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RESUMO 

 

Dias LS. Envolvimento dos neutrófilos na modulação da resposta imune em 
camundongos BALB/c vacinados com o peptídeo P10 na paracoccidioidomicose 
experimental. [Tese (Doutorado em Microbiologia)] - Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo; 2017. 

 

A paracoccidioidomicose, uma micose sistêmica e endêmica em diversos países da 
América Latina, principalmente no Brasil, Colômbia, Argentina e Venezuela, é um 
importante problema de saúde pública. Embora exista tratamento, o mesmo é 
prolongado e casos de recidiva são comuns. Nesse sentido, o desenvolvimento de 
novas abordagens terapêuticas, como as vacinas, são extremamente importante. 
Além disso, é imprescindível compreender a participação de diferentes populações 
célulares na resposta imune desencadeada pela vacina. Desse modo, o objetivo 
dessa tese foi avaliar a participação dos neutrófilos na resposta vacinal induzida pelo 
peptídeo P10 utilizando o modelo murino experimental na paracoccidioidomicose. 
Nossos resultados, in vitro, indicaram que a expressão de receptores como dectina-
1, TLR-2 e TLR-4 em neutrófilos pode ser modulada sob efeito da vacina (peptídeo 
P10 associado ao lipídeo catiônico DODAB); in vivo, observamos que a vacina 
terapêutica reduziu a carga fúngica pulmonar em animais infectados por 15 ou 30 
dias com redução de neutrófilos nos pulmões dos animais infectados por 15 dias. 
Estruturas sugestivas de NETs foram visualizadas nos pulmões dos animais com 15 
dias de infecção. A administração passiva do anticorpo monoclonal Gr-1 (clone 
RB6/8C5), com especificidade contra Ly6C e Ly6G, levou a depleção dos 
neutrófilos. Vinte e quatro horas antes de cada imunização, a administração do 
anticorpo monoclonal Gr-1 indicou que neutrófilos são importantes no contexto da 
imunização, uma vez que a carga fúngica pulmonar não foi reduzida em comparação 
aos controles. Assim, concluímos que a vacina pode modular a infiltração dos 
neutrófilos no local da infecção, entretanto este fenômeno observado depende de 
variáveis entre elas, o momento que a infecção experimental é realizada.  

 

Palavras-chave: Paracoccidioides brasiliensis, Neutrófilos, Vacina, 
Paracoccidioidomicose, P10. 

 

 



ABSTRACT 

 

Dias LS. Involvement of neutrophils in the modulation of the immune response in 
BALB/c mice vaccinated with the P10 peptide in experimental 
paracoccidioidomycosis. [thesis (Doctoral in Microbiology)]. - Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo; 2017. 

 

Paracoccidioidomycosis, a systemic mycosis and endemic in several Latin American 
countries, mainly in Brazil, Colombia, Argentina and Venezuela, is an important 
public health problem. Although there is treatment, it is prolonged and cases of 
relapse are common. In this sense, the development of new therapeutic approaches, 
such as vaccines, is extremely important. In addition, it is imperative to understand 
the participation of different cell populations in the immune response triggered by the 
vaccine. Thus, the aim of this thesis was to evaluate the participation of neutrophils in 
the vaccine response induced by the P10 peptide using the experimental murine 
model in paracoccidioidomycosis. Our results, in vitro, indicated that the expression 
of receptors such as dectin-1, TLR-2 and TLR-4 in neutrophils can be modulated 
under the effect of the vaccine (peptide P10 associated with the cationic lipid 
DODAB). In vivo, we observed that the therapeutic vaccine reduced lung fungal load 
in infected animals for 15 or 30 days with reduced neutrophils in the lungs of infected 
animals for 15 days. Structures suggestive of NETs were visualized in the lungs of 
animals with 15 days of infection. Passive administration of Gr-1 monoclonal 
antibody (clone RB6 / 8C5), with specificity against Ly6C and Ly6G, led to neutrophil 
depletion. Twenty-four hours before each immunization, administration of Gr-1 
monoclonal antibody indicated that neutrophils are important in the immunization 
context, since lung fungal load was not reduced in comparison to controls. Thus, we 
conclude that the vaccine can modulate the infiltration of neutrophils at the site of 
infection, however this phenomenon observed depends on variables between them, 
the moment the experimental infection is performed. 

 

Keywords: Paracoccidioides brasiliensis, Neutrophils, Vaccine, 
Paracoccidioidomycosis, P10. 



 

1 INTRODUÇÃO 
 

A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica de caráter 

granulomatoso endêmica em diversos países da América Latina, sendo Brasil, 

Colômbia e Venezuela os países que registram a maior parte dos casos. Alguns 

casos de importação foram registrados na Europa, Ásia e Estados Unidos. No Brasil, 

o Estado de São Paulo é responsável pela maior parte dos casos. Além disso, Os 

Estados do Mato Grosso, Mato do Grosso do Sul, Rondonia e Paraná registram 

atualmente muitos novos casos de PCM (Martinez, 2015).  

No que diz respeito a etiologia da doença, é causada pelo fungo 

Paracoccidioides spp., sendo reconhecidas duas espécies: P. brasiliensis e P. lutzii. 

É um fungo termodimórfico que apresenta-se na forma de bolor à 25 °C e na forma 

de levedura quando a 37 °C (Bagagli et al., 2008). Há um consenso entre os 

pesquisadores de que a forma de bolor é a forma infectante e a levedura a forma 

patogênica. 

É descrito que apenas uma pequena parcela dos indivíduos que entraram em 

contato com o fungo desenvolverão a doença (Benard, 2008). Desses, a maior parte 

irá manifestar a forma crônica (adulta) da doença que é essencialmente de base 

pulmonar associada ou não com o comprometimento de regiões muco-cutâneas, e 

que acomete geralmente indivíduos do sexo masculino, entre 35 e 60 anos e com 

atividades ligadas ao solo (Shikanai-Yasuda et al., 2006). A outra forma da doença é 

a aguda (juvenil), caracterizada por início rápido e pelo comprometimento do sistema 

retículo-endotelial tanto em homens quanto mulheres (Benard, 2008). Em relação a 

faixa etária acometida ou são indivíduos jovens ou idosos.  

O tratamento da PCM pode ser feito com derivados azólicos ou a associação 

sulfametoxazol-trimetropim na maioria dos casos. Entretanto, alguns casos mais 

graves requerem a utilização de anfotericina B (Shikanai-Yasuda, 2015). Embora 

haja tratamento, o mesmo é longo (de 6 meses até 2 anos) e casos de recidivas são 

frequentes. Além disso, alguns pacientes desenvolvem sequelas que podem 

incapacitá-los para a execução de suas atividades (Shikanai-Yasuda et al., 2006). 

Os casos de recidiva e sequelas observados na PCM demonstram claramente 

a necessidade de uma terapia mais efetiva. Nesse sentido, as possibilidades são 



 

 

inúmeras. Por um lado, há a formulações de novos antifúngicos ou a modificações 

daqueles já disponíveis de modo a melhorar a distribuição, a biodisponibilidade e 

reduzir o tempo de tratamento e os efeitos tóxicos. Em outro polo, há o 

desenvolvimento de vacinas ou imunomoduladores que visam melhorar a resposta 

imune do hospedeiro e levar a resolução da doença. Nesse último polo é 

interessante perceber o desenvolvimento das chamadas vacinas terapêuticas e a 

possibilidade de administrar as mesmas junto a um regime de antifúngico, podendo 

reduzir dose e tempo de tratamento. 

No que se refere a vacina em PCM, o nosso grupo de pesquisa, coordenado 

pelo Dr. Carlos Pelleschi Taborda, tem contribuído de forma expressiva. Há pelo 

menos 10 anos são realizados diversos estudos envolvendo o peptídeo P10 como 

antígeno vacinal voltado para PCM. Esse peptídeo é derivado de uma glicoproteína 

de 43 kDa, uma importante proteína de P. brasiliensis envolvida em diversos 

processos. 

Os dados obtidos com P10 ao longo do tempo demonstram claramente sua 

efetividade em diferentes abordagens. No entanto, para que os estudos possam 

avançar e chegar até a fase clínica, é necessário que haja uma melhor 

caracterização da resposta imune envolvida, sobretudo no que diz respeito a 

participação de alguns tipos celulares.  

Nesse sentido, em um dos estudos realizados pelo nosso grupo foi observado 

um intenso infiltrado neutrofílico nos pulmões de camundongos infectados com P. 

brasiliensis e que foram tratados com a vacina de P10. Paralelamente, esses 

animais apresentaram menor carga fúngica, resposta imune do tipo Th1 e tecido 

pulmonar mais preservado, quando comparado com o grupo controle, somente 

infectado com as leveduras.  

Diante dos dados expostos acima, fica evidenciado a necessidade de melhor 

entendimento sobre a participação dos neutrófilos na dinâmica vacinal. É necessário 

investigar a vacina e a modulação das diferentes populações celulares como os 

neutrófilos, sobretudo no que se refere a expressão de receptores de 

reconhecimento padrão (TLRs, Dectina-1, entre outros) e na habilidade de morte e 

de fagocitose. Por outro lado, é importante demarcar a atividade dos neutrófilos no 

processo de imunização e na resposta imune final desencadeada pela vacina. Deste 



 

 

modo, todo o exposto se enquadra como justificativa para a execução do presente 

trabalho.  

  



 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1  Aspectos gerais sobre a paracoccidioidomicose 

 

As micoses pulmonares constituem importante problema de saúde pública para 

a população em geral, em virtude do número crescente de indivíduos acometidos, 

principalmente pacientes com algum tipo de comprometimento imunológico (terapia 

imunossupressora pós-transplante, uso de corticóide, SIDA e tratamento 

oncológico). Estas micoses atingem percentual bastante elevado em indivíduos em 

idade produtiva, levando muitas vezes, a incapacitação, sequelas e ocasionalmente 

a óbito (Shikanai-Yasuda et al., 2006). 

Dentre essas micoses, a paracoccidioidomicose (PCM) é a micose sistêmica 

mais prevalente na América Latina, com 80% dos casos sendo registrados no Brasil, 

seguido de Colômbia, Venezuela e Argentina (Brummer et al., 1993; Martinez, 

2015). No Brasil, a maior parte dos casos se concentram nas regiões sudeste (São 

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo), centro-oeste (Mato Grosso do 

Sul e Goiás) e Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Entretanto, outras 

regiões tem casos registrados, destacando-se os Estados do Pará, Tocantins, 

Maranhão e mais recentemente o Estado de Rondônia (Martinez, 2015). 

A paracoccidioidomicose também foi registrada na Europa, EUA, África e Ásia, 

mas todos os casos foram revisados e considerados de importação uma vez que os 

indivíduos acometidos relataram terem visitado ou trabalhado em áreas endêmicas 

na América Latina (Martinez, 2015). 

O primeiro pesquisador a descrever a PCM foi Adolfo Lutz, em 1908, em um 

trabalho no qual analisou dois pacientes que apresentavam lesões na mucosa oral 

(Negroni, 1993). A micose primeiramente foi denominada como Doença de Lutz-

Splendore-Almeida, Blastomicose brasileira e depois por blastomicose sul-

americana. Em 1971, durante o encontro internacional sobre PCM em Medellín 

(Colômbia), o termo paracoccidioidomicose foi aceito e utilizado mundialmente 

desde então (Almeida et al., 2003).  



 

 

Coutinho et al. (2002) estudando 3.181 óbitos por paracoccidioidomicose no 

Brasil, a partir de séries temporais de 16 anos (1980-1995), revelaram que durante 

esse período a PCM mostrou grande magnitude, sendo considerada como oitava 

causa de mortalidade por doença predominantemente crônica ou repetitiva entre as 

infecciosas e parasitárias, e a mais elevada taxa de mortalidade entre as micoses 

sistêmicas. A taxa de mortalidade média anual foi de 1,45/milhão de habitantes, 

predominando em indivíduos do sexo masculino, com 84,75% dos óbitos. O grupo 

etário entre 30-59 anos foi o mais atingido, seguido dos indivíduos com 60 anos ou 

mais (Coutinho et al., 2002).  

Em estudo desenvolvido por Bittencourt et al. (2005), sobre a mortalidade por 

paracoccidioidomicose no Estado do Paraná, no período de 1980 a 1998, utilizando-

se como fonte de dados os registros de óbitos do SIM e a população estimada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de mortalidade média 

anual foi de 3,48 por milhão de habitantes e destacou-se como a quinta causa de 

mortalidade entre as doenças infecciosas e parasitárias predominantemente 

crônicas, apresentando a mais alta taxa de mortalidade entre as micoses sistêmicas 

(Bittencourt et al., 2005). 

Posteriormente, Prado et al. (2009), analisando dados epidemiológicos de 1996 

a 2006, mostrou que no território brasileiro os maiores índices de mortalidade dessa 

micose concentram-se na região Sudeste, destacando-se os Estados de São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro, e na região Sul, nos Estados do Paraná e Rio 

Grande do Sul. A PCM foi a principal causa de morte entre as micoses sistêmicas 

(Prado et al., 2009).  

Os estudos de incidência mostram que áreas estabilizadas apresentam uma 

estimativa entre 1 a 4 casos/cem mil habitantes/ano. Entretanto, Estados como 

Rondônia atingem 9,4 casos/cem mil habitantes/ano e algumas cidades do Estado 

podem até ultrapassam esses índices (Vieira et al., 2014). 

Nessa dinâmica epidemiológica, alterações sócio-ambientais podem mudar a 

distribuição da doença no território brasileiro ou mesmo a incidência e prevalência. 

Nesse sentido, alterações climáticas provocadas pelo fenômeno El niño entre 1982 e 

1983 foram associadas com casos de PCM aguda/subaguda ocorridos de 1 a 2 anos 

depois na região Sudeste (Barrozo et al., 2010). O aumento de casos no Estado de 

Rondônia tem sido associado ao desmatamento e consequente implantação de 

áreas destinadas a agricultura ou a criação de gado (Vieira et al., 2014). Em 



 

 

contrapartida, tem sido observado uma redução no número de casos de PCM aguda 

no Estado do Mato Grosso do Sul, provavelmente resultante do combate ao trabalho 

infantil (Fabris et al., 2014). 

Não obstante, é relevante saber que a PCM é inserida como um grave 

problema de saúde pública uma vez que acomete principalmente homens na fase 

mais produtiva da vida, visto que 84,75% dos casos ocorrem entre 30 e 60 anos, e 

que resultam em sequelas secundárias à infecção podendo incapacitar o indivíduo 

para o trabalho (Brummer et al., 1993; Martinez, 2015). 

Entretanto, apesar de todo o contexto epidemiológico, o Ministério da saúde não 

incluiu a paracoccidioidomicose na lista de doenças de notificação compulsória, 

assim alguns autores não acreditam que os dados existentes reflitam a realidade da 

doença (Shikanai-Yasuda et al., 2006).  

 

2.2 Etiologia e filogenia 

 

O principal agente etiológico da paracoccidioidomicose é o fungo termo-

dimórfico do gênero Paracoccidioides spp. Inicialmente, Splendore, em 1912, 

designou o fungo como Zymonema brasiliensis, mas Floriano de Almeida, em 1930, 

comparando as diferenças acentuadas nas características morfológicas e biológicas 

do fungo da micose sul-americana e de Coccidioides immitis propôs o nome de 

Paracoccidioides brasiliensis, assim classificando o novo achado em um novo 

gênero e espécie. Recentemente foi descrito uma nova espécie, P. lutzii, 

responsável principalmente por casos da doença na região Centro-Oeste do 

território brasileiro (Teixeira et al., 2009).  

Alguns pesquisadores supõem que o fungo Paracoccidioides spp. ocorre como 

saprófito no solo, onde provavelmente está na forma de micélio. Sua transição 

morfológica é dependente de temperatura, apresentando forma miceliana entre 19 

oC – 23 oC e forma de levedura entre 36 oC – 37 oC (San-Blas et al., 2002). 

Recentemente foi descrito o que parece ser um novo isolado não cultivável de 

P. brasiliensis que está envolvido em lesões cutâneas em golfinhos (Vilela et al., 

2016). Essa conclusão foi obtida a partir de análises genéticas de DNA extraído de 

granulomas cutâneos em golfinhos da espécie Tursiops truncatus. Essa análise 



 

 

revelou 100% de homologia com P. brasiliensis e 93% com P. lutzii (Vilela et al., 

2016). 

Inicialmente Paracoccidioides spp. era considerado como fungo imperfeito, em 

virtude da sua fase sexual não ter sido caracterizada, mas com o refinamento das 

técnicas moleculares este fungo passou a ser classificado como pertencente à 

família Onygenaceae sensu latu (ordem Onygenales, filo Ascomycota) {Formatting 

Citation}. Posteriormente, foi proposto um clado monofilético distinto de 

Onygenaceae lato sensu, sendo denominada família Ajellomycetaceae que incluem 

os gêneros Blastomyces, Emmonsia, Histoplasma e Paracoccidioides (Untereiner et 

al., 2004). Um importante traço compartilhado por todos os membros dessa família é 

a sua adaptação aos vertebrados. 

Os estudos filogenéticos tem classificado P. brasiliensis em quatro espécies 

crípticas (S1, PS2, PS3 e PS4) com diferentes características evolutivas e 

distribuição geográfica. S1 é considerado um grupo monofilético recombinante e 

com ampla distribuição da América do Sul, sendo responsável pela maior parte dos 

casos de PCM. PS2 também é recombinante só que parafilético, e é encontrado no 

Brasil e na Venezuela. Já PS3 é uma população clonal e monofilética, sendo 

registrada só na Colômbia. Por sua vez, o grupo PS4 foi recentemente introduzido e 

é classificado como um grupo monofilético de isolados clínicos da Venezuela 

(Matute, 2005; Theodoro et al., 2012).  

Em relação a P. lutzii, estima-se que o seu grupo monofilético foi separado dos 

grupos S1, PS2 e PS3 a aproximadamente 30 milhões de anos atrás. Esta espécie é 

endêmica nas regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil (Estados de Rondônia, Mato 

Grosso e Goiás) e compartilha algumas áreas geográficas com o grupo S1 (Teixeira 

et al., 2013). 

2.3 Aspectos ecológicos do fungo Paracoccidioides 

 

O fungo Paracoccidioides spp. é predominantemente encontrado em regiões 

de clima úmido, com temperaturas médias de 17 a 24 °C, alto índice pluviométrico, 

solo ácido e vegetação densa, como florestas tropicais e subtropicais (Restrepo, 

1985; Brummer et al., 1993). Em um elegante trabalho foi observado que 

Paracoccidioides spp. cresce bem em solos arenosos e argilosos quando a umidade 



 

 

é alta, enquanto que na condição de baixa umidade não há crescimento (Terçarioli 

et al., 2007). Também foi observado que o fungo é incapaz de crescer em alguns 

solos contendo altas quantidades de alumínio trocável e baixa saturação de bases 

(Terçarioli et al., 2007).  

Além destes fatores, os hospedeiros de Paracoccidioides spp. têm grande 

relevância na compreensão de sua ecologia. Excetuando o homem, o hospedeiro 

mais comum é o tatu-de-nove-faixas (Dasypus novemcintus), sendo o fungo isolado 

desses animais por grupos de pesquisa do Brasil e da Colômbia (Corredor et al., 

1999; Restrepo et al., 2001; Bagagli et al., 2003). Nesta espécie de tatu o fungo tem 

sido isolado em 75-100% dos animais capturados em áreas hiperendêmicas de 

PCM, mostrando uma alta frequência de infecção (Restrepo et al., 2001; Bagagli et 

al., 2003). Estes isolados são indistinguíveis dos isolados clínicos em termos de 

antígeno, virulência e perfil molecular, confirmando que o mesmo genótipo infecta 

animais e humanos (Hebeler-Barbosa et al., 2003). Corredor et al. (2005) isolaram 

Paracoccidioides de outra espécie desse mamifero: tatu de cauda nua (Cabassous 

centralis). 

Os tatus apresentam algumas características que parecem favorecer a 

infecção por leveduras de Paracoccidioides spp., como ótima temperatura corporal 

(entre 32,7 e 35 °C), baixa imunidade celular e constante contato com o solo 

(Eduardo Bagagli et al., 2008). É hipotetizado que o parasitismo nesses animais 

possibilitaria a preservação da forma saprófita e contribuiria para a reprodução 

sexual, por promover a proximidade de tipos de acasalamentos em um ambiente 

protegido, como o tecido ou órgãos do tatu (Bagagli et al., 2006). Além disso, os 

tatus parecem ter um importante envolvimento na evolução de Paracoccidioides spp. 

para a condição zoofílica (Bagagli et al., 2006). O fungo também já foi isolado de 

cães, pinguins, bicho-preguiça e fezes de morcego (Grose,Tamsitt, 1965; de Farias 

et al., 2011; Trejo-Chávez et al., 2011).  

 

2.4 Infecção e manifestações clínicas 

 

A aquisição do fungo pelo hospedeiro humano ocorre através da inalação de 

conídios produzidos na sua fase miceliana. O tamanho reduzido destes (menores 

que 5 µm) permite ao fungo atingir os alvéolos pulmonares, local de início da 



 

 

infecção e onde ocorre a transição para a sua fase leveduriforme (Restrepo et al., 

2001).  A levedura apresenta parede celular espessa e birrefringente, como diâmetro 

variando de 5 a 30 µm e podendo apresentar brotamentos únicos ou múltiplos, 

sendo este último aspecto chamado de “roda de leme” (De Oliveira et al., 2015). 

Alguns fatores que influenciam a dinâmica da infecção humana por 

Paracoccidioides incluem o desmatamento acelerado e o revolvimento do solo para 

o plantio (Barrozo et al., 2009). É especulado que tais atividades trazem o fungo, 

que inicialmente encontrava-se entre 2 a 20 cm abaixo da terra, para a superfície 

onde poderá ser inalado pelo trabalhador (Bagagli et al., 2008). Outro fator relevante 

para infecção do indivíduo trata-se da interação entre temperatura, umidade relativa 

do ar e chuva, que podem favorecer a formação de aerossóis contendo os esporos 

do fungo (Barrozo et al., 2009).  

Após inalação dos conídios ou fragmentos de micélio pelo hospedeiro, o 

patógeno é convertido para a forma de levedura, estabelecendo a infecção. O fungo 

pode permanecer confinado aos pulmões ou se disseminar largamente a órgãos e 

tecidos, dando origem a diferentes manifestações clínicas da doença. A 

classificação clínica da PCM compreende a PCM-infecção e a PCM-doença. Em 

pacientes com PCM-infecção, a resposta imunológica apresenta-se satisfatória e o 

desenvolvimento do foco infeccioso é contido, embora ocorra o desenvolvimento de 

uma resposta imune específica, evidenciada pelo teste intradérmico com 

paracoccidioidina (Benard et al., 1996) . 

A maioria dos indivíduos que entram em contato com o fungo consegue conter 

a infecção e não desenvolver a doença, este dado pode ser comprovado quando se 

analisa a alta taxa de moradores de áreas endêmicas que apresentam positividade 

no teste cutâneo de hipersensibilidade do tipo tardia (HTT) para antígenos do fungo, 

mas não apresentam sintomas da doença (Bethlem et al., 1999). Nestas situações, 

há formação de lesões fibróticas no pulmão (complexo primário pulmonar) e o foco 

infeccioso desaparece. O fungo permanece em latência, mas continua viável e, caso 

haja um desequilíbrio na relação parasita-hospedeiro, a infecção pode progredir para 

PCM-doença (Franco et al., 1987).  

A PCM-doença pode ser dividida em duas formas clínicas principais: aguda ou 

subaguda e crônica. A razão dessa distinção clínica não está clara e presume-se 



 

 

que características específicas da relação parasita-hospedeiro contribuam para isso 

(Benard, 2008). A forma aguda é mais severa e pode levar semanas ou meses para 

manifestar-se, sendo responsável pelas altas taxas de mortalidade provocadas pela 

doença. Pode afetar ambos os sexos e atinge o sistema reticuloendotelial, com 

hipertrofia dos linfonodos, hepatomegalia e/ou esplenomegalia (Singer-Vermes et 

al., 1995; Fabris et al., 2014) . Exames histológicos do pulmão demonstram 

processos granulomatosos frouxos, pouco organizados, contendo numerosos fungos 

viáveis (Queiroz-Telles, Escuissato, 2011). 

Os pacientes com a forma aguda/subaguda da doença apresentam respostas 

imunes mediadas por células altamente deprimidas, permitindo o desenvolvimento 

de uma resposta imune humoral com presença de altos títulos de anticorpos, tanto 

específicos, quanto inespecíficos, pois há uma ativação policlonal de células B. Há, 

neste caso, o predomínio de um padrão Th2 e eosinofilia (Benard et al., 1997). 

A forma crônica da PCM corresponde a mais de 90% dos casos, atingindo 

trabalhadores rurais do sexo masculino com idade entre 30 e 50 anos (Verli et al., 

2005). O fungo pode ficar latente durante meses ou anos e quando manifestado, 

afeta mucosa e pulmões, podendo levar à morte devido ao comprometimento das 

funções pulmonares (Singer-Vermes et al., 1995; Queiroz-Telles, Escuissato, 2011). 

Na fase assintomática, a PCM caracteriza-se pela presença de granulomas nos 

pulmões ou linfonodos que, dependendo do sistema imune do hospedeiro, são 

reativados, ocorrendo progressão da doença e disseminação do fungo para outros 

órgãos (Souza et al., 1998; Cavassani et al., 2006). Dependendo do caso, a PCM 

pode deixar sequelas graves no paciente, pois provoca fibrose nos órgãos atingidos 

(Benard, 2008). Cerca de 25% dos doentes apresentam lesões restritas aos 

pulmões (forma unifocal), os demais podem apresentar a forma multifocal da doença 

que compromete principalmente as mucosas, pele e linfonodos (Brummer et al., 

1993). 

Os pacientes com a forma crônica da PCM apresentam níveis elevados de IL-

12 e IFN-γ, citocinas relacionadas a desenvolvimento da resposta imune celular, 

sugerindo controle da infecção ou uma manifestação menos grave da doença (Baida 

et al., 1999). O hospedeiro apresenta a resposta imune celular parcialmente 

preservada, com baixos títulos de anticorpos e granulomas epitelióides melhor 



 

 

organizados contendo poucos fungos, contrário ao que acontece na forma aguda 

(Franco et al., 1987; Brummer et al., 1993).  

A aparente resistência das mulheres à doença ocorre devido à presença de 

níveis altos do hormônio estradiol, que inibe a transformação de micélio para a forma 

infectante da levedura. É proposto que o 17-β estradiol bloqueia a síntese de 

proteínas das leveduras de Paracoccidioides que se expressam durante a 

transformação da fase de micélio para levedura (Loose et al., 1983; Salazar et al., 

1988).   

Posteriormente à resolução da doença, alguns pacientes podem apresentar 

algumas sequelas graves ou moderadas, algumas das quais podem ser 

incapacitantes. As principais sequelas envolvem o pulmão, onde pode ser observada 

intensa fibrose pulmonar (Shikanai-Yasuda et al., 2006). Esta alteração é provocada 

principalmente pelo acúmulo de colágeno no tecido que foi induzido pelo fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-α) e pelo fator de crescimento transformante beta (TGF-

β), presentes a níveis maiores no estágio avançado da resposta inflamatória 

(Shikanai-Yasuda et al., 2006).  

Além do pulmão, outras partes do corpo também podem apresentar sequelas: 

glândula adrenal, sistema nervoso central, mucosas e pele. E, nestes casos as 

sequelas são as mais diversas. Os pacientes podem desenvolver doença de 

Addison, déficit motor, epilepsia, hidrocefalia, disfonia por lesão de corda vocal, 

obstrução laríngea com necessidade de traqueostomia, redução da rima bucal e 

microstomia peri-oral (Shikanai-Yasuda et al., 2006).  

 

2.5 Diagnóstico e tratamento 

 

Em relação ao diagnóstico para PCM, existem diversas metodologias 

utilizadas, mas o método considerado padrão ouro é a identificação de elementos 

fúngicos das leveduras de Paracoccidioides, em exame a fresco de espécimes 

clínicos (escarro, lavado brônquico ou broncoalveolar, secreções, raspados de 

lesões e biópsia mucocutâneas) ou o isolamento do fungo em meio de cultura 

(Moreto et al., 2011). Contudo, em algumas situações, dependendo do estado físico 



 

 

ou clínico dos pacientes, torna-se impossível o acesso ao local de lesão e a coleta 

do material biológico (Marques-Da-Silva et al., 2006). 

Nestes casos, a pesquisa de antígenos e anticorpos circulantes específicos no 

soro de pacientes assume grande importância no diagnóstico indireto e 

comprobatório da infecção (Elias Costa et al., 2000; Do Valle et al., 2001). Assim, os 

ensaios sorológicos têm sido uma das principais ferramentas para o diagnóstico 

confirmatório e monitoramento das respostas dos pacientes ao tratamento, 

permitindo a obtenção de resultados mais rápidos, quando comparados aos exames 

de cultura e histológico (Del Negro et al., 2000; Marques-Da-Silva et al., 2006). De 

fato, em alguns casos o resultado sorológico se traduz na primeira indicação da 

doença, principalmente naqueles indivíduos que ainda não apresentam sinais 

clínicos aparentes (Zoilo Pires De Camargo, 2008). 

Os testes diagnósticos sorológicos comumente empregados na confirmação da 

PCM são a imunodifusão dupla em gel de agarose (IDD) (Del Negro et al., 2000; 

Camargo et al., 2003), imunofluorescência indireta (Mistreta et al., 1985; Del Negro 

et al., 2000), ensaios imunoenzimáticos como o ELISA (de Almeida et al., 2002) e 

immunoblotting (Do Valle et al., 2001; Silva et al., 2008). Além disso, algumas 

técnicas moleculares têm sido empregadas com a mesma finalidade, como a técnica 

da PCR, do nested PCR e do PCR em tempo real (Bialek et al., 2000; Gomes et al., 

2000; Buitrago et al., 2009). 

O tratamento dos casos de PCM é feito com antifúngicos da classe dos 

sulfanilamídicos (sulfametoxazol/trimetoprim), anfotericina B e os derivados azólicos 

(cetaconazol e itraconazol). Na maioria dos casos a terapia antifúngica empregada é 

satisfatória, levando à cura do paciente. Entretanto, o tratamento é longo, podendo 

durar de 2 a 6 meses e em alguns casos, perdurar por 2 ou mais anos, sendo 

comum a interrupção do tratamento (Marques et al., 2006; Shikanai-Yasuda et al., 

2006). Além disso, casos de resistência aos derivados azólicos e a 

sulfametoxazol/trimetoprim têm sido registrados (Hahn et al., 2003).  

 

2.6 Neutrófilos e resposta imune 

 

As diferentes manifestações da PCM correlacionam-se com fatores diversos, 

tais como virulência e patogenicidade do agente infeccioso e suscetibilidade do 

sistema imunológico do hospedeiro (Shikanai-Yasuda et al., 2006). A resposta imune 



 

 

celular mediada é a principal forma de defesa do organismo contra a PCM (Gil 

Benard, 2008). Indivíduos assintomáticos, considerados resistentes à doença, ou 

com formas menos severas de PCM, em geral, apresentam resposta positiva em 

testes de hipersensibilidade tardia (HTT) para antígenos específicos de 

Paracoccidioides spp.(Mota et al., 1985). Esse padrão de resposta é esperado, uma 

vez que as reações de HTT são mediadas por células T CD4+ do tipo Th1, 

responsáveis pela produção de interferon gama (IFN-) e de interleucina 2 (IL-2) e 

diversos autores têm demonstrado que respostas do tipo celular (Th1) predominam 

na resistência à PCM severa (Benard et al., 1996; de Oliveira et al., 2008).  

Por outro lado, indivíduos com PCM disseminada apresentam predomínio de 

resposta do tipo Th2, com aumento da expressão de IL-4, IL-5 e IL-10, diminuição 

dos níveis de IFN- (Peraçoli et al., 2003) e presença de elevados títulos de 

anticorpos específicos (Benard et al., 1997; Chiarella et al., 2007).  

Não obstante, a resposta inata constitui a primeira linha de defesa do 

organismo, controlando o crescimento inicial dos patógenos e influenciando na 

resposta adaptativa. Essa reposta atua diretamente através da destruição do 

patógeno por meio da fagocitose e/ou pela secreção de compostos microbicidas. 

Além disso, pode estimular a resposta adaptativa através da produção de 

mediadores pró-inflamatórios, na indução de moléculas co-estimulatórias, e na 

captura e apresentação de antígenos (Calich et al., 2008).  

Como a PCM não é diagnosticada logo após a infecção inicial, os estudos se 

concentram em respostas tardias, como a resposta adaptativa humoral e a celular 

(Calich et al., 2008). Nos pulmões, macrófagos alveolares, células dendríticas, 

neutrófilos e células NK são as principais células responsáveis em organizar e atuar 

na resposta inata. Na presença de IFN-, os macrófagos fagocitam o fungo, 

impedem a sua replicação intracelular in vitro e inibem o dimorfismo por ação do 

óxido nítrico (Gonzalez et al., 2000).  

Os neutrófilos, por sua vez, parecem ser a primeira barreira contra 

Paracoccidioides spp. e a produção de reativos intermediários do oxigênio e do 

nitrogênio são essenciais nesse processo (Reeves et al., 2003). Na estrutura do 

granuloma há população aumentada de neutrófilos que além de eliminar o fungo por 



 

 

fagocitose, podem desenvolver vacúolos extracelulares para quando o tamanho de 

fungo é muito grande (Dias et al., 2004).  

De acordo com alguns autores, existe a habilidade única e intrínseca dos 

neutrófilos de alguns indivíduos em processar células de Paracoccidioides 

brasiliensis, o que os tornaria mais resistentes à paracoccidioidomicose (Goihman-

Yahr et al., 1980). Estudo usando camundongos BALB/c atímicos, revelou que a 

suscetibilidade à infecção por Paracoccidioides brasiliensis é exacerbada nesses 

animais, demonstrando a importância dos linfócitos T e de outras substâncias 

secretadas/produzidas pelo timo que agem na imunidade do hospedeiro. Além disso, 

esses camundongos foram capazes de controlar a infecção nos estágios iniciais, 

sugerindo que mecanismos da imunidade inata têm importante envolvimento na 

resistência a PCM e que, provavelmente, os neutrófilos estão envolvidos (Burger et 

al., 1996). 

Recentemente, foi demonstrado que neutrófilos parecem ser importante na 

fase aguda (24 a 96 horas) da infecção, umas vez que a depleção destas células, 24 

horas antes da infecção, resultou em maior carga fúngica pulmonar (Pino-Tamayo et 

al., 2016). Em contrapartida, a depleção dos neutrófilos na fase crônica da doença 

tem efeito inverso. Isto é, há resolução da doença, sugerindo assim que os 

neutrófilos nesse contexto são prejudiciais (Puerta-Arias et al., 2016). Deste modo, 

fica claro o envolvimento dual dos neutrófilos na PCM.  

Não obstante, é importante perceber que a importância dos neutrófilos parece 

estar diretamente relacionada a constituição genética do hospedeiro. Assim, em 

camundongos da linhagem B10.A, suscetíveis à infecção por leveduras do gênero 

Paracoccidioides, os neutrófilos são de extremo valor na resposta imune. Já em 

camundongos da linhagem A/J, resistentes à doença, os neutrófilos parecem não 

ser importantes (Pina et al., 2006). 

É relevante entender que os neutrófilos, nos últimos 20 anos, têm adquirido 

cada vez mais o interesse da comunidade científica. Muito contrário ao que se 

pensava antigamente, os neutrófilos são vistos hoje como células que podem 

modular a resposta imune adaptativa (Mócsai, 2013). Nesse sentido, já tem sido 

demonstrado que os neutrófilos podem realizar apresentação antigênica, 

recrutamento de células para o local da infecção e modulação de resposta Th1 e 



 

 

Th17 (Abi Abdallah et al., 2011; Trentini et al., 2016). Há diversos estudos 

demonstrando a importância dessas células no contexto de vacinas (Calabro et al., 

2011; Jee et al., 2015). 

Dentro da resposta imune inata, os chamados receptores de reconhecimento 

padrão assumem um papel chave na modulação da resposta. Estes receptores 

reconhecem padrões moleculares associados a patógenos e que são, na maior 

parte das vezes, invariáveis (Thomas, Schroder, 2013). Receptores similares a Toll 

(Toll-like receptor – TLR) tem sido as estruturas mais bem estudadas na resposta 

inata a diferentes organismos (Gonzalez, 2013). 

O envolvimento de TLR-2 e TLR-4 nos neutrófilos durante a infecção por PCM 

foi investigado Acorci-Valério et al. (2010), que observaram que o isolado Pb18 

utiliza o receptor TLR-4 para entrar nos neutrófilos. Contudo, essa interação não 

induz nos neutrófilos o aumento de mecanismos microbicidas, o que parece sugerir 

que o fungo utilize TLR-4 para infectar células fagocíticas, multiplicar-se e escapar 

de outras ações da imunidade inata (Acorci-Valério et al., 2010). 

Além da explosão respiratória e a liberação de grânulos bioativos, ocorre a 

liberação de redes extracelulares (neutrophil extracellular traps –NET) formada por 

fibras que contém majoritariamente cromatina e proteínas granulares e, que são 

ativadas por IL-8, GM-CSF, LPS, PMA e IFN-γ (Thomas, Schroder, 2013). Esta rede 

tem capacidade de ligar-se a fungos e resultam na ativação da NADP oxidase e na 

formação de espécies reativas do oxigênio requeridas para induzir morte celular 

(Urban et al., 2006).  

Em humanos, a formação de NETs foi observada em lesões tegumentares de 

pacientes com PCM (Della Coletta et al., 2015). Além disso, foi demonstrado in vitro 

que neutrófilos humanos podem induzir um padrão diferente de NETs dependendo 

da virulência do isolado de P. brasiliensis (Della Coletta et al., 2015). Nesse sentido, 

as NETs induzida por P. brasiliensis parece envolver a participação de dectina-1 

(Bachiega et al., 2015). Entretanto, outro estudo in vitro concluiu que a formação de 

NETs não leva a morte de P. brasiliensis (Mejía et al., 2015).  

2.7 Peptídeo P10 como antígeno vacinal  

 



 

 

O longo tratamento antifúngico da PCM associado aos casos de recidiva, bem 

como o desenvolvimento de sequelas que incapacitam os indivíduos para a 

realização de suas atividades profissionais, torna-se urgente a necessidade de 

novas abordagens de terapia. Por um lado, isso pode ocorrer por vias clássicas 

como desenvolvimento de novos fármacos ou o melhoramento dos já existentes. Por 

outro lado, abordagens imunoterapêuticas parecem ser uma excelente saída. 

Nesse sentido, o uso de vacinas profiláticas ou terapêuticas seriam uma opção 

para a proteção do hospedeiro ou para a redução do tempo de tratamento. Um dos 

estudos mais promissores em vacina diz respeito ao peptídeo P10, derivado da 

glicoproteína de 43 kDa (gp43) de P. brasiliensis. Esse peptídeo, constituído por 15 

aminoácidos (QTLIAIHTLAIRYAN), foi o único peptídeo capaz de induzir proliferação 

de linfócitos T. Além disso, a imunização de camundongos com o peptídeo levou a 

uma proteção vigorosa contra o isolado virulento de P. brasiliensis (Pb18), sendo 

este efeito atribuído a forte resposta imune celular mediada pela secreção de IFN- e 

IL-2 por linfócitos T (Taborda et al., 1998).  

Um fator importante na utilização de peptídeos sintéticos, como vacinas em 

diferentes populações, é o reconhecimento dos epitopos por células T de indivíduos 

que apresentam moléculas distintas de MHC. Em camundongos, o peptídeo P10 é 

apresentado pelas moléculas do MHC de classe II de três haplótipos diferentes de 

camundongos (BALB/c: H-2d; A/Sn: H-2ª; C57Bl/6: H-2b) (Taborda et al., 1998). 

Através do programa TEPITOPE, utilizado para seleção de sequências peptídicas 

com maior probabilidade de ligação a múltiplas moléculas de HLA-DR em 

caucasianos, foi demonstrado que o peptídeo P10 é promíscuo, sendo importante 

candidato vacinal para ser utilizado em humanos (Iwai et al., 2003). 

Uma interessante abordagem foi realizada com o objetivo de associar o 

peptídeo P10 com o tratamento antifúngico. Nesse estudo, o tratamento conjunto 

com drogas como: itraconazol e sulfametoxazol/trimetropim mais o P10 mostrou 

efeito protetor, quando administrado às 48 horas ou 30 dias após a infecção com P. 

brasiliensis, reduzindo a carga fúngica nos pulmões, preservando a estrutura 

alveolar e prevenindo a disseminação do fungo para baço e fígado (Marques et al., 

2006).  



 

 

Esses resultados foram também observados em camundongos anérgicos 

submetidos à quimioterapia e imunizados com o peptídeo, apresentando resposta 

Th1 protetora com incremento significativo nos níveis de IFN- e IL-12 (Marques et 

al., 2008). Isto sugere que a vacinação com P10 pode ser utilizada para melhorar a 

quimioterapia convencional e reduzir o tempo de tratamento, inclusive nos casos de 

pacientes anérgicos (Marques et al., 2008). 

Outra abordagem promissora foi a vacina específica de DNA, baseada em 

plasmídeos contendo o inserto do gene de P10 e da interleucina 12 (IL-12), para 

imunização profilática e terapêutica de camundongos BALB/c e B10.A infectados 

com o isolado virulento de P. brasiliensis (Pb18) (Rittner et al., 2012). Essa 

formulação vacinal foi efetiva na eliminação do fungo, com recuperação das 

estruturas pulmonares e produção significativa dos níveis de IL-12 e IFN- (Rittner et 

al., 2012). Adicionalmente, a imunização com o plasmídeo que codifica o P10 induz 

a proliferação de células de memória assim como células T reguladoras, ajudando 

na redução do dano tecidual decorrente da resposta imune protetora (de Amorim et 

al., 2013). Dessa forma, os plasmídeos são importantes alternativas para a 

prevenção e o tratamento da PCM experimental. 

Outra possibilidade vacinal, igualmente moderna, foi testada com excelentes 

resultados. A isso se refere a utilização de células dendríticas. Tendo isso em 

consideração, camundongos que receberam células dendríticas pulsadas com o 

peptídeo antes (via subcutânea) e depois (via subcutânea e intravenosa) da infecção 

intratraqueal com P. brasiliensis, levou à redução da carga fúngica nos pulmões. Os 

níveis de IFN- e IL-12 foram aumentados ao tempo que houve uma redução na 

produção de IL-10 e IL-4, em comparação com os grupos de animais não 

imunizados e àqueles que não foram tratados com as células pulsadas (Magalhães 

et al., 2012). 

A utilização terapêutica de células dendríticas pulsadas com o P10 também 

mostrou-se efetiva em reduzir a carga fúngica pulmonar em camundongos da 

linhagem BALB/c e B10.A imunossuprimidos com dexametasona e infectados com 

P. brasiliensis (Silva, 2014). Além disso, os animais assim tratados mostraram um 

parênquima pulmonar mais preservado e um padrão de resposta imune misto 

Th1/Th2. 



 

 

A administração convencional de vacina por via subcutânea também é efetiva e 

mostra que o peptídeo P10 associado ao lipídio catiônico DODAB é uma excelente 

combinação vacinal contra PCM (Mayorga et al., 2012). Além disso, a administração 

da vacina por via nasal também pode ser realizada, e a combinação do P10 mais 

flagelina, potente ativador de TLR-5, mostrou resultados contundentes (Braga et al., 

2009). 

A atividade imuno-ativadora do peptídeo P10 associado a flagelina foi foi capaz 

de reduzir o crescimento metastático de um tipo de melanoma em camundongos (de 

Melo et al., 2015). Assim, sugere-se que o peptideo P10 como um importante 

imunomodulador, abrindo maiores perspectivas de sua utilização em outras 

doenças.   
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