatient clinic at Unicamp.
It includes 117 patients who provided sputum for the analysis of
mycobacteria and fungi microbiological culture from March 2014 to December
2015. The ABPA investigation got started from total IgE levels. The patients
who presents either IgE ≥ 500 UI/m or clinical manifestations as pulmonary
exacerbations related to the presence of Aspergillus sp. or no response to
antibiotic treatment were forwarded to specific serological tests.
From the review of the literature about mycobacteria investigation and
ABPA in the CF population, a protocol of systematics research about these
agents was designed and applied to our referral service.
From the total of studied patients, seven presented at least one culture
for mycobacteria e and 80 presented at least one culture for opportunistic fungi.
M. abscessus and M. avium complex were the most isolated mycobacteria
species and Aspergillus fumigatus and Candida albicans were the most isolated
fungi species.

Of the 117 patients, 80 had IgE levels and 17 with clinical data
suggesting the possibility of ABPA made a complete investigation of ABPA.
However none of these cases meet the diagnostic criteria proposed by Stevens
et al. (2003). As the result of absence of ABPA cases, we persue to understand
other possible clinical meanings about Aspergillus sp. into our population.
Possibly, four cases set as Aspergillus sensitivity and two can be classified as
Aspergillus bronchitis.
So we conclude that the prevalence was 6% of NTM, 53% of Aspergillus
sp. and 29% of Candida sp. In the studied period, there was no possibilty to
characterize a case of ABPA among the patients. Other manifestations of
pulmonary aspergilosis, such as sensitivity and Aspergillus bronchitis seem to
be more frequent and deserve a better investigation of our populations. The
implementation of the systematic research protocol for infection by NTM and
ABPA enabled to meet the prevalence and importance about these agents in
the CF in our medium as well as to systematize its diagnostic and conducts.

Keywords: cystic fibrosis, nontuberculous mycobacteria, fungi, allergic
bronchopulmonary aspergillosis
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1 INTRODUÇÃO

1.1 FIBROSE CÍSTICA

A fibrose cística (FC), ou mucoviscidose, é uma doença genética,
autossômica recessiva, causada pela mutação do gene cystic fibrosis
transmembrane conductance regulator (CFTR), localizado no braço longo do
cromossomo 7, potencialmente letal e mais comum em caucasianos1-3.
O gene CFTR codifica a proteína CFTR, presente principalmente em
células epiteliais das vias aéreas, no trato gastrointestinal, nas glândulas
sudoríparas e no sistema reprodutor. Essa proteína é responsável por regular o
transporte de eletrólitos nas membranas celulares, estando envolvido na
regulação do fluxo de cloro (Cl-), sódio (Na+) e água2,4.
Portanto, as mutações no gene podem levar à ausência ou mau
funcionamento da CFTR, ocasionando um transporte anômalo de íons cloro e
sódio. Como consequência, o paciente portador dessa doença apresenta muco
mais espesso e viscoso, podendo obstruir ductos de vários órgãos5,6.
Embora seja uma doença multissistêmica, a FC afeta principalmente o
sistema respiratório e digestório. Nos pulmões, o muco espesso e viscoso
proporciona um ambiente adequado para o crescimento de microrganismos,
como bactérias e fungos, resultando em infecções recorrentes, reações
inflamatórias e deterioração da função pulmonar5,7.
As espécies de bactérias mais comumente associadas com infecção do
trato respiratório na FC incluem patógenos humanos comuns, tais como o
Staphylococcus aureus e Haemophilus influenzae, bem como vários patógenos
oportunistas,

o

mais

importante

a

Pseudomonas

aeruginosa.

Outros

oportunistas incluem patógenos hospitalares, tais como Stenotrophomonas
maltophilia e Achromobacter xylosoxidans e espécies que são apenas
ocasionalmente associadas à infecções humanas para além da FC, como o
complexo Burkholderia cepacia1,4,8.
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Recentemente, com o aumento da expectativa de vida na FC, além das
bactérias, um espectro mais amplo de microrganismos tem sido identificado
nas vias aeríferas dos pacientes, como fungos e micobactérias1,5.
Apesar dos avanços no atendimento dos pacientes com FC e o aumento
acentuado na expectativa de vida durante os últimos anos, a doença pulmonar
permanece a principal causa de morbidade e mortalidade para esta população
de pacientes, sendo caracterizada por ciclos progressivos de infecção e
inflamação, culminando em insuficiência respiratória1,3,4.

1.2 MICOBACTÉRIAS E FC

O gênero Mycobacterium é constituído por espécies do complexo M.
tuberculosis e M. leprae, consideradas patogênicas, e outras denominadas de
micobactérias não tuberculosas (MNT) ou micobactérias atípicas, comumente
oportunistas9,10.
As MNT são encontradas no meio ambiente, em solo e fontes de água,
incluindo potável, e podem ser classificadas de acordo com seu crescimento
em cultura: de crescimento lento (em sete dias ou mais) ou de crescimento
rápido (em menos de sete dias), ou também de acordo com sua capacidade de
causar doença no homem, como potencialmente patogênicas e não
patogênicas. A doença que ocasionam é denominada de micobacteriose,
independentemente da espécie responsável pela patologia10,11.
Infecções por MNT podem causar inúmeras doenças em humanos,
principalmente em pacientes imunocomprometidos, que diferem em gravidade
e importância em saúde pública10,11. Dentre as formas clínicas mais frequentes
estão as infecções pulmonares, significativas em pacientes com FC12.
Desde 1990, é crescente o número de estudos que relatam a
recuperação de MNT a partir do trato respiratório de pacientes com FC13,
sendo Mycobacterium avium e Mycobacterium abscessus as espécies mais
comumente isoladas14. Esse grupo de indivíduos apresenta maior risco de
contrair infecções por MNT do que a população em geral, provavelmente
devido a bronquiectasias e infecções crônicas e recorrentes do pulmão 15, com
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uma

prevalência

considerável

da

doença,

entretanto

geograficamente

variável12,16,17 e maior em pacientes mais velhos18.
O aumento da prevalência de MNT em pacientes com FC pode estar
associado a diversos fatores, principalmente o aumento da sobrevida desses
pacientes, maior vigilância e métodos de diagnóstico mais sofisticados 9,13,19,20.
Independentemente, o potencial patogênico das MNT não pode ser
descartado19.
Uma variedade de outros microrganismos pode infectar ou colonizar o
trato respiratório de pacientes com FC e muitas vezes dificultam a recuperação
das MNT, pois normalmente crescem mais rapidamente nas culturas. Na rotina
laboratorial, há a necessidade de se seguir um procedimento padrão de
descontaminação a fim de minimizar o crescimento excessivo de outros
agentes mais comuns, principalmente P. aeruginosa12,13,18. O protocolo mais
utilizado recomenda a descontaminação a partir de N-acetil-L-cisteína com
hidróxido de sódio (NaOH) ou ácido oxálico, apesar de recentemente ser
detectado que esse método pode ser muito severo e inibir, inclusive, o
crescimento das micobactérias12,14,15.
Para diagnóstico microbiológico, as amostras coletadas incluem lavado
broncoalveolar (LBA), lavado gástrico, biópsias, sangue, urina, porém o melhor
material biológico é o escarro. A amostra é submetida, paralelamente, à
baciloscopia, por meio da coloração realizada pelo método de Ziehl-Neelsen ou
fluorescência, na qual será observada a presença ou ausência de bacilos, e à
cultura, em meio líquido e sólido, pois o diagnóstico definitivo requer o
crescimento do microrganismo21. Em meios líquidos, o crescimento da
micobactéria é mais rápido, agilizando, por consequência, a identificação. Hoje,
também, já estão disponíveis técnicas mais rápidas e específicas, como a
análise molecular pela reação em cadeia da polimerase (PCR) e pela
cromotografia líquida de alta eficiência (HPLC), que visam otimizar o
diagnóstico laboratorial9,14,15.
A detecção MNT é considerada importante, pois nota-se que geralmente
a sua presença está associada a um maior declínio na função pulmonar ao
longo do tempo22. Por outro lado, o isolamento de MNT em amostras clínicas
nem sempre significa uma infecção, pode apenas indicar uma colonização
transitória ou contaminação, por isso o diagnóstico deve ser cuidadoso e a
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relação entre os achados clínicos e os laboratoriais é de importância
fundamental para a decisão de tratamento10.
Na tentativa de estabelecer um consenso, a American Thoracic Society
(ATS) e a Infectious Diseases Society of America (IDSA) estabeleceram em
2007 critérios que definem a infecção por MNT. Para fazer um diagnóstico de
doença pulmonar por MNT, critérios radiológicos, microbiológicos e clínicos são
igualmente importantes e todos devem ser atendidos23.
Apesar destes critérios, a definição da doença continua sendo um
desafio, principalmente devido à dificuldade de distinguir colonização de
infecção12,13,21, bem como a sobreposição dos sinais e sintomas atribuídos à
FC e à MNT.

1.3 FUNGOS E FC

Os fungos são microrganismos considerados cosmopolitas, dispersos no
meio ambiente. Estimam-se 250 mil espécies pertencentes a esse grupo, no
entanto, em torno de 150 foram descritas como patógenos aos seres humanos.
De acordo com o interesse médico, classificam-se sob dois tipos morfológicos:
leveduras e fungos filamentosos24.
Uma variedade de leveduras e fungos filamentosos é recuperada a partir
de culturas de amostras respiratórias de pessoas com FC. Entre as espécies
de fungos filamentosos, destaca-se o Aspergillus fumigatus, sendo a mais
isolada em amostras clínicas1, com prevalência que varia de 2 a 58%25-28,
sendo relativamente incomum em crianças, aumentando progressivamente
com a idade1,29.
Embora com frequência menor, outras espécies também são isoladas,
como Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus terreus e Aspergillus
nidulans1,29-31.
Além dos Aspergillus sp., outros fungos podem ser clinicamente
relevantes e responsáveis pelo acometimento das vias aéreas, como
Scedosporium apiospermum e Exophiala dermatitidis. A Candida albicans,
apesar da elevada prevalência, ainda não está bem esclarecida sua
importância clínica em pacientes com FC18.

18

Normalmente a colonização das vias aeríferas por fungos filamentosos
em FC é secundária à infecções bacterianas (principalmente devido S. aureus
ou P. aeruginosa). Assim, as lesões epiteliais broncoalveolares prévias
relacionadas

com

estas

infecções

podem

ser

necessárias

para

o
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estabelecimento de fungos no trato respiratório .
A cultura para fungos não é recomendada no monitoramento de rotina
dos espécimes de FC, sendo realizada mediante solicitação médica 6. Para
diagnóstico microbiológico, recomenda-se o uso de meios de cultura seletivos
para fungos, como ágar Sabouraud15. A presença de P. aeruginosa na amostra
de escarro desses pacientes é comum e pode inibir o crescimento do fungo,
portanto o meio é suplementado com antibióticos4,15,33.
O significado clínico de isolar fungos filamentosos de secreções
respiratórias de pacientes com FC continua a ser uma questão em debate.
Estudos recentes mostram claramente que eles causam aumento da
morbidade e aumento do número de internações hospitalares, entretanto, a
simples presença deste agente não está relacionada à maior deterioração da
função pulmonar7,34,35.
Técnicas moleculares estão cada vez mais sendo utilizadas para
detecção precisa de fungos, mas ainda precisam de maior normatização. A
PCR tem maior sensibilidade para detecção de fungos quando em comparada
com os métodos de cultura36, 37.
As espécies de Aspergillus podem se manifestar por diferentes formas
clinicas. A classificação das síndromes é útil para o reconhecimento e
diagnóstico precoce de aspergilose pulmonar e conduta terapêutica.
A aspergilose pulmonar invasiva está relacionada à neutropenia
prolongada e profunda, principal fator de risco para o seu desenvolvimento.
Comum em pacientes com câncer e transplantados. Caracteriza-se por invasão
da parede brônquica e de vasos sanguíneos, oclusão trombo-micótica e
infartos hemorrágicos. A reação inflamatória é mínima, devido à ausência de
granulócitos. Hifas são encontradas ao longo das áreas de infarto e no tecido
adjacente. Pode ocorrer disseminação hematogênica para outros órgãos,
especialmente o cérebro e os órgãos abdominais. Também ocorre em não
neutropênicos, incluindo pacientes com imunodeficiências primárias, sendo
caracterizada por necrose inflamatória e granulomas38-40.
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Por outro lado, o aspergiloma refere-se a uma massa fúngica (“bola
fúngica”) não invasiva que cresce em cavidades pulmonares, geralmente préexistentes. Comum em pacientes com antecedentes de tuberculose, doença
cuja resolução (com ou sem tratamento) resulta na formação de cavidades.
Pode ocorrer em cavitações pulmonares de outra etiologia, como associadas a
sarcoidose, como parte de processo bronquiectásico, ou mesmo em cistos
brônquicos. Os pacientes costumam apresentar hemoptise, no entanto, podem
se manter assintomáticos por anos. A conduta terapêutica mais indicada,
quando possível, é a ressecção cirúrgica38-40.
A bronquite por Aspergillus sp. é de descrição recente e discutível.
Trata-se de uma infecção crônica das vias aéreas inferiores, comum mesmo
em pacientes imunocompetentes, e pode ser provocada por quaisquer das
espécies de Aspergillus sp. Não apresenta invasão tecidual importante,
destruição do parênquima do pulmão ou resposta alérgica. Os pacientes
apresentam carga fúngica elevada, observada em culturas de escarro positivas
para Aspergillus sp., sem evidência de reações de hipersensibilidade e,
geralmente, os níveis de anticorpos IgG específicos para Aspergillus sp. são
elevados. O manejo terapêutico pode ser realizado com antifúngico 39,41,42.
Quando

há

resposta

alérgica,

caracterizam-se

os

quadros

de

aspergilose broncopulmonar alérgica (ABPA) ou sensibilização ao Aspergillus
sp. A ABPA é uma reação de hipersensibilidade aos antígenos de Aspergillus
fumigatus e é uma complicação reconhecida na FC. Conídios inalados ficam
retidos na camada de muco espesso, cobrindo a camada de células epiteliais
brônquicas e sua presença contínua estimula a liberação de mediadores
inflamatórios. Trata-se de uma resposta celular do tipo Th2, com aumento de
eosinófilos e formação de anticorpos IgE e IgG específicos para o antígeno 43-45.
Os pacientes podem ser classificados como sensibilizados ao Aspergillus sp.
quando os critérios diagnósticos de ABPA não são preenchidos, mas ainda
assim

há

evidência

sorológica

de

hipersensibilidade,

sem

aparente

exacerbação39,45.
Por fim, casos onde há a presença do microrganismo em cultura
microbiológica, no entanto, com ausência de sintomas clínicos, são
classificados como colonização por Aspergillus sp. O isolamento do
microrganismo em mais de 50% das culturas de escarro durante um ano indica
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colonização, embora esse critério apresente limitações e não seja consensual.
Essa manifestação requer mais estudos para melhor caracterização36.

1.3.1 Aspergilose broncopulmonar alérgica (ABPA)

A ABPA é uma doença pulmonar de hipersensibilidade, mediada por
resposta celular Th2 a partir da germinação dos esporos inalados que liberam
antígenos e alérgenos específicos. A resposta Th2 eleva os níveis de
anticorpos IgE e IgG, que ativam complemento, produzindo interleucinas 46,47.
Tosse, chiado, falta de ar e febre baixa são alguns dos sintomas da
ABPA. Sintomas semelhantes à rinite alérgica, infiltrados pulmonares,
obstrução pulmonar crônica, bronquiectasias, impactação mucóide, hemoptise,
eosinofilia, escarro marrom e declínio da função pulmonar também evidenciam
ABPA25,48,49,50. Assim, o diagnóstico é difícil de ser realizado devido às
semelhanças dos achados clínicos característicos da FC e da ABPA25,36,49.
Em média, a prevalência de ABPA nessa população varia de 2 a
15%25,26,28,36,43,48,49,51. Essa variação pode ser explicada por diversos motivos,
como diferentes detalhes técnicos para cultivo, isolamento e identificação,
idade, condições climáticas e outros recursos laboratoriais26,28.
Além do cultivo destes microrganismos nas secreções respiratórias,
técnicas moleculares têm sido cada vez mais utilizadas, como a PCR. O uso
dessas técnicas no diagnóstico de ABPA ainda precisa ser normatizado, mas
podem servir de complemento à técnica padrão36,37.
Com relação à imunologia, recomenda-se a análise dos níveis séricos de
IgE, IgE específica para A. fumigatus ou prick test e IgG especifica para A.
fumigatus. Dosagens de interleucinas e antígenos recombinantes também têm
sido relatados como possíveis biomarcadores36,47.
Com a finalidade de definir critérios de diagnóstico para ABPA na FC,
em 2003, foi estabelecido um Consenso organizado pela Cystic Fibrosis
Foundation52, sendo determinados critérios clássicos e mínimos.
Critérios clássicos:
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a. Deterioração clínica aguda ou subaguda (tosse, chiado, intolerância
ao exercício, asma induzida pelo exercício, declínio na função pulmonar,
aumento da produção de escarro) não atribuídas à outra etiologia.
b. IgE sérica > 1000 UI/ml, exceto se o paciente estiver fazendo uso de
corticosteróide sistêmico (neste caso, repetir o teste após a descontinuação do
tratamento).
c. Teste de reatividade cutânea imediata positivo para Aspergillus sp.
(presença de uma pápula endurada > 3 mm, circundada por halo de eritema,
quando o paciente não estiver sendo tratado com anti-histamínicos sistêmicos)
ou presença de IgE específica para A. fumigatus.
d. Precipitinas contra antígeno A. fumigatus ou IgG específica para A.
fumigatus.
e. Novas ou recentes anormalidades em imagens radiológicas
(infiltrados ou impactação mucóide) ou em tomografia computadorizada (TC)
de tórax (bronquiectasias) sem resposta ao uso de antibióticos e/ou fisioterapia.
Critérios mínimos:
a. Deterioração clínica aguda ou subaguda (tosse, chiado, intolerância
ao exercício, asma induzida pelo exercício, declínio na função pulmonar,
aumento da produção de escarro) não atribuídas à outra etiologia.
b. IgE sérica > 500 UI/ml, exceto se o paciente estiver fazendo uso de
corticosteróide sistêmico (neste caso, repetir o teste após a descontinuação do
tratamento). Se houver suspeita de ABPA e o nível de IgE total for entre 200500 UI/ml, a repetição do teste em 1-3 meses é recomendada.
c. Teste de reatividade cutânea imediata positivo para Aspergillus sp.
(presença de uma pápula endurada > 3 mm, circundada por halo de eritema,
quando o paciente não estiver sendo tratado com anti-histamínicos sistêmicos)
ou presença de IgE específica para A. fumigatus.
d. Um dos seguintes: (A) precipitinas contra antígeno A. fumigatus ou
IgG específica para A. fumigatus; ou (B) novas ou recentes anormalidades em
imagens radiológicas (infiltrados ou impactação mucóide) ou em TC de tóraz
(bronquiectasias) sem resposta ao uso de antibióticos e/ou fisioterapia.
Nesse mesmo consenso, também foram propostas sugestões para
triagem de ABPA em pacientes com FC: 1) manter alto nível de suspeita de
ABPA em pacientes com mais de seis anos de idade; 2) determinar a
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concentração de IgE total no soro anualmente. Se a concentração for > 500
UI/ml, determinar reatividade cutânea imediata ao A. fumigatus ou usar um
ensaio in vitro para dosar IgE específica para A. fumigatus. Se os resultados
forem positivos, considerar o diagnóstico com base nos critérios mínimos; 3) Se
a concentração de IgE total no soro for entre 200-500 UI/ml, repetir a dosagem
se houver um aumento na suspeita de ABPA, tal como por uma exacerbação
da doença e realizar mais testes de diagnóstico (teste cutâneo imediato para A.
fumigatus, teste in vitro de IgE específica para o A. fumigatus, precipitinas
contra A. fumigatus ou IgG específica para A. fumigatus e radiografia do
tórax)52.
Com base nesses critérios, procura-se estabelecer o diagnóstico da
ABPA pela soma de achados clínicos, radiológicos, microbiológicos e
imunológicos50.
O tratamento de ABPA é outro ponto bastante discutido. Por se tratar de
uma reação de hipersensibilidade, o tratamento padrão é realizado com
corticóides orais, principalmente, prednisona, que inibem resposta inflamatória
envolvida na piora do quadro pulmonar. Antifúngicos também são utilizados,
principalmente azólicos ou anfotericina B, pois reduzem carga de infecção
fúngica, a frequência de exacerbações e melhora da função pulmonar37,50.
Atualmente, adotou-se o tratamento que associa corticóide e antifúngico 37,43,50.
Estudos

apontam

possível

dependência

e

resistências

a

esses

36

medicamentos .
Acredita-se que a colonização de vias aéreas com principais patógenos
bacterianos aumenta o risco de ABPA36,53. Além disso, há relatos de que a
ABPA aumenta as exacerbações e consequentemente o número de
hospitalizações37.
Dessa forma, nota-se que muito há que se investigar e padronizar com
relação à interação fúngica com o hospedeiro, especialmente em relação a
ABPA, na FC.

1.4 JUSTIFICATIVA
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Na literatura mundial, é significativo o isolamento de micobactérias e
fungos oportunistas em pacientes com FC, em especial adolescentes e adultos,
enquanto que desconhecíamos a importância destes agentes em nosso meio,
além de não termos protocolos de investigação em nossa rotina de
atendimento ambulatorial.
O presente projeto se propôs a levantar dados atuais de prevalência e
importância clínica de micobactérias, fungos oportunistas e ABPA nos
pacientes atendidos nos ambulatórios de FC do Hospital de Clínicas da
Universidade Estadual de Campinas (HC Unicamp) Unicamp e elaborar um
protocolo de busca sistemática para identificação e seguimento de pacientes
com risco de infecções por estes agentes.
Com melhorias na detecção e identificação microbiana de micobactérias
e fungos e recursos laboratoriais de resposta imune ao Aspergillus sp. é
possível fornecer novas estratégias de tratamento e aperfeiçoamento nas
medidas de controle de infecção, além de contribuir na redução das
hospitalizações desses pacientes diante de um diagnóstico mais preciso.

2 OBJETIVOS

2.1 GERAL

Investigar a presença e a importância clínica de micobactérias e fungos
oportunistas em pacientes atendidos nos ambulatórios de fibrose cística do HC
Unicamp.

2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS

Identificar as principais micobactérias e fungos oportunistas isolados na
população de estudo.
Identificar casos de aspergilose broncopulmonar alérgica (ABPA) na
população de estudo com recursos laboratoriais específicos.
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Propor um protocolo de investigação laboratorial, acompanhamento e
critérios para tratamento de pacientes com infecções oportunistas por
micobactérias e ABPA.

3 MÉTODO

3.1 POPULAÇÃO, LOCAL, PERÍODO E DESENHO DE ESTUDO

O presente estudo foi realizado com pacientes com diagnóstico de FC,
confirmado pelo teste do suor e/ou teste genético, atendidos nos ambulatórios
de FC da Pediatria e de Pneumologia de adultos do Hospital de Clínicas da
Universidade Estadual de Campinas (HC Unicamp), durante o período de 01 de
março de 2014 a 31 de dezembro de 2015.
Trata-se de um estudo observacional, prospectivo, transversal.

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E NÃO INCLUSÃO

3.2.1 Investigação de MNT

Inclusão: pacientes com idade igual ou superior a seis anos e que
coletaram amostra de escarro para cultura de micobactérias.
Não inclusão: pacientes com diagnóstico de FC duvidoso ou que
coletaram swab de orofaringe para análise microbiológica.

3.2.2 Investigação de fungos oportunistas

Inclusão: pacientes com idade igual ou superior a seis anos e que
coletaram amostra de escarro para análise microbiológica para fungos
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Não inclusão: pacientes com diagnóstico de FC duvidoso ou que
coletaram swab de orofaringe para análise microbiológica.

3.2.3 Investigação de ABPA

Inclusão: pacientes com idade igual ou superior a seis anos e que
fizeram dosagem de anticorpo IgE sérico.
Não inclusão: pacientes com diagnóstico de FC duvidoso ou que não
fizeram dosagem de anticorpo IgE sérico.

3.3 DIAGNÓSTICO DE FC

A confirmação do diagnóstico de FC baseou-se nos resultados de
exames de teste do suor (TS) e/ou estudo genético.
O resultado do TS é considerado positivo quando a concentração de
cloro no suor é maior do que 60 mEq/L, sendo necessários, no mínimo, dois
testes positivos para que o diagnóstico de FC seja confirmado.
Pelo teste genético, identificam-se as mutações conhecidas como causa
de FC em cada um dos genes da CFTR, frente a um contexto clínico ou história
familiar compatível. Entretanto, o achado de uma ou de nenhuma mutação no
gene da CFTR não exclui o diagnóstico de FC.
Os dados de TS e estudo genético foram coletados nos prontuários
médicos dos pacientes e no sistema de consulta de resultados do HC Unicamp.

3.4 EXAMES PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DO MATERIAL
RESPIRATÓRIO

Para análise microbiológica de micobactérias e fungos, o material
biológico recomendado é o escarro, sendo o swab de orofaringe inadequado
para a investigação laboratorial desses agentes. Por esse motivo, a secreção
respiratória foi obtida por meio de expectoração em recipiente universal estéril.

26

As amostras foram colhidas anualmente e, quando necessário, diante da
piora clínica, exacerbações recorrentes ou exame de imagem sugestivo de
infecção oportunista.
Os materiais colhidos foram devidamente identificados e refrigerados em
caixa apropriada, junto com o pedido adequadamente preenchido e
encaminhados ao Laboratório de Microbiologia do HC Unicamp, onde foram
submetidos à cultura e identificação microbiológica.

3.4.1 Análise microbiológica para Micobactérias

As amostras de escarro foram encaminhadas para o setor de
Micobactérias do laboratório de Microbiologia do HC Unicamp e processadas
pelo técnico do laboratório em até 24h após a coleta. Os exames realizados
foram baciloscopia, ou pesquisa de bacilo álcool-ácido resistente (BAAR), e
cultura de micobactérias.
Baciloscopia/ Pesquisa de BAAR:
Esfregaço pela técnica de distensão do escarro para observação microscópica
da presença ou não de BAAR, por meio de coloração de Ziehl-Neelsen.
Descontaminação da amostra:
A fim de eliminar os microrganismos contaminantes que se desenvolvem mais
rápido que as micobactérias, impedindo seu crescimento, realizou-se prétratamento de todas as amostras de escarro com solução de hidróxido de sódio
(NaOH) a 4%.
Cultura de micobactérias em meio líquido (método automatizado):
Inoculação em um tubo com meio de cultura líquido Middlebrook 7H9,
suplementado com solução de antibióticos, incubado no equipamento MGIT®
(Becton & Dickinson), por até 42 dias, a 37ºC.
Identificação molecular de micobactérias:
As culturas positivas foram submetidas à extração de DNA para, então, ser
realizada a PCR-Multiplex, que consiste em separar o microrganismo isolado
em complexo M. tuberculosis e MNT. Para identificação das MNT, realizou-se
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uma segunda técnica, a PRA-PCR, que identifica as principais espécies desse
grupo54,55.

3.4.2 Análise microbiológica para Fungos

As amostras de escarro foram encaminhadas para o setor de Micologia
do laboratório de Microbiologia do HC Unicamp e processadas pelo técnico do
laboratório em até 24h após a coleta. Os exames realizados foram microscopia
direta e cultura de fungos.
Microscopia direta de fungos:
Esfregaço em lâmina para observação microscópica da presença de filamentos
e leveduras, sem coloração. Se necessário, utiliza-se clarificante (hidróxido de
potássio - KOH).
Cultura de fungos em meio sólido:
Semeadura em dois tubos de ágar Sabouraud com adição de cloranfenicol e
incubação por até 30 dias. Um tubo é incubado em estufa bacteriológica a 35ºC
e outro a temperatura ambiente.
Identificação de leveduras:
Prova do tubo germinativo, cultivo em lâmina para prova de filamentação e
automação Yeast BD® Phoenix. Além disso, foram consideradas as
características macromorfológicas das colônias, quanto à pureza, coloração,
aspecto, superfície e velocidade de crescimento medida em horas ou dias.
Identificação de fungos filamentosos:
Esfregaço em lâmina com fragmento da colônia para observação de hifas,
conídios, conidióforos e esporangióforos, por meio da coloração lactofenol azulalgodão. Em seguida, realiza-se a técnica do microcultivo para estudo mais
detalhado das estruturas fúngicas. Além disso, foram consideradas as
características macromorfológicas das colônias quanto à sua pureza, tamanho,
coloração, aspecto geral, pigmento, superfície, centro, bordas e reverso da
colônia.
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3.5 EXAMES IMUNOLÓGICOS PARA INVESTIGAÇÃO DE ABPA

A investigação de ABPA foi baseada nos critérios estabelecidos pelo
Consenso da Cystic Fibrosis Foundation52.
O screening para ABPA foi orientado a partir da dosagem de IgE total
dos pacientes. Foram considerados elegíveis à investigação completa de ABPA
os pacientes que apresentaram dosagem de IgE total acima ou igual a 500
UI/ml e também aqueles que, apesar de valores abaixo de 500 UI/ml,
apresentaram quadros de exacerbações relacionados à presença de
Aspergillus sp. em cultura de escarro e/ou sem resposta à antibioticoterapia.
Para esses pacientes foi colhido sangue para dosagem de anticorpos IgE e IgG
específicos para A. fumigatus e realizado teste cutâneo (ou Prick test).

3.5.1. Dosagem de IgE total

Para dosagem de IgE sérica, foram colhidas amostras de sangue
periférico em tubo seco (2-4 ml), para obtenção de soro.
Os materiais colhidos foram devidamente identificados, junto com o
pedido adequadamente preenchido, centrifugados e encaminhados ao
Laboratório de Imunologia do HC Unicamp, onde foram submetidos à análise
sérica de anticorpos IgE pela técnica de nefelometria.
Conforme critério mínimo do Consenso da Cystic Fibrosis Foundation52,
valores maior ou igual a 500 UI/ml foram considerados sugestivos de ABPA.

3.5.2. Dosagem de IgE e IgG específicas para A. fumigatus

Uma alíquota do soro obtido para dosagem de IgE total foi separada e
armazenada em microtubos sob refrigeração a -80 ºC para análise de
anticorpos IgE e IgG específicos para A. fumigatus. As amostras foram
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processadas no Laboratório Franceschi – Medicina Diagnóstica, Campinas-SP,
por meio da técnica ImmunoCAP®, no equipamento Phadia 100.
Para IgE específica para A. fumigatus, o ponto de corte fornecido pelo
Laboratório Francheschi foi de 0,35kUA/L, seguindo a classificação:
Classe 0: < 0,35 kUA/L;
Classe 1: 0,36 a 0,70 kUA/L;
Classe 2: 0,71 a 3,50 kUA/L;
Classe 3: 3,51 a 17,50 kUA/L;
Classe 4: > 17,51 kUA/L.
Para a IgG específica para A. fumigatus, o ponto de corte fornecido pelo
Laboratório Francheschi foi de 102 mgA/L.

3.5.3. Prick test ou teste cutâneo

Além de teste sorológico, sempre que possível, foi realizado o teste de
hipersensibilidade cutânea (prick test) para detecção de resposta alérgica ao
Aspergillus fumigatus.
O teste foi considerado positivo diante da formação de pápula endurada
maior ou igual a 3 mm de diâmetro.

3.6 FUNÇÃO PULMONAR, ACHADOS TOMOGRÁFICOS E AVALIAÇÃO
CLÍNICA

Os dados de função pulmonar, achados tomográficos e avaliação clínica
foram coletados a partir dos prontuários médicos, no sistema de consulta de
exames de imagem do HC Unicamp e/ou durante a consulta ambulatorial.
A função pulmonar dos pacientes foi avaliada por meio da espirometria,
realizada no Centro de Investigação Pediátrica (CIPED) e no Departamento de
Pneumologia do HC Unicamp. Foram considerados valores de capacidade vital
forçada (CVF), volume expirado no primeiro segundo (VEF1) e índice de
Tiffenau (VEF1/CVF).
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A fim de verificar presença de bronquiectasias, impactação mucóide e
outras alterações estruturais do pulmão foram analisadas imagens de
tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR) recentes do paciente,
realizadas no HC Unicamp ou em outro serviço médico.
A análise dos exames de imagem e espirometria contaram com a
colaboração de docentes dos ambulatórios de Pneumologia e FC pediátrica.
Dados de nutrição, exacerbações, medicações em uso, resposta a
antibioticoterapia e co-infecção foram considerados na avaliação clínica dos
pacientes incluídos no estudo.

3.7 PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO PARA MICOBACTÉRIAS E ABPA NA
FC

A partir do levantamento dos dados na literatura a respeito da
investigação de micobactérias e ABPA na população com FC, foi elaborado um
protocolo de busca sistemática desses agentes adaptado ao nosso serviço de
referência.

4 RESULTADOS

Dos 161 pacientes ativos com diagnóstico confirmado de FC e com
idade superior a seis anos, 117 colheram amostra de escarro para cultura de
micobactérias e fungos durante o período de estudo. Desta população, 62 eram
mulheres (53%) e 55 homens (47%). A mediana de idade foi de 20 anos (6 80).
Dos 117 pacientes avaliados, sete (6%) apresentaram pelo menos uma
cultura para MNT e 80 (68,4%) apresentaram pelo menos uma cultura para
fungos.
Para investigação de ABPA, 80 (49,7%) dos 161 pacientes realizaram
dosagem de IgE total e foram acompanhados.
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4.1 ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO

O protocolo elaborado foi apresentado ao corpo clínico do serviço de FC
pediátrico e de pneumologia e discutido para, então, ser implantado no serviço,
conforme Apêndice 1.

4.1.1 Protocolo de diagnóstico e tratamento das MNT na FC

Após revisão da literatura, verificamos que o documento de Consenso
da ATS/IDSA 2007)23 resumiu de forma objetiva os conhecimentos atualizados
sobre critérios, diagnóstico e dificuldades para tratamento de MNT na FC.
Assim, a elaboração do protocolo baseou-se nesta publicação.

4.1.2 Protocolo de investigação, diagnóstico e tratamento da ABPA na FC

O último Consenso da CFF (2003)52 foi o documento que serviu de base
para estabelecer os critérios diagnósticos e para tratamento de ABPA na FC no
protocolo do nosso serviço, considerando que este documento tem sido
utilizado como referencial em relevantes publicações posteriores36,45,46.

4.2 MICOBACTÉRIAS

Dos 117 pacientes que coletaram escarro para cultura de micobactérias
e foram incluídos no estudo, sete (6%) apresentaram pelo menos uma cultura
de amostra do trato respiratório positiva para MNT no período (tabela 1), sendo
quatro (57,1%) do sexo masculino, com mediana de idade de 21 anos (9 – 58).
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Tabela 1: Gênero, idade, IMC, baciloscopia, espécies de MNT isoladas no escarro e conduta terapêutica de pacientes com FC atendidos no Centro de
Referência HC Unicamp de janeiro de 2014 a dezembro de 2015.

Caso

Gênero

Idade*

IMC*

Nº de
Amostras
Positivas

Baciloscopia

Cultura MNT

Tratamento
antimicrobiano

Conduta terapêutica

I

F

58

20,8

1

Negativa

M. intracellulare

Não

-

II

M

16

21,1

1

Negativa

M. abscessus

Não

-

III

F

38

22,8

2

Negativa

M. avium

Não

IV

F

13

14

2

Negativa

M. abscessus

Sim

V

M

9

12,3

2

Negativa

M. abscessus

Não

VI

M

21

26,2

5

Negativa

M. avium

Sim

VII

M

Amicacina inalatória +
claritromicina oral
Etambutol + rifampicina
+ claritromicina
-

1
M. abscessus
Não
22
18,4
Negativa
F: Feminino; M: Masculino; IMC: Índice de Massa Corporal; *Aferidos próximos do primeiro resultado positivo

Tabela 2: Aspectos Clínicos de pacientes com Fibrose Cística com culturas microbiológicas respiratórias positivas para NTM atendidos no Centro de Referência HC Unicamp de
janeiro de 2014 a dezembro de 2015.

I

Mutação
Genética
N/A

II

F508del/G542X

Caso

III
IV

F508del/327226A>G
F508del/-

NEP
(2009-2013)
Não
5
I.P.

NEP
Antibiótico Corticoide Corticoide
Macrolídeo
(2014-2015)
Inalatório Inalatório Sistêmico
2
Sim
Não
Sim
Não

Co-infecção
N/D
S. aureus / P. aeruginosa /
Apergillus sp.

Sim

8

6

Sim

Tob/Colistin

Sim

Não

Não

11

3

Sim

Colistin

Sim

Não

S. aureus / P. aeruginosa

Sim

2

4

Sim

Tob/Colistin

Sim

Não

S. aureus / P. aeruginosa / CBc

Vacina
BCG
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
S. aureus / P. aeruginosa / CBc
S. aureus / P. aeruginosa /
Sim
VI
F508del/F508del Sim
2
1
Sim
Tob/Colistin
Sim
Não
Aspergillus sp.
Sim
S. aureus / P. aeruginosa
VII
F508del/N/D
7
3
Sim
Tob
Sim
Não
N/D: não disponível; I.P.: Insuficiência pancreática; NEP: número de exacerbações pulmonares; Tob: Tobramicina; CBc: complexo Burkholderia cepacia
V

F508del/F508del Sim

22

10

Sim

Tob

Não

Não
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Das espécies identificadas, tivemos um paciente com M. intracellulare, 2
pacientes com M. avium e 4 pacientes com M. abscessus (tabela 1). Três
pacientes incluídos já apresentavam amostra positiva antes do período
estudado. A paciente I teve quatro isolamentos anteriores em 2012 em outro
serviço médico, mas sem identificação de espécies e os pacientes III e VI
apresentaram uma amostra anterior positiva em 2013 para o mesmo agente.
Além das culturas para micobactérias, seis pacientes apresentavam
infecção crônica para P. aeruginosa e S. aureus, dois por complexo B. cepacia
e dois por Aspergillus sp. (tabela 2).
Todos os pacientes faziam uso de azitromicina. Apenas a paciente I não
faziam uso de antibiótico inalatório e os demais faziam uso de tobramicina ou
colistina, por apresentarem cultura positiva para P. aeruginosa. Somente o
paciente V não fazia uso de corticóide inalatório e nenhum dos sete pacientes
fazia uso crônico de corticoterapia sistêmica (tabela 2).
Características funcionais e tomográficas coletadas dos pacientes estão
mostradas nas tabelas 3 e 4, respectivamente.
A respeito da função pulmonar, o paciente II é o único que não
apresentou alterações. Nos demais, o distúrbio funcional que predominou foi o
misto, ou seja, obstrutivo moderado/grave associado à redução de capacidade
vital.
Tabela 3: Dados de função pulmonar de pacientes com Fibrose Cística com culturas microbiológicas
respiratórias positivas para NTM, atendidos no Centro de Referência HC Unicamp de janeiro de 2014 a
dezembro de 2015.
Caso

SatO2 (%)*

VEF1 (%)*

CVF (%)*

VEF1/CVF (%)*

I

97

40

47

68

II

96

82

92

98

III

96

39

57

54

IV

94

30

46

65

V

93

40

46

85

VI

95

65

77

75

VII

99

61

68

79

SatO2: Saturação de oxigênio; VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo; CVF: Capacidade
vital forçada; *Aferidos próximos do primeiro resultado positivo
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Pela TC de tórax, percebemos que os achados tomográficos dos sete
pacientes foram, de certa forma, homogêneos, destacando a presença de
bronquiectasias

cilíndricas

e

císticas,

impactação

de

muco,

nódulos

centrolobulares e árvore em brotamento.
Tabela 4: Aspectos do TCAR de pacientes com Fibrose Cística com culturas microbiológicas respiratórias
positivas para NTM, atendidos no Centro de Referência HC Unicamp de janeiro de 2014 a dezembro de
2015.

Bronquiectasia

Cilíndricas

Caso I

Caso
II

Caso
III

Caso
IV

Caso
V

Caso
VI

Caso
VII

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Císticas

Espessamento da
parede brônquica
Impactação
mucoide
Opacidades em
vidro fosco
Nódulos
centrolobulares
Árvore em
brotamento
Aprisionamento
aéreo

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dos sete casos analisados, um paciente evoluiu a óbito por evolução da
FC, um está em acompanhamento inicial em nosso serviço, três mantém
culturas negativas no acompanhamento ambulatorial e dois estão em
tratamento. Um paciente para M. abscessus, com amicacina inalatória e
claritromicina oral, e outro para M. avium, com etambutol, rifampicina e
claritromicina (tabela 1).
O Apêndice 2 apresenta uma breve descrição clínica dos setes casos
analisados.

4.3 FUNGOS

4.3.1 Aspergillus sp. e outros fungos oportunistas
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Dos 117 pacientes que coletaram escarro para cultura de fungos e,
portanto, foram incluídos no estudo, 80 (68,4%) apresentaram pelo menos uma
cultura positiva para fungos durante o período, sendo 42 (52,5%) do sexo
feminino e a mediana de idade de 20 anos (6 - 70).
Dentre os pacientes que coletaram amostra de escarro para cultura de
fungos, 53% (62/117) apresentaram isolamento de Aspergillus sp. e 29%
(34/117) de Candida sp. Ademais, tivemos dez pacientes com Penicillium sp. e
um paciente com Paecilomyces sp. (fluxograma 1). Trinta e seis pacientes
tiveram mais de uma espécie isolada na mesma amostra ou durante o período
de estudo (apêndice 3).

Fluxograma 1: Distribuição dos gêneros e espécies de fungos isolados em 117 pacientes com
FC atendidos no HC Unicamp no período de março de 2014 a dezembro de 2015.

Dos pacientes com cultura positiva para fungos, 77,5% (62/80)
apresentaram pelo menos uma amostra positiva para Aspergillus sp. e 42,5%
(34/80) para Candida sp., sendo estes os gêneros de fungos mais isolados em
nossa população.
As espécies de Candida identificadas foram C. albicans, C. tropicalis, C.
parapsilosis e C. dubliniensis (tabela 5).
Em relação ao Aspergillus sp., isolamos as espécies A. fumigatus, A.
terreus, A. niger e A. flavus (tabela 6).
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Tabela 5: Distribuição do isolamento das espécies de Candida sp. em pacientes com FC
atendidos no HC Unicamp.

Espécie
Candida sp.

C. albicans

C. tropicalis

C. parapsilosis

C. dubliniensis

Nº de
amostras
1
2
≥3
1
2
≥3
1
2
≥3
1
2
≥3
1
2
≥3

Nº
pacientes
1
0
0
21
5
3
3
0
1
3
1
0
3
0
0

Tabela 6: Distribuição do isolamento das espécies de Aspergillus sp. em pacientes com FC
atendidos no HC Unicamp.

Espécie
Aspergillus sp.

A. fumigatus

A. terreus

A. niger

A. flavus

Nº de
amostras
1
2
≥3
1
2
≥3
1
2
≥3
1
2
≥3
1
2
≥3

Nº
pacientes
24
6
11
18
14
12
7
1
0
6
0
0
4
3
0

4.3.2 ABPA
Dos 161 pacientes avaliados, 80 (49,7%) tiveram ao menos uma
dosagem anual de IgE total durante o período estudado. Todos estes foram
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incluídos para investigação de ABPA, independentemente de ter resultado
positivo na cultura de escarro para Aspergillus sp. Quarenta e sete pacientes
eram do sexo feminino (58,8%) e a mediana de idade foi de 17 anos (6 – 80).
Dos 80 pacientes avaliados, 18 pacientes apresentaram valores de IgE
total entre 250-500 UI/ml e, conforme protocolo proposto, foram acompanhados
clinicamente e novo exame foi solicitado. Destes, nove foram investigados com
testes específicos por apresentarem quadros de exacerbações. Os demais
foram

acompanhados,

mas

não

apresentaram

manifestações

clínicas

sugestivas ou não colheram novas amostras no período do estudo.
Quatro pacientes apresentaram valores de IgE total entre 500-1000
UI/ml, preenchendo um dos critérios mínimos para ABPA, mas apenas dois
foram investigados laboratorialmente por haver suspeita de ABPA (pacientes
085 e 086), com repetidos quadros de exacerbação.
Três pacientes tiveram IgE total maior ou igual a 1000 UI/ml, valor
estabelecido para critério clássico, no entanto dois pacientes eram atópicos e
não tinham clinica compatível, por isso não colheram amostra de sangue para
os testes específicos. A paciente 049 apresentava quadros de exacerbação,
mas tinha diagnóstico de atopia e asma. Realizou o prick test com resultado
positivo para alérgenos domiciliares e negativo para A. fumigatus, afastando-se
a hipótese de ABPA, e por essa razão as sorologias específicas não foram
realizadas.
Os 55 demais pacientes que apresentaram IgE sérica abaixo de 250
UI/ml continuaram sendo acompanhados ambulatorialmente e, na presença de
sinais de exaberbação pelo Aspergillus fumigatus e/ou quando não eram
responsivos à antibioticoterapia, foram investigados para ABPA.
Os valores de IgE dos pacientes mencionados acima estão reunidos na
tabela 7.
O prick test foi realizado em 15 (18,75%) dos 80 pacientes com pelo
menos uma dosagem de IgE sérica, sendo que somente a paciente 065 teve
um teste positivo para Aspergillus fumigatus. Para os outros 65 pacientes, o
teste não foi realizado por não haver suspeita de ABPA ou por estarem fazendo
uso de corticosteróide sistêmico.
A análise de anticorpos IgE e IgG específicos para A. fumigatus foi
realizada para 17 dos 80 pacientes (tabela 8). Realizaram esta dosagem dois
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pacientes com IgE acima de 500 UI/ml; nove pacientes com dosagem entre
250-500 UI/ml, que apresentavam quadro clínico sugestivo; e seis pacientes
que, apesar da IgE menor que 250 UI/ml, apresentavam histórico de
exacerbações sem resposta à antibióticos e/ou relacionadas à presença do
fungo.
Os resultados de IgE específica para A. fumigatus foram positivos nos
pacientes 002 (2,26 kUA/L – classe 2), 058 (5,23 kUA/L – classe 3) e 077 (1,66
kUA/L – classe 2). Os pacientes 030 e 031 apresentaram dosagem de IgG
específica para A. fumigatus positiva, com valores de 108 mgA/L e 113 mgA/L,
respectivamente (tabela 8).
Nenhum dos 17 pacientes com investigação completa preencheu os
critérios mínimos estabelecidos52 para diagnóstico de ABPA. Apesar disso, a
paciente 002 foi tratada para ABPA, considerando piora clínica sem resposta a
antibioticoterapia e IgE específica para A. fumigatus aumentada. Prescreveu-se
itraconazol por seis meses em associação a corticosteróide sistêmico.
Outros nove pacientes receberam tratamento para infecção por
Aspergillus sp. durante o período de estudo, conforme mostrado na Tabela 9.
Em geral, a conduta terapêutica baseou-se nas culturas positivas para
Aspergillus sp. e nos sinais clínicos, utilizando somente itraconazol por 30 dias
e, em algumas ocasiões, o antifúngico foi associado à corticosteróide via oral.
Além do tratamento para infecção pelo Aspergillus sp., a paciente 058
também foi tratado com fluconazol e micostatina, devido ao desenvolvimento
de um quadro de mucosite por Candida albicans e candidíase no óstio de
gastrostomia.
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Tabela 7: Distribuição dos valores de IgE sérica (UI/ml) de pacientes com FC que
apresentaram valores >250UI/ml acompanhados no HC da Unicamp.
Paciente

Valor (UI/ml)

002

370

010

455

013

288

019

305

027

494

030

366

081

351

082

462

043

391

052

433

083

431

052

292

084

336

062

442

071

266

073

465

075

459

077

368

085

701

086

671

087

702

088

917

089

2590

090

1560

049

1010

250-500

IgE
sérica
(UI/ml)

500-1000

>1000
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Tabela 8: Parâmetros laboratoriais de 17 pacientes investigados para ABPA entre 80 em pacientes com FC atendidos no HC Unicamp no período de
março de 2014 a dezembro de 2015.

Paciente

082
002
077
044
062
013
086
030
035
052
083
058
080
065
031
085
019

IgE total
(HC)
[UI/ml)
462
368
370
74,4
442
288
671
366
130
433
431
137
59,8
17,8
24,9
701
305

Prick test
(HC)
NR
NR
NR
NR
Neg
NR
NR
NR
Neg
Neg
NR
Neg
Neg
Pos
NR
NR
Neg

Cultura +
2014
0
3
2
1
2
3
NR
0
0
5
0
1
3
1
6
0
3

2015
0
3
0
3
3
3
NR
1
3
0
0
3
3
5
8
0
6

NEP
2014 2015
3
4
3
4
4
1
2
4
2
3
3
3
1
2
2
1
1
3
5
5
2
1
4
5
3
4
2
4
5
6
2
2
4
7

IgE total
(Franceschi)
[kU/L)

IgE A. fumigatus
[kUA/L]

IgG A. fumigatus
[mgA/L)

499
497
423
134
448
84,6
739
310
159
360
496
91,3
56,8
25,5
40,1
422
149

<0,10 (classe 0)
1,66 (classe 2)
2,26 (classe 2)
<0,10 (classe 0)
<0,10 (classe 0)
<0,10 (classe 0)
0,18 (classe 0)
<0,10 (classe 0)
0,13 (classe 0)
<0,10 (classe 0)
0,17 (classe 0)
5,23 (classe 3)
<0,10 (classe 0)
<0,10 (classe 0)
0,32 (classe 0)
<0,10 (classe 0)
<0,10 (classe 0)

80,3
59,6
101
80,3
59,8
14,8
80,7
108
64
66,5
15,2
58
93,1
32
113
5,87
82,3

HC: Hospital de Clínicas da UNICAMP; +: positiva; NEP: número de exacerbações pulmonares; NR: não realizado; Neg: Negativo; Pos: positivo
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Tabela 9: Pacientes com FC atendidos no HC Unicamp no período de março de 2014 a
dezembro de 2015 com quadro pulmonar e tratados com antifúngicos e ou corticosteroides.
Paciente

Início do tratamento

002

mai/2014

077

jul/2014

Itraconazol por 30d

019

jul/2015

Itraconazol por 30d + prednisona

078

jul/2014

Itraconazol por 30d

dez/2015

Itraconazol por 30d

044

jun/2015

Itraconazol por 21d

080

set/2014

Itraconazol por 30d

058

fev/2014

Itraconazol por 30d + deflazacorte

035

out/2015

Itraconazol por 30d

070

abr/2015

Itraconazol por 30d

abr/2014

Itraconazol por 30d

set/2014

Itraconazol por 28d

008

Tratamento
Itraconazol por 6m + deflazacorte

d: dias

5 DISCUSSÃO

5.1 MICOBACTÉRIAS

Há uma grande variação na prevalência de MNT entre os países e
centros de referência em FC ao redor do mundo, e a mesma tende a aumentar
com o tempo. Nos primeiros nove estudos com MNT na FC iniciados antes de
2000, a mediana das prevalências era de 9% (Amplitude Interquartil – AIQ: 3 –
11%), aumentando para 13% (AIQ: 7 – 17%) nos 10 estudos após 200056. A
maioria dos relatos, no entanto, abrange coortes pequenas de pacientes de
centros e áreas geográficas específicas. Logo, os resultados são variados e as
conclusões são contraditórias57. Estudos multicêntricos com casuísticas
grandes (maior do que 900 pacientes) mostram uma prevalência que varia de
6,6%, nos Estados Unidos58 a 13,7%, na França59. Em Israel, a prevalência
aumentou em quase 3 vezes, de 2003 (5%) para 2011 (14,5%) 60. O motivo da
grande variação entre os valores de prevalência é incerto; porém, alguns
fatores possivelmente servem como contribuições, tais como mudanças nas
estratégias de vigilância, incremento nas técnicas de cultura microbiológica,
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com melhoria no pré-tratamento e descontaminação de amostras respiratórias
e melhoria nas técnicas de identificação de micobactérias, transmissão entre
pacientes, uso de determinadas medicações que podem modificar a microbiota
pulmonar, maior conhecimento desta etiologia entre os médicos e diagnóstico
mais frequente de formas não clássicas da FC na fase adulta, as quais podem
estar associadas com a infecção por MNT19,56,57.
As espécies identificadas nas amostras de escarro dos sete pacientes
foram espécies do MAC (M. avium e M. intracellulare) e MABSC (M.
abscessus), espécies descritas como mais frequentes nessa população 61. É
sabido que as espécies do MAC são mais frequentes em pacientes mais
velhos, ou diagnosticados na fase adulta, enquanto o MABSC é mais frequente
em pacientes mais jovens, o que é corroborado por nossos resultados.
Historicamente, o MAC é mais frequente do que o MABSC em achados de
cultura microbiológica, porém alguns centros, principalmente na Europa e em
Israel, relatam um crescimento na proporção do MABSC, até mesmo
superando frequência do MAC13,17,60. No presente estudo, embora a baixa
casuística, a frequência de isolamento destas espécies de MNT foi semelhante.
O envelhecimento da população com FC permitiu maior reconhecimento
da MNT como um importante patógeno, no entanto, a sua importância clínica, a
decisão para o tratamento e a resposta terapêutica são temas ainda
controvertidos. Por conta da dificuldade na tomada de decisão de tratamento
diante do isolamento de MNT, a American Thoracic Society (ATS) e a
Infectious Diseases Society of America (IDSA)23 propuseram critérios clínicos,
radiológicos e microbiológicos necessários para definir se um indivíduo tem
doença por MNT ou não. Entretanto, tais critérios não são específicos quando
aplicados à FC, uma vez que muitos sinais e sintomas propostos se sobrepõem
aos característicos da FC. Torna-se, portanto, difícil distinguir se os achados
radiológicos associados à presença da MNT são específicos para tal, ou devido
à co-existência de outros patógenos, por exemplo, P. aeruginosa, ou ainda, à
doença primária13. Dos sete casos detectados com culturas positivas para
MNT, seis apresentavam infecção crônica por P. aeruginosa e S. aureus, dois
por complexo B. cepacia e dois por Aspergillus sp. O perfil polimicrobiano
encontrado nos nossos doentes ilustra bem a dificuldade mencionada de
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caracterizar um padrão tomográfico típico de MNT, visto não termos observado
nenhuma alteração específica.
Outro aspecto cuja relação ainda é inconclusiva é a associação com uso
de medicações como corticóides sistêmicos, antibióticos e macrolídeos. Apesar
da ausência de corticoterapia sistêmica, seis pacientes fazem uso de
antibiótico inalatório e todos usam corticóide inalado e azitromicina. Há uma
atenção particular dada ao papel do uso prolongado de azitromicina como um
fator de risco para a aquisição de MNT.
Um estudo caso-controle realizado por Binder et al.16, comparou casos
de MNT e controles ao uso de macrolídeos, sendo azitromicina a mais utilizada
(99% para todos os casos de MNT e 98% do grupo controle). Encontraram que
pacientes com uso crônico de macrolídeo, por cinco anos ou mais, tiveram
menor incidência de MAC ou M. abscessus. Utilizando um grande grupo que
inclui mais do que 90% da população dos EUA de pacientes com CF, os
autores fornecem evidências de que pacientes em uso crônico de azitromicina
são significativamente menos propensos a desenvolver infecções por MNT.
Por outro lado, um estudo multicêntrico, transversal, em Israel62, mostrou
que os pacientes com FC com MNT apresentavam tratamento com azitromicina
mais frequentemente comparados com os controles (72% em comparação com
51%, respectivamente). Contudo, neste estudo a utilização de azitromicina e o
isolamento de MNT foram analisados concomitantemente, não sendo possível
determinar uma associação temporal entre azitromicina e infecção por MNT.
Renna et al.63 também verificaram aumento nas taxas anuais de infecção por
MNT associado à utilização crônica de azitromicina em um centro de adultos
com FC. Por meio de estudos in vitro e modelos animais, os autores sugerem
que a azitromicina bloqueia a destruição de MNT no interior dos macrófagos.
Embora contrastantes, os resultados têm servido para aumentar a consciência
das possíveis consequências das terapias de uso comum na FC.
Embora seis dos sete pacientes aqui descritos apresentem alterações
funcionais em geral de moderada ou grave intensidade, é difícil atribuir este
achado à presença da MNT nas culturas das secreções destes pacientes, uma
vez que pacientes com FC cursam com deterioração progressiva da função
pulmonar. Na literatura, o impacto funcional da presença de MNT nas culturas
de secreções respiratórias não está bem estabelecido.
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Radhakrishnan et al.12, em estudo transversal, quando compararam
pacientes com FC com MNT positiva e MNT negativa, não verificaram
diferença significativa na média de valores de VEF1. Em outro estudo,
envolvendo 21 centros nos Estados Unidos, com 12,98% de prevalência de
MNT, a média do VEF1 dos pacientes com FC com MNT positiva foi maior em
comparação aos pacientes com MNT negativa (60% vs. 54%)58. Em estudo
retrospectivo de 10 anos, com 96 pacientes com FC com pelo menos uma
cultura positiva para MNT, indivíduos que desenvolveram a doença ativa por
MNT mostraram menor VEF1% no momento da primeira cultura positiva e
queda mais acelerada da FEV1% nos anos subsequentes, em relação a
indivíduos com infecção transitória57. Os autores sugerem que a baixa função
pulmonar e a queda acelerada da função pulmonar podem servir como
indicadores da significância de uma cultura positiva inicial para MNT.
A fim de comparar os efeitos da infecção por MAC e MABSC, Qvist et
al.64 realizaram estudo avaliando a participação de bactérias Gram negativas e
MNT na função pulmonar de pacientes com FC. A infecção por MAC não
mostrou impacto significativo, porém, a infecção por MABSC teve o maior
impacto na aceleração do declínio do VEF1, com uma taxa de -2,2% ao ano.
Além disso, o tratamento da infecção esteve associado com uma redução na
taxa de declínio do VEF1, evidenciando, pela primeira vez, que a infecção por
MABSC pode, de fato, levar à deterioração da função pulmonar, a qual pode
ser atenuada por tratamento da infecção.
Dos sete casos analisados, dois estão em tratamento, um evoluiu para
óbito pela evolução da doença pulmonar relacionada à FC, um está em
acompanhamento

inicial

e

três

mantém

culturas

negativas

no

acompanhamento ambulatorial, estes, portanto, não considerados importantes
clinicamente. Destaca-se que o achado laboratorial de uma única cultura
positiva para MNT não é adequado para estabelecer doença oportunista e
necessidade de erradicação65.
O monitoramento longitudinal e múltiplas culturas são necessários para
definir o diagnóstico de doença pulmonar por MNT. A decisão de tratar deve
equilibrar os riscos e benefícios do tratamento, incluindo, efeitos adversos,
tolerância à medicação, aceitação do paciente, metas da terapia e
comorbidades66.
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As condições climáticas e geográficas de determinadas regiões são
consideradas possíveis razões para a variação da prevalência de MNT. Em um
estudo67 envolvendo 2,3 milhões de indivíduos adultos nos Estados Unidos,
nas quais houve prevalência significativamente aumentada de casos de MNT,
uma série de fatores geoclimáticos implicaram em maior risco para aquisição
da infecção por micobactérias, tais como altos níveis de precipitação e
evapotranspiração diária, menor altitude, maior densidade populacional e
características químicas do solo. Nessas áreas, o risco relativo de diagnóstico
de prevalência de MNT variou de 1.9 a 6.5, em comparação com todas as
outras áreas estudadas. Em outro estudo68, o maior fator preditivo de MNT foi a
umidade do ar saturado associada com a região de residência do paciente, o
que está diretamente correlacionado com altas temperaturas. Isso pode levar à
formação de aerossóis circulantes no ar, que podem abrigar MNT, causando
um maior risco de aspiração dessas bactérias.
Em um estudo com pacientes atendidos em um centro de referência do
Rio de Janeiro, local com umidade do ar mais elevada do que nosso centro
(localizado no estado de São Paulo) houve isolamento de MNT em 10 de 129
crianças (7,75%), uma taxa discretamente maior do que a encontrada por nós
no presente estudo69. Apesar da pequena diferença, o resultado é coerente
com as associações entre condições geoclimáticas e maior risco de aquisição
de MNT, uma vez que o Rio de Janeiro é um local com maior temperatura,
umidade relativa do ar e densidade populacional em relação à região de
Campinas, onde está localizado nosso centro. O Brasil é um país conhecido
por sua enorme diversidade de condições climáticas e de vegetação, além de
grandes contrastes sociais e variações na densidade populacional. Porém, até
onde conhecemos, não há estudos comparando a prevalência de patógenos na
FC de acordo com essas condições. Também não há estudos comparando tais
características entre diferentes países. Investigar essas diferenças pode
facilitar o entendimento da variação da prevalência de MNT relatada na
literatura.
Outra possível razão para a prevalência reduzida de MNT em nosso
meio é a administração sistemática da vacina BCG no Brasil. Enquanto nos
Estados Unidos, Canadá e em muitos países da Europa, essa vacina não é
recomendada, ou recomendada apenas para crianças maiores e/ou em grupos
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de risco, no Brasil, ela é rotina para neonatos e aplicada em dose única como
medidas de controle e proteção para manifestações graves da primo-infecção
por M. tuberculosis, como a tuberculose miliar e a meningite tuberculosa70,71.
O desenvolvimento da imunidade contra M. tuberculosis já na primeira
infância

pode

proteger

o

paciente

contra

as

demais

micobactérias,

considerando que a imunidade que o indivíduo desenvolve com o uso da BCG
não é específica para a M. tuberculosis72.
Em estudo realizado na Suécia, observou-se que o número de
isolamentos de micobactérias em pacientes nascidos após a suspensão do uso
da BCG no país aumentou significativamente, indicando que a vacinação com
BCG pode induzir imunidade à doença por micobactérias atípicas em
humanos73.
Corroborando o poder imunogênico da imunização com micobactérias, a
OMS recomenda o uso da M. vaccae inativada como agente imunoterapêutico.
Segundo Yang et al.74 há evidência de bons resultados em pacientes
submetidos a esse tratamento, que apresentam conversão da cultura de
escarro e melhoria na aparência radiológica.
Uma característica peculiar na BCG distribuída no Brasil é que a mesma
cepa é utilizada desde a sua chegada ao país, conhecida como cepa Moreau.
Estudos mostram que cepas mais antigas são mais imunogênicas e podem
conferir uma melhor proteção contra a tuberculose 72,75. Pela mesma razão, é
possível que a nossa vacina também ofereça efeito protetor contra MNT.
Desconhecemos a existência de estudos avaliando o impacto dessa vacina na
prevalência de MNT entre pacientes com FC.

5.2 FUNGOS

5.2.1 Aspergillus sp. e outros fungos oportunistas

Com o aumento da expectativa de vida dos pacientes com FC, tornouse necessário entender o papel patogênico dos fungos nas vias aeríferas. O
isolamento de fungos ambientais em material respiratório desses pacientes têm
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se tornado cada vez mais frequente, porém a relevância clínica, impacto na
função pulmonar e prognóstico relacionado a estes isolamentos ainda não é
claro. Em nosso serviço, a prevalência de fungos encontrada foi de 68,4%.
Um dos grupos mais frequentes em amostras do trato respiratório de
pacientes com FC são as espécies de Candida, sendo a C. albicans
considerada a segunda espécie fúngica mais frequente nessa população.
Candida sp. foi isolada em 27,3% dos pacientes analisados e em 24,8% destes
tratava-se de Candida albicans. Nos 80 pacientes com cultura positiva para
fungos, o isolamento de Candida sp. ocorreu em 40% e de C. albicans em
36,25%, sendo a espécie leveduriforme mais isolada em nossa população de
estudo, concordando com a literatura33,36.
A partir de dados levantados em oito centros de FC e laboratórios de
micologia do Reino Unido e França, Borman et al.76 observaram que C.
albicans foi a levedura isolada predominante em todos os centros participantes
do estudo, representando mais de 60% de todas as espécies de Candida
recuperadas (68,4-100%). O isolamento ocorreu pelo menos uma vez em,
aproximadamente, 50% dos pacientes, independentemente do centro de
estudo em questão (47,8-72,4%). A frequência de C. albicans em material
respiratório de pacientes com FC também foi avaliada no estudo observacional
e prospectivo realizado por Chotirmall et al.77, onde 89 pacientes foram
acompanhados durante o período de janeiro de 1998 e dezembro de 2008. Os
autores observaram que em torno de dois terços dos pacientes (n= 54, 60,7%)
apresentaram uma cultura positiva para C. albicans no período estudado.
Nossos achados também são corroborados pelo estudo realizado na Alemanha
que avaliou, de forma prospectiva, 56 pacientes com FC ao longo de 30 meses.
Os resultados obtidos revelaram que C. albicans foi isolada a partir do trato
respiratório em 93% dos pacientes, enquanto outras espécies de Candida
foram recuperadas de 20% destes indivíduos78.
Apesar de frequentes, a importância clínica das Candida sp. é
controversa. Por um longo período, foram consideradas apenas contaminação
nas amostras respiratórias, por fazerem parte da microbiota oral, no entanto
seu crescente reconhecimento nas vias aeríferas de pacientes com FC tem se
tornado motivo de maiores questionamentos.
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Com frequência, pacientes com FC fazem uso de corticóides orais ou
inalatórios, o que possivelmente aumenta a probabilidade de recuperação de
Candida sp. nas culturas de escarro, amostras que passam pela cavidade oral
para serem colhidas. Além do uso de corticóides orais e inalatórios, outros
possíveis fatores de risco que contribuem para o achado deste agente incluem
exposição recorrente aos antibióticos, principalmente contra P. aeruginosa e
diabetes relacionada à FC. Ainda assim, o potencial patogênico das espécies
de Candida permanecem pouco explorado29,77.
Por outro lado, sabe-se que o gênero mais comum isolado na FC é o
Aspergillus sp., fungo capaz de desempenhar papel patogênico, e envolvido
em um espectro de doenças denominadas aspergilose, cujas manifestações
são principalmente pulmonares e raramente disseminadas. A principal espécie
isolada nos pacientes com FC é o A. fumigatus, com taxas de prevalência
variando de 6% a cerca de 60%1,29,36,79.
A maioria dos estudos em que a prevalência de Aspergillus sp. é
estratificada por idade indicou que a infecção é relativamente incomum em
crianças pequenas e aumenta progressivamente com a idade 1,29. Em nosso
estudo, a mediana de idade dos 62 pacientes com amostra positiva para
Aspergillus sp. foi de 19 anos (6 - 70). Um dos fatores que podem explicar a
baixa prevalência em crianças é a dificuldade em colher amostras
representativas para cultura, pois em geral são colhidos swab do “pescado” de
secreção orofaríngea, que compromete o isolamento microbiológico desse
agente. Em nosso serviço, parte das crianças atendidas não conseguem
expectorar e, por isso, utilizamos o recurso da coleta com swab. Esse fator
pode subestimar alguns casos de isolamento de fungos em material
respiratório.
Esta ampla variação nas frequências de isolamento pode estar está
relacionada à idade dos pacientes estudados, porém, mais provavelmente, às
diferenças nos métodos de cultura microbiológica, bem como diferentes modos
de coleta de material. Alguns estudos sugerem a utilização de meios seletivos
para melhor isolamento de fungos, assim como meios com adição de
antibióticos para inibir o crescimento de bactérias, uma vez que as amostras
respiratórias de pacientes com FC costumam apresentar, com frequência, P.
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aeruginosa e S. aureus33,80. Entretanto, não existe método padronizado para
exame micológico de amostras da FC adotado até o momento.
No estudo de Borman et al.76, os autores se propuseram a avaliar a
potencial contribuição dos métodos micológicos empregados para examinar
secreções respiratórias da FC em relação à variabilidade fúngica relatada.
Identificaram que o fato de técnicas diferentes serem aplicadas em diferentes
laboratórios pode refletir diretamente na variação da prevalência desses
agentes, em especial, do A. fumigatus. Esse assunto também foi abordado em
reunião sobre "Infecções respiratórias fúngicas na fibrose cística", organizada
pela International Society for Human and Animal Mycology (ISHAM), em 2009,
na França, com a presença de médicos, micologistas e cientistas de 14 países
diferentes. As taxas de isolamentos das principais espécies de fungos na FC
foram apresentadas, incluindo dados de pacientes da França, Espanha, Itália,
Dinamarca, Reino Unido e Brasil. Os envolvidos concordaram que, em partes,
as variações (11,1% na Espanha a 81% na Dinamarca) se davam pelas
diferenças nos métodos de cultura utilizados, incluindo volume das amostras, a
natureza e número de meios de cultura e temperatura e duração de
incubação7. Uma abordagem de colaboração multicêntrica para definir um
método padronizado de análise das amostras respiratórias de pacientes com
FC é necessária, na tentativa de avaliar com melhor precisão a prevalência
desses agentes e o seu papel nas exacerbações.
A implantação de técnicas moleculares também é recomendada por
alguns autores, em associação à rotina microbiológica padrão76. Em estudo
realizado por Nagano et al.33, todas as amostras negativas em primeira análise,
por método de cultura microbiana, apresentaram resultados positivos para
fungos após a análise por PCR, registrando maior sensibilidade da técnica. No
entanto, pela elevada sensibilidade das técnicas moleculares e a presença
comum do Aspergillus sp. como contaminante ambiental, existe o potencial
risco de resultados falso-positivos.
Além dos Aspergillus sp., outras espécies de fungos filamentosos
também são relatadas na literatura. Exophiala dermatitidis e Scedosporium sp.
estão cada vez mais sendo reconhecidas como patógenos na FC1,29, entretanto
as espécies não foram isoladas em nossa casuística. Penicillium sp. e
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Paecilomyces sp. foram outras espécies de fungos filamentosos isoladas em
nossos pacientes, mas sem relevância clínica atribuída a esses agentes36,76.

5.2.2 ABPA

Em nosso estudo, nenhum paciente teve diagnóstico de ABPA
estabelecido conforme os critérios atualmente aceitos52. Isto está em
desacordo com a literatura, que vem demonstrando frequências mais elevadas
de ABPA nos pacientes com FC.
Chotirmall et al.81 e Mortensen et al.82, em estudos prospectivos
realizados na Irlanda e Dinamarca, respectivamente, avaliaram a prevalência
de ABPA em pacientes adultos atendidos em seus centros de referência em
FC. A taxa encontrada pelos irlandeses foi de 12% (6/50), enquanto que o
estudo dinamarquês detectou 8,3% de ABPA. A partir de um estudo
retrospectivo realizado com uma população de crianças atendidas em um
centro de referência pediátrico em FC na França (em média, seis anos de
seguimento), os autores observaram que oito pacientes em 85 analisados
apresentaram ABPA, configurando 9% de prevalência53. Outro estudo francês,
no entanto prospectivo e realizado em outro hospital, identificou quatro casos
de ABPA em 117 crianças (3,4%) avaliadas durante o período de janeiro de
1995 a julho de 200783. Noni et al.84, em estudo retrospectivo com 121 crianças
realizado na Grécia, e Sharma et al.85, em estudo prospectivo com 41 crianças
realizado na Índia, apresentaram prevalência de aproximadamente 15% de
ABPA, percentual mais elevado encontrado nas publicações recentes. Todos
os estudos utilizaram os critérios da CFF para orientar e determinar o
diagnóstico de ABPA.
No Brasil, apenas dois trabalhos a respeito de ABPA na FC foram
encontrados. O primeiro foi realizado entre junho e outubro de 2001, por
Almeida et al.86 em São Paulo. O estudo foi prospectivo e avaliou 32 pacientes,
sendo que dois casos foram considerados ABPA (6%) com base nos critérios
da CFF. O segundo, também prospectivo, foi realizado na Bahia, de dezembro
de 2003 a março de 2005. Carneiro et al.87 acompanharam 74 pacientes e dois
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casos foram definidos como ABPA (3%), no entanto os autores adaptaram os
critérios diagnósticos baseados em mais de uma publicação.
Apesar da associação de ABPA com FC ter recebido atenção especial, o
seu reconhecimento permanece um desafio devido à sobreposição dos
sintomas e sua semelhança de apresentação clínica ao de uma exacerbação
infecciosa bacteriana46,88. Considerando os critérios da CFF, o diagnóstico de
ABPA depende de aspectos clínicos, laboratoriais e de imagem. Os critérios
mínimos contemplam piora respiratória aguda ou subaguda não atribuída a
outra etiologia; IgE total maior ou igual a 500 UI/ml; prick test com enduração
acima de 3 mm ou anticorpo IgE para A. fumigatus positivo; e pelo menos um
dos seguintes: anticorpo IgG para A. fumigatus positivo e/ou nova
anormalidade observada na radiografia ou TC de tórax52. Os achados
radiológicos são os mais difíceis de determinar em pacientes com FC, uma vez
que a TC, na maioria dos casos, já apresenta alterações estruturais
importantes devido à doença de base81. Por isso, é importante manter um alto
nível de suspeita clínica e, quando necessário, realizar a investigação para
ABPA.
Em relação à IgE sérica, parâmetro pelo qual orientamos a nossa
investigação de ABPA, podemos afirmar que sua dosagem reflete uma maior
sensibilização a qualquer alérgeno, de modo que pode ser elevada devido à
atopia em si, ao invés de ABPA. Os valores propostos como critérios mínimos
(>500 UI/ml) e clássicos (>1000 UI/ml) foram pouco detectados em nossa
população de estudo e, em sua maioria, estavam relacionados à pacientes
atópicos. Apesar de suas limitações, a IgE total ainda é considerada uma
ferramenta importante para o diagnóstico de ABPA na FC46. Entretanto, por
não se tratar de um exame específico (visto que outros processos alérgicos e
verminoses também são investigadas por esse parâmetro laboratorial),
acreditamos que a exigência de IgE total para a definição de ABPA deveria ser
abordada de forma crítica.
A dificuldade de preencher os critérios propostos pela reunião de
consenso da CFF permitiu que algumas pesquisas fossem realizadas a fim de
determinar outros potenciais biomarcadores para ABPA, como antígenos
recombinantes do Aspergillus (rAsp), quimiocina regulada pelo timo e pela
ativação (TARC), basófilos CD203c, real-time PCR (RT-PCR) direto do material
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respiratório e galactomanana28,47,49,89,90. Esses marcadores mais recentes
exigem validação antes de ser considerado um avanço significativo sobre os
testes atualmente disponíveis36,45.
Apesar de a ABPA ser relatada como a manifestação mais comum do
Aspegillus sp. na FC, não encontramos nenhum caso da doença em nossos
pacientes, baseados nos critérios da CFF. A paciente 002, embora não
preenchesse todos os critérios, possivelmente apresentou um quadro que se
classificaria como ABPA, considerando que ela apresentou dosagem e IgE
entre 250-500 UI/ml, IgE específica para A. fumigatus classe 2 e clínica
compatível, e, por essa razão, foi a única paciente que recebeu tratamento
para ABPA durante o período da pesquisa. A paciente apresentava, também,
histórico de alergia alimentar e fazia uso frequente de corticoide sistêmico, o
que pode ter interferido na manifestação da ABPA.
Talvez uma melhor estratégia para a pesquisa ativa de ABPA seria partir
da coleta de IgE total e testes específicos quando houver piora clínicalaboratorial aguda ou sub-aguda pouco responsiva ao tratamento com
antibióticos ou no surgimento de novas anormalidades nos exames de imagem,
ao invés do monitoramento anual com IgE total, conforme inicialmente proposto
pelo nosso protocolo. A coleta anual não orientada por manifestações clínicas
e/ou radiológicas pode ter sido um fator responsável pela ausência de
diagnósticos de ABPA na população estudada.
O fato de não encontrarmos nenhum caso de ABPA, nos motivou a
buscar outras possíveis manifestações do Aspergillus sp. que pudessem ser
reconhecidas em nosso serviço.
Com base nos resultados obtidos, observamos que dois pacientes (030
e 031) possivelmente se enquadram nos critérios de bronquite por Aspergillus
sp., apresentando presença do fungo em cultura microbiológica e níveis de IgG
específicos para A. fumigatus elevados (>102mgA/L), além de IgE total e
específica para A. fumigatus dentro dos padrões de normalidade. A bronquite
por Aspergillus sp. é uma classificação recente e discutível. Shoseyov et al.91
sugeriram essa classificação em estudo onde relataram seis pacientes com FC
e crescimento de A. fumigatus em culturas de escarro, agravamento da doença
respiratória e que não respondiam à terapia padrão com antibióticos. Os
pacientes analisados preencheram apenas alguns dos critérios reconhecidos
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para o diagnóstico da ABPA e, além disso, responderam ao tratamento
exclusivo com antifúngico, não recomendado na ABPA. Para definir melhor os
critérios diagnósticos de bronquite por Aspergillus sp., Baxter et al.28 realizaram
um estudo que propõe a utilização de galactomanana e RT-PCR como
biomarcadores, além dos recursos sorológicos de resposta imune ao
Aspergillus sp. Segundo os autores, o quadro clínico se caracteriza por
exacerbações respiratórias decorrentes de processo infeccioso, não alérgico,
sem resposta aos antibióticos, porém responsivo ao uso de antifúngicos. Do
ponto de vista laboratorial estes pacientes teriam elevada carga fúngica no
escarro, RT-PCR positivo no escarro, galactomanana sérica positiva e IgG
específica para A. fumigatus positiva. Para que possamos afirmar o diagnóstico
desses dois pacientes, precisamos realizar os demais testes propostos pela
literatura.
Outro tipo de manifestação por Aspergillus sp., cuja prevalência parece
variar entre 20 a 65% da população, é a sensibilização ao Aspergillus sp.,
considerada não infecciosa e com base imunoalérgica, caracterizada pela
positividade imediata do teste cutâneo ao A. fumigatus ou elevação dos
anticorpos IgE específicos para A. fumigatus. Tanto para sensibilização ao
Aspergillus sp. como para ABPA, não é necessário o isolamento do
microrganismo em amostras respiratórias, e a diferenciação laboratorial das
duas manifestações se baseia na positividade da IgG para A. fumigatus nos
casos de ABPA48,
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. Dos nossos pacientes, quatro podem ser classificados

como sensibilização ao Aspergillus sp., considerando que apresentaram IgE
específica elevada (pacientes 002, 058 e 077) ou prick test positivo (paciente
065), e os demais critérios para ABPA negativos.
Nenhum paciente foi classificado com aspergilose pulmonar invasiva,
pois não se tratavam de pacientes imunocomprometidos e não foram
observados sinais de invasão do fungo, nem como aspergiloma, justificado pela
ausência de evidência tomográfica de bola fúngica.
Tivemos 27 pacientes (33,7%) classificados como colonizados por
Aspergillus sp., considerando que no período do estudo realizaram dosagem
de IgE com resultados dentro dos parâmetros de normalidade e apresentaram
culturas positivas para espécies do gênero Aspergillus. Estes pacientes não
foram investigados para ABPA por não apresentarem sintomas ou sinais
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sugestivos. Os demais pacientes com cultura positiva para Aspergillus sp., sem
dosagem de IgE total, não foram classificados por falta de parâmetros.
Por fim, em relação aos tratamentos prescritos a dez pacientes, destacase a o uso de itraconazol em sete casos. A conduta terapêutica, em sua
maioria, se baseou na piora clínica do paciente e na presença de Aspergillus
sp. em culturas prévias, visto que exames específicos não estavam disponíveis
na oportunidade. Os outros três pacientes receberam terapia antifúngica
associada a corticoide sistêmico, entretanto esse esquema é recomendado
para casos de ABPA31,93, e somente a paciente 002 foi tratada com base nesse
possível diagnóstico.
A aspergilose pulmonar na FC não se restringe apenas à ABPA e
nossos achados sugerem que outras formas clínicas podem ser de importância
e deverão ser investigadas para melhor identificação e tratamento dos casos.

6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Como limitações deste estudo, devemos destacar que a implantação do
protocolo de investigação e tratamento de micobacterioses e ABPA nos
serviços pediátrico e de pneumologia do HC Unicamp foi assimilada
progressivamente pelos profissionais, resultando em algumas perdas de casos
e condutas diferentes das recomendadas.
O retorno algumas vezes irregular e a negativa ou falha na coleta de
amostras interferiu diretamente no desenvolvimento do trabalho, no que diz
respeito a número de amostras colhidas e na análise dos dados.
A não utilização de recursos adicionais para aumentar a sensibilidade de
isolamento das MNT pode, em parte, explicar o baixo número de casos
detectados.
O prick test, disponível apenas no ambulatório da Pediatria, foi pouco
utilizado, comprometendo a triagem de casos suspeitos de ABPA.
Pacientes exacerbados, em sua maioria, foram tratados em outros
serviços ou em home care, perdendo-se o acompanhamento para investigação
de ABPA.
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7 CONCLUSÃO

A elaboração e implantação dos protocolos de busca sistemática da
infecção por MNT e de ABPA permitiu pela primeira vez, embora com
limitações, conhecer a prevalência e importância desses agentes na FC em
nosso meio, bem como sistematizar seu diagnóstico e condutas.

Micobactérias

A prevalência de MNT (6%) em nosso serviço se equipara aos níveis
mais baixos relatados na literatura.
As espécies predominantemente isoladas foram Mycobacterium avium e
Mycobacterium abscessus.
Não foi identificado nenhum caso de M. tuberculosis entre os pacientes
investigados.
A grande maioria dos casos encontrados apresentou infecção crônica
por P. aeruginosa e S. aureus, VEF1 em valores abaixo do predito e achados
tomográficos de importante comprometimento pulmonar.

Fungos oportunistas e ABPA

A prevalência encontrada de Aspergillus sp. foi de 53% e 29% para
Candida sp., compatíveis com os dados da literatura. Entretanto, neste período
não foi possível caracterizar nenhum caso de ABPA entre os pacientes
investigados.
As principais espécies isoladas foram Aspergillus fumigatus e Candida
albicans.
A coleta anual aleatória de uma amostra para dosagem de IgE sérica e
os parâmetros recomendados para investigação de ABPA não permitiram
identificar estes casos, exceto para comparação de exames colhidos durante
períodos de piora clínica.
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Outros quadros de aspergilose pulmonar como sensibilização e
bronquite por Aspergillus sp. pareceram ser mais frequentes e merecem melhor
investigação em nossa população.
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APÊNDICE

Apêndice 1: Protocolo de investigação laboratorial, acompanhamento e critérios para
tratamento de pacientes com infecções oportunistas por micobactérias e ABPA na FC..

PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL, ACOMPANHAMENTO E
CRITÉRIOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM INFECÇÕES OPORTUNISTAS
POR MICOBACTÉRIAS E ASPERGILOSE BRONCOPULMONAR ALÉRGICA (ABPA)

INFECÇÕES OPORTUNISTAS POR MICOBACTÉRIAS

1

A investigação de micobactérias deverá ser iniciada por meio da coleta de escarro para cultura
de micobactérias:
 anualmente, para todo paciente com ≥ 6 anos;
 em pacientes em exacerbação e/ou piora clínica que não respondam a
antimicrobianos;
 em pacientes que apresentem imagem em raio-X ou TC sugestivas de infecção
oportunista
Para prosseguir a investigação, seguir orientações do fluxograma.

Para diagnóstico de doença por MNT, serão necessárias, ao menos, duas culturas positivas
para o mesmo agente, além de critérios clínicos, espirométricos e tomográficos.
A decisão de tratar deve considerar os riscos e benefícios do tratamento.
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ASPERGILOSE BRONCOPULMONAR ALÉRGICA (ABPA)

A investigação de ABPA deverá ser iniciada por meio da dosagem de IgE total no soro:
 anualmente, para todo paciente com ≥ 6 anos;
 em pacientes em exacerbação relacionada à presença do Aspergillus sp. no escarro
 em pacientes em exacerbação que não respondam a antimicrobianos
Para prosseguir a investigação, seguir orientações do fluxograma.

Para diagnóstico de ABPA, os critérios estabelecidos por Stevens et al.
preenchidos, conforme listados abaixo:

.

2

deverão ser
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Critérios clássicos:
a. Deterioração clínica aguda ou subaguda (tosse, chiado, intolerância ao exercício,
asma induzida pelo exercício, declínio na função pulmonar, aumento da produção de escarro)
não atribuídas à outra etiologia.
b. IgE sérica > 1000 UI/ml, exceto se o paciente estiver fazendo uso de corticosteróide
sistêmico (neste caso, repetir o teste após a descontinuação do tratamento).
c. Teste de reatividade cutânea imediata positivo para Aspergillus sp. (presença de
uma pápula endurada > 3 mm, circundada por halo de eritema, quando o paciente não estiver
sendo tratado com anti-histamínicos sistêmicos) ou presença de IgE específica para A.
fumigatus.
d. Precipitinas contra antígeno A. fumigatus ou IgG específica para A. fumigatus.
e. Novas ou recentes anormalidades em imagens radiológicas (infiltrados ou
impactação mucóide) ou em tomografia computadorizada (TC) de tórax (bronquiectasias) sem
resposta ao uso de antibióticos e/ou fisioterapia.

Critérios mínimos:
a. Deterioração clínica aguda ou subaguda (tosse, chiado, intolerância ao exercício,
asma induzida pelo exercício, declínio na função pulmonar, aumento da produção de escarro)
não atribuídas à outra etiologia.
b. IgE sérica > 500 UI/ml, exceto se o paciente estiver fazendo uso de corticosteróide
sistêmico (neste caso, repetir o teste após a descontinuação do tratamento). Se houver
suspeita de ABPA e o nível de IgE total for entre 200-500 UI/ml, a repetição do teste em 1-3
meses é recomendada.
c. Teste de reatividade cutânea imediata positivo para Aspergillus sp. (presença de
uma pápula endurada > 3 mm, circundada por halo de eritema, quando o paciente não estiver
sendo tratado com anti-histamínicos sistêmicos) ou presença de IgE específica para A.
fumigatus.
d. Um dos seguintes: (A) precipitinas contra antígeno A. fumigatus ou IgG específica
para A. fumigatus; ou (B) novas ou recentes anormalidades em imagens radiológicas
(infiltrados ou impactação mucóide) ou em TC de tórax (bronquiectasias) sem resposta ao uso
de antibióticos e/ou fisioterapia.

Sugestões para triagem de ABPA em pacientes com FC:
1) manter alto nível de suspeita de ABPA em pacientes com mais de seis anos de idade;
2) determinar a concentração de IgE total no soro anualmente. Se a concentração for > 500
UI/ml, determinar reatividade cutânea imediata ao A. fumigatus ou usar um ensaio in vitro para
dosar IgE específica para A. fumigatus. Se os resultados forem positivos, considerar o
diagnóstico com base nos critérios mínimos;
3) Se a concentração de IgE total no soro for entre 200-500 UI/ml, repetir a dosagem se houver
um aumento na suspeita de ABPA, tal como por uma exacerbação da doença e realizar mais
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estes de diagnóstico (teste cutâneo imediato para A. fumigatus, teste in vitro de IgE específica
para o A. fumigatus, precipitinas contra A. fumigatus ou IgG específica para A. fumigatus e
2

radiografia do tórax) .

O tratamento de ABPA deve ser realizado com corticosteroide sistêmico associado a
antinfúngico.

Referências:
1. Griffith DE, Aksamit T, Brown-Elliott BA, Catanzaro A, Daley C, Gordin F, et al. An
official ATS/IDSA statement: diagnosis, treatment, and prevention of nontuberculous
mycobacterial diseases. Am J Respir Crit Care Med. 2007;175(4):367-416.
2. Stevens DA, Moss RB, Kurup VP, Knutsen AP, Greenberger P, Judson MA, et al. Allergic
bronchopulmonary aspergillosis in cystic fibrosis--state of the art: Cystic Fibrosis
Foundation Consensus Conference. Clin Infect Dis. 2003;37 Suppl 3:S225-64.
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Apêndice 2: Descrição clínica dos sete casos com isolamentos de MNT analisados no período
de estudo.
Caso I: paciente feminina, 58 anos, cuja cultura foi positiva para M. intracellulare. Em nosso
serviço, essa foi a única amostra de escarro positiva da paciente. No entanto, a mesma era
anteriormente seguida em outro serviço, onde outras quatro culturas de escarro foram positivas
para micobactérias (sem identificação de espécie). A espirometria mostra distúrbio funcional
grave, provavelmente misto (obstrutivo e restritivo).

Na TC de tórax, pode-se observar a

presença de bronquiectasias cilíndricas em lobo médio e língula,

além de micronódulo

incaracterístico, opacidade em vidro fosco e micronódulos centrolobulares esparsos.
Clinicamente, a paciente apresenta quadros de hemoptise recorrentes, mas até o momento
não houve indicação de tratamento específico e segue em acompanhamento ambulatorial.

Caso II: paciente masculino, 16 anos, apresentou uma única amostra positiva para MNT no
período de estudo. Bem nutrido, sem alteração na espirometria, e em TC de tórax observam-se
bronquiectasias cilíndricas em lobos superiores e inferiores, bilateralmente, com área de
impactação de muco, além de pequenos nódulos centrolobulares esparsos, configurando sinal
de árvore em brotamento. Na expiração, áreas de aprisionamento aéreo evidentes em lobos
superiores, bilateralmente, e segmentos superiores de lobos inferiores. As culturas de amostras
respiratórias colhidas posteriormente foram negativas para MNT. O paciente não foi tratado e
continua em seguimento ambulatorial.

Caso III: paciente feminina, 38 anos, apresentou duas culturas positivas para M. avium no
período de estudo, além de uma amostra positiva para o mesmo agente em 2013. Bem nutrida
e a espirometria evidencia distúrbio ventilatório obstrutivo grave com CVF reduzida. Na TC
podem ser visualizadas bronquiectasias cilíndricas e císticas difusas, com bronquiolectasias e
impactação de muco nos lobos inferiores. Culturas recentes permanecem negativas. Não foi
indicado tratamento e mantém seguimento ambulatorial.

Caso IV: paciente feminina, 13 anos, desnutrida, apresentando exacerbações mais frequentes
nos dois últimos anos quando comparados aos cinco anos anteriores ao estudo. A TC de tórax
revelou bronquiectasias císticas e cilíndricas, bilateralmente, áreas de vidro fosco nos lobos
superiores e inferiores, além de nódulos centrolobulares que configuram sinal de árvore em
brotamento em lobos inferiores. Diante de duas culturas positivas para M. abscessus e
considerando sinais clínicos, alteração espirométrica grave (distúrbio ventilatório obstrutivo
grave com CVF reduzida, possivelmente um distúrbio misto), e piora no padrão tomográfico,
optou-se por iniciar o tratamento com claritromicina e amicacina inalatória em junho/2015. As
culturas realizadas após o início do tratamento permanecem negativas.
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Caso V: paciente masculino, nove anos, com desnutrição importante, apresentando histórico
de exacerbações recorrentes desde 2009. Duas amostras de escarro foram positivas para
MNT, no entanto, a identificação de espécie foi realizada apenas em uma das amostras, mas
possivelmente se tratava do mesmo agente. Dependente de oxigenoterapia, apresentava
distúrbio funcional grave, provavelmente misto (obstrutivo e restritivo) à espirometria. À TC de
tórax pode ser notada a presença de bronquiectasias císticas e cilíndricas nos lobos
superiores, espessamento peribrônquico moderado, impactação de muco em grandes
proporções no lobo superior direito, mas presente em todos os lobos, além de nódulos
centrolobulares com árvore em brotamento difuso, principalmente em lobos inferiores. Evoluiu
a óbito em outubro/2015 em decorrência da doença de base.

Caso VI: paciente masculino, 21 anos, clinicamente bem, com distúrbio ventilatório obstrutivo
moderado à espirometria. Apresentou cinco amostras positivas para M. avium, além de uma
amostra positiva para o mesmo agente em 2013. A TC de tórax mostrava bronquiectasias e
espessamento peribrônquico esparsos, atelectasia em língula, pequenos nódulos em lobos
superiores e nódulo calcificado (4mm) em lobo médio. Apesar do bom estado geral,
considerando a evolução nas alterações tomográficas, funcionais e a repetição do achado
microbiológico, optou-se por iniciar tratamento com etambutol, rifampicina e claritromicina, em
julho/2015. As culturas realizadas posteriormente foram negativas.

Caso VII: paciente masculino, 22 anos, apresentou uma única amostra positiva para MNT,
tendo sido optado por apenas monitorá-lo após o primeiro isolamento. Tem TC de tórax com
bronquiectasias cilíndricas, bilateralmente, em lobos superiores, em segmentos apicais dos
lobos inferiores, lobo médio e língula, pequenos nódulos centrolobulares, configurando árvore
em brotamento em lobo médio e língula, além de nódulos centrolobulares em segmentos
basais dos lobos inferiores, com aspecto de impactação mucoide. Em expiração, apresenta
leve aprisionamento aéreo nos lobos superiores. Apesar das alterações tomográficas e
distúrbio ventilatório obstrutivo moderado à espirometria, o paciente apresenta-se clinicamente
bem, sem tratamento e em acompanhamento ambulatorial.
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Apêndice 3: Espécies de fungos oportunistas isoladas em 80 pacientes com FC, com pelo menos uma cultura de material respiratório positiva
durante o período de março de 2014 a dezembro de 2015.
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