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Resumo

Ferreira FA. Perfil do lavado broncoalveolar em crianças e adolescentes com
asma de difícil controle [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2007. 99p.

Nós investigamos o perfil inflamatório do lavado broncoalveolar (LBA) em
crianças portadoras de asma de difícil controle apesar do tratamento com
corticóide oral e sua relação com parâmetros clínicos e funcionais. O LBA foi
realizado em 24 crianças com asma de difícil controle (13M/11F; idade
média de 13 anos) e 5 controles. Houve aumento do número de neutrófilos
em 15 das 24 crianças (60%) portadoras de asma de difícil controle
(mediana 15%, 5-43%) e aumento de eosinófilos em 5 pacientes (mediana
9%, 6.5%-18.5%). Observou-se uma correlação entre a necessidade de
corticóide oral e o número de internações e o percentual de eosinófilos no
LBA. Ocorreu uma tendência de maiores números de neutrófilos no lavado e
uma pior função pulmonar. Nós identificamos dois subgrupos de crianças
portadoras de asma de difícil controle com características clínicas e
funcionais distintas. Pacientes com aumento do percentual de neutrófilos
tendem a apresentar uma pior função pulmonar. Um pequeno número de
pacientes apresentou um padrão eosinofílico no lavado broncoalveolar com
função pulmonar normal, porém sinais de instabilidade clínica.



Summary

Ferreira FA. Bronchoalveolar lavage cell profile in children and adolescents
with severe asthma [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo”; 2007. 99p.

Therapy resistant asthma is a major clinical problem in childhood. We
investigated the inflammatory cell profile in the airways of children with
severe asthma despite systemic steroid treatment and the relationship with
clinical and functional severity. Bronchoalveolar lavage (BAL) was performed
in 24 children with severe asthma (13M/11F; mean age 12.5 yrs, range 5-l4
yrs), and 5 controls. All received prednisolone prior to BAL. Neutrophils were
the predominant inflammatory cell type in BAL in 15/24 (60%) children with
asthma (median 15%, 5-43%).and only 5 patients had increases in
eosinophils (median 9%, 6.5%-18,5%). There was a correlation between
higher BAL eosinophils and more admissions Patients with higher BAL
neutrophils showed a trend for lower pre-BAL lung function. We identified
subgroups of children with severe asthma presenting different clinical and
functional characteristics. Patients with increased percentages in BAL
neutrophils showed a trend for lower lung function. A small number of
patients presented eosinophilic airway inflammation in BAL with virtually
normal lung function but showing signs of clinical instability.



1. INTRODUÇÃO
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Asma é uma doença heterogênea caracterizada por diferentes

fenótipos, podendo manifestar-se precocemente na infância ou

posteriormente na vida adulta. A mais recente definição de asma foi

formulada pelo consenso internacional (Global Initiative for Asthma): “doença

inflamatória crônica das vias aéreas, na qual muitas células e elementos

celulares estão envolvidos. A inflamação crônica causa aumento da

hiperresponsividade brônquica levando a episódios recorrentes de sibilância,

dispnéia, aperto no peito e tosse principalmente à noite ou ao despertar;

usualmente associados com obstrução variável ao fluxo aéreo, parcialmente

reversível de forma espontânea ou com tratamento(1).”

Apesar do progresso significativo no entendimento e tratamento da

doença, observou-se um aumento na incidência, prevalência e mortalidade

nas últimas quatro décadas, tendo sido reconhecida como a doença

respiratória crônica mais comum da infância(2). Cerca de 5% das crianças

asmáticas apresentam persistência da sintomatologia, não obstante o

tratamento adequado da doença. Essas crianças são definidas como

portadoras de asma de difícil controle. Apesar da pequena porcentagem em

relação ao número total de asmáticos, a sua contribuição para a morbi-

mortalidade da asma é desproporcionalmente elevada(2;3).

Os consensos atuais recomendam a utilização de corticóide inalatório

ou corticóide oral para o controle da inflamação de vias aéreas(4;5). Pacientes
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com asma de difícil controle apresentam sintomas persistentes, a despeito

da terapêutica convencional com corticóide e broncodilatador de longa

duração.

Atualmente há poucas evidências que orientem o tratamento com novas

terapias nesses pacientes. Alguns estudos com biópsia e/ou lavado

broncoalveolar em adultos demonstraram que a persistência de inflamação

eosinofílica está presente em apenas uma parte desses pacientes(6;7). Outros

estudos sugerem que pacientes portadores de asma de difícil controle

apresentariam um perfil inflamatório diferente do observado no quadro histológico

clássico, o que poderia implicar uma resposta terapêutica inusitada(6-9).

Por outro lado, a demonstração de inflamação eosinofílica persistente

em via aérea, apesar do tratamento com corticóide oral, pode indicar a

utilização de tratamentos anti-inflamatórios alternativos(10-12). Ao contrário, na

ausência de inflamação eosinofílica, evitar-se-ia a elevada exposição desses

pacientes a altas doses de corticóide(13).

1.1 ASMA DE DIFÍCIL CONTROLE/RESISTENTE AO TRATAMENTO

1.1.1 DEFINIÇÃO

Várias terminologias são utilizadas pelos clínicos quando se

referem a um paciente asmático que apresenta uma doença de difícil

tratamento: asma crônica grave, asma resistente à terapêutica, asma
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resistente ou parcia lmente resisten te a corticó ide, asma quase fatal e

asma fatal. O termo asma de difícil controle /resistente à terapêutica é o

termo sugerido pela “European Respiratory Society” (ERS) desde a

implementação, em 1997, da força tarefa sobre asma de difícil controle/

resistente ao tratamento(3;14).

A força tarefa da ERS define asma de difícil controle/resistente ao

tratamento (tratada como asma de difícil controle) em crianças como a

persistência de sintomatologia respiratória (sintomas crônicos, freqüência de

exacerbações, necessidade de broncodilatador de alívio, obstrução de vias

aéreas) apesar do tratamento com 800 microgramas de budesonida (ou

equivalente) associado a broncodilatador de longa duração(3;14).

Devido à dificuldade do diagnóstico de asma nos primeiros anos de

vida, o termo asma de difícil controle/resistente ao tratamento não deve

ser utilizado, de acordo com a força tarefa da ERS, em crianças menores

de 5 anos (3;14;15).

1.1.2 PREVALÊNCIA E IMPACTO DA ASMA DE DIFÍCIL CONTROLE

Acredita-se que 300 milhões de pessoas no mundo sejam asmáticas.

Observa-se um aumento marcante da prevalência global da asma

especialmente em países ocidentais, de língua inglesa(16). As maiores

prevalências de asma foram observadas no Reino Unido, Nova Zelândia,

Austrália, Irlanda, Canadá e Estados Unidos(17). Nos EUA, a prevalência de

asma aumentou em cerca de 75% de 1980 a 1994, entre todas as raças,
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sexos e grupos etários, com o maior aumento no grupo de 0 a 4 anos

(160%) e de 5 a 14 anos (74%). Estima-se que uma entre cada dez pessoas

é portadora de asma na América do Norte, ou seja, aproximadamente 35

milhões de pessoas(18). No Reino Unido, estudos sugerem que 1 entre cada

7 crianças, com idade entre 2 e 15 anos (1,5 milhões de crianças), apresenta

sintomas de asma com necessidade de tratamento(16).

A prevalência e a gravidade da asma em diferentes regiões do mundo

foram avaliadas por meio do International Study of Asthma and Allergies in

Children (ISAAC). Na América Latina, observou-se uma variabilidade da

prevalência da asma entre 1,6 a 36,8%. No Brasil, a prevalência é de 20%,

ocupando o 8° lugar dentre os 56 países participantes do ISAAC(19).

Torna-se difícil avaliar a real prevalência da asma de difícil controle

em termos mundiais, em parte devido à falta de padronização da definição;

dados sugerem, entretanto, que cerca de 5 a 10% dos pacientes sejam

portadores de asma de difícil controle(3;14).

Estima-se que 80% dos recursos destinados ao tratamento da doença

são gastos com pacientes portadores de asma grave e de difícil controle.

Godard acompanhou, por um período de 12 meses, 318 pacientes

portadores de asma leve, moderada, grave e de difícil controle e observou

que os gastos relativos aos pacientes com asma de difícil controle

superaram em 10 vezes os gastos com pacientes portadores de asma leve,

e em 2,5 vezes os gastos com portadores de asma grave(3).

Aproximadamente 180.000 pessoas morrem por asma anualmente(16).

No Brasil, estudos sugerem um número superior a 2.000 óbitos por asma a
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cada ano(19), 70% deles durante hospitalização (2,04/100.000 habitantes).

No Estado de São Paulo, a mortalidade no período entre 1993-1995, entre

os pacientes de 5 a 34 anos, foi de 0,60/100.000 habitantes.

1.1.3 DIAGNÓSTICO

É essencial que seja realizado o diagnóstico de asma, o qual se

baseia principalmente em dados da história clínica do paciente, em

evidências fisiopatológicas de reversibilidade de vias aéreas e na exclusão

de possíveis diagnósticos que poderiam simular a doença.

Muitas vezes o diagnóstico inicial da asma torna-se difícil,

especialmente quando o paciente já está em uso de medicação para o

tratamento da asma. Nesse estágio, a resposta ao broncodilatador pode

ser pequena e, devido à ausência de marcadores diagnósticos e à

inespecificidade dos sintomas, o diagnóstico pode não ser realizado de

imediato.

Sugere-se a avaliação do paciente por um período entre seis e

doze meses, durante o qual o paciente deverá ser tratado de acordo com

os consensos para asma (14). Além disso, fatores como adesão ao

tratamento, identif icação de fatores de riscos e diagnósticos diferenciais

devem ser avaliados.

Ao final desse período, na ausência de resposta ao tratamento, será

realizado o diagnóstico de asma de difícil controle.
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1.1.3.1 Exclusão de outros diagnósticos

Algumas patologias podem levar a quadros de sibilância (tabela1),

simulando um quadro de asma, portanto um paciente com sibilância

persistente e ausência de resposta à terapêutica deve ser sempre

investigado para possíveis diagnósticos alternativos. Citam-se, entre

possíveis diagnósticos diferenciais: bronquiolite obliterante, fibrose cística,

discinesia ciliar, imunodeficiências, malformações pulmonares, disfunção de

cordas vocais, broncomalácia, corpo estranho, entre outros.

1.1.3.2 Fatores que dificultam o controle da asma

Fatores que dificultam o diagnóstico e/ou controle da asma(20), tais

como refluxo gastroesofágico(21;22), exposição a alérgenos, fatores

psicosociais, rinite/ sinusite, infecções virais, exposição ao tabaco,

dificuldade a acesso médico e, especialmente, adesão ao tratamento devem

ser lembrados e tratados antes que o diagnóstico de asma de difícil controle

seja realizado.

Refluxo Gastroesofágico

A doença do refluxo gastroesofágico (RGE) é um problema freqüente

na população pediátrica. No entanto, embora a associação entre doenças

respiratórias e RGE seja bem reconhecida, o significado exato dessa relação

e suas implicações clínicas ainda permanecem controversos. Presume-se

que o refluxo gastroesofágico (RGE) seja um dos fatores agravantes do
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processo asmático. Sua prevalência entre pacientes com asma parece ser

variável, com valores entre 25 e 75%(23).

O RGE tem sido apontado por diversos autores como um fator

agravante de sintomatologia pulmonar e como responsável pela resposta

inadequada ao tratamento medicamentoso. Em recente estudo de Harding

et al observou-se alteração na pHmetria em 62% dos pacientes asmáticos

estudados, e melhora considerável da sintomatologia respiratória após o

tratamento desses pacientes(22;24). Irwin descreve, dentre os pacientes dos

portadores de asma de difícil controle, uma prevalência de 24% de RGE

assintomático(20). Liou encontrou uma incidência de RGE 2,6 vezes maior

em pacientes portadores de asma grave, quando comparados a pacientes

com doença leve(25). Uma revisão sistemática, entretanto, não evidenciou

benefícios no controle da asma ou melhora da função pulmonar após

tratamento do RGE em pacientes asmáticos(26;27).

Parece razoável o tratamento do RGE em pacientes com asma de

difícil controle, ainda que mais estudos sejam necessários para estabelecer

o valor do tratamento no controle da doença.

Exposição a Alérgenos

Estudos epidemiológicos têm demonstrado a existência de relações

significantes entre o nível de exposição a alérgenos e a gravidade da asma,

com aumento na freqüência de internação e visitas à unidade de emergência.

Alguns autores sugerem que a exposição persistente a alérgenos causa

inflamação eosinofílica em vias aéreas, hiperresponsividade brônquica e

resistência secundária ao corticóide(28;29).
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Rinite e Sinusite

Estudos sugerem que asma e rinite freqüentemente coexistem, sendo

a rinite, atualmente, reconhecido fator de risco para desenvolvimento e

agravamento da asma. Freqüência significantemente maior de sibilância,

distúrbio do sono e broncoespasmo induzido por exercício foram observados

entre escolares que apresentavam as duas doenças associadas, avaliados

pelo questionário escrito do International Study of Asthma and Allergies in

Childhood (ISAAC). O entendimento de que asma e rinite alérgica são

manifestações de um mesmo processo inflamatório, substituindo a idéia de

duas distintas entidades, sugere que o tratamento deve contemplar ambas

as afecções(30).

Infecções do trato respiratório

Infecções virais de vias aéreas têm sido reconhecidas como fatores

predisponentes à exacerbações de pacientes asmáticos. Estudos “in vitro”

demonstraram um aumento na expressão de mediadores inflamatórios como

óxido nítrico, leucotrienos e interleucina 5 (IL 5) na presença de rinovírus e

vírus sincicial respiratório(31). Mycoplasma pneumoniae e Chlamydia

pneumoniae têm sido implicados como agentes associados a aumento na

freqüência de exacerbações em pacientes asmáticos(32;33). Estudos sugerem

que o tratamento da Chlamydia, com antibióticos macrolídeos, poderia

beneficiar os pacientes portadores de asma grave e de difícil controle.

A associação desses agentes com a gravidade do quadro clínico em

pacientes portadores de asma necessita de maior investigação.
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Avaliação da adesão ao tratamento e técnica inalatória

É de extrema importância avaliar a adesão ao tratamento da asma,

cuja falta é reconhecida como um dos grandes contribuintes nos casos de

asma quase fatal e asma fatal(34). A avaliação da adesão ao tratamento

permanece difícil de ser realizada em pacientes asmáticos, sendo

determinada, muitas vezes, de forma subjetiva, por meio de questionários,

avaliação de prescrições médicas ou de pergunta direta ao paciente. O

melhor método de avaliação da aderência é a utilização de um monitor

computadorizado acoplado ao inalador dosimetrado. Em casos de utilização

de drogas como teofilina e corticosteróides, os níveis séricos das drogas

podem ser mensurados. Diversos estudos realizados documentaram a baixa

adesão dos pacientes asmáticos ao tratamento. Warner JO acompanhou

15.000 crianças inglesas por um período de 12 meses, observando que

apenas um sexto dos pais apresentavam prescrição suficiente para

tratamento regular dos filhos.

1.1.4 PADRÕES DE ASMA DE DIFÍCIL CONTROLE

Alguns padrões de asma de difícil controle têm sido descritos,

evidenciando a heterogeneidade de apresentação clínica desse tipo de

asma. Tais padrões são geralmente caracterizados pela freqüência de

sintomas e exacerbações, início de apresentação do quadro e resposta ao

tratamento(7;34-37). Entre eles citam-se:
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“Brittle asthma”: foi inicialmente utilizado para descrever pacientes

que apresentavam uma grande variação do pico de fluxo expiratório (PFE),

apesar de altas doses do corticóide inalado, com episódios de

bronconstrição pulmonar súbitos e risco de vida. Descrevem-se dois tipos de

brittle asma. O tipo 1 é caracterizado por grandes variações do pico de fluxo

expiratório e resposta ruim ao brocodilatador. Muitos destes pacientes

apresentam problemas de ordem psicológica. O tipo 2 é caracterizado por

bronconstrição pulmonar súbita, função pulmonar normal entre os episódios

e asma controlada ou parcialmente controlada. Muitos pacientes apresentam

história de alergia alimentar. Os episódios de bronconstrição pulmonar

ocorrem a qualquer hora do dia e sem desencadeante óbvio, com risco de

vida para os pacientes, uma vez que são difíceis de prevenir. Os pacientes

geralmente apresentam resposta pobre à corticoterapia.

Asma fatal ou quase fatal : pacientes que apresentaram episódio

fatal ou quase fatal de asma, com hipercapnia e necessidade de

ventilação mecânica. Estudos retrospectivos evidenc iaram fatores de

risco associados à asma fatal; entre eles, falênc ia respiratória com

necessidade de ventilação mecânica, acidose respiratória associada à

crise asmática, duas ou mais hospita lizações, apesar do uso crônico de

corticóide oral, dois ou mais episódios de pneumotórax ou pneumomediastino

associados à crise asmática.

O risco de óbito ainda é mais elevado em pacientes que estejam em

uso de três ou mais classes de medicamentos antiasmáticos e apresentam

quadro de broncoespasmo súbito com hipoxemia, hipercapnia e queda

acentuada da função pulmonar.
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Resistência parcial ou dependência ao corticóide: pacientes com

obstrução persistente de via aérea, com ou sem episódios de piora súbita, e

que necessitam de corticoterapia oral, à qual mostram resposta parcial. Tais

pacientes geralmente apresentam sintomas noturnos, intolerância aos

exercícios e limitações de vida diária. Esse padrão tende a ser raro em

crianças. O grupo de pacientes pode ainda ser subdividido em:

 Asma dependente de corticóide: pacientes que responderiam a

corticoterapia, porém em altas doses, estando sujeitos a efeitos

colaterais do corticóide.

 Asma resistente a corticóide: pacientes que não respondem à

corticoterapia, mesmo em altas doses.

Os mecanismos fisiopatológicos, em crianças portadoras de asma

dependente de corticóide e asma resistente a corticóide, ainda não estão

bem esclarecidos e há poucas evidências científicas que possam direcionar

o tratamento desses pacientes.

As ações antiinflamatórias dos corticóides são mediadas por sua

ligação aos receptores (RC) no citoplasma. Uma vez ligados ao receptor, o

corticóide sofre mudanças em sua estrutura, as quais resultam em

transporte rápido do complexo corticóide/receptor ao núcleo, onde o

complexo se liga a seqüências específicas de DNA. Após sua ligação aos

receptores no DNA, os corticóides podem aumentar ou inibir a expressão

gênica. Os corticoídes estimulam a transcrição, como, por exemplo, do

receptor beta-2 adrenérgico, da lipocortina-1, da interleucina (IL)-10 e do

inibidor de NFĸB com ações antiinflamatórias(38).
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A resistência ao corticóide pode ser primária ou secundária(39-41). A

resistência primária é rara e decorre da diminuição do número de receptores.

A resistência secundária ao corticóide é provavelmente decorrente de

diversos mecanismos.

A figura 1 mostra alguns dos mecanismos de resistência ao corticóide

(GC). O corticóide é lipofílico e penetra no citoplasma, inicialmente por

difusão. O receptor (RC) localiza-se no citoplasma e, após se ligar ao

corticóide, penetra no núcleo celular, e se liga a regiões específicas do DNA,

conhecidas também como elementos de resposta dos corticóides (GRE).

Uma das formas descritas de resistência é a diminuição da afinidade

entre o corticóide e os receptores das células. Essas deficiências de

afinidade podem ser devidas ao aumento da expressão da isoforma GR-ß,

que interfere com a ligação da isoforma ativa GR-a ao GRE, no núcleo

celular. Os GR-ß estão localizados no núcleo das células,

independentemente do tratamento com corticóides. Ao contrário do GR-a, o

GR-ß não somente é incapaz de ligar-se aos corticóides, como também de

ativar genes corticóide-sensíveis. Uma outra forma de resistência é a ligação

dos receptores de corticóide a uma proteína, que impede a migração do

complexo até o núcleo celular(38). É possível, ainda, que o uso crônico de

corticóides e a inflamação (determinadas interleucinas como IL2 e IL4

podem diminuir a afinidade corticóide/receptor) presente na via aérea dos

pacientes possam levar a uma resistência parcial ao corticóide(40;41).
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Figura 1 - Mecanismos de resistência ao corticóide

(adaptado de Leung D et al 2003)

1.1.5 AVALIAÇÃO DE PORTADORES DE ASMA DE DIFÍCIL CONTROLE

A European Respiratory Society (ERS) sugere um protocolo para

investigação em pacientes portadores de asma de difícil controle(14), para um

maior entendimento da fisiopatologia e causas da asma de difícil controle

(Tabela 1).

O protocolo para avaliação de pacientes torna-se necessário para a

padronização da definição tanto de asma de difícil controle/resistente ao

tratamento quanto da terapêutica desses pacientes, e para que estudos

comparativos possam ser realizados entre diferentes centros.
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Tabela 1 - Protocolo para avaliação de pacientes

Avaliação da gravidade

Diário de sintomas e necessidade de broncodilatador de curta duração

Avaliação espirométrica

Variações do pico de fluxo expiratório

Questionário de qualidade de vida

Avaliação de hiperresponsividade brônquica

Determinação da resposta farmacológica

Avaliação da técnica inalatória e adesão

Resposta a broncodilatador

Resposta ao corticosteróide

Radiologia

Radiografia de tórax

Tomografia computadorizada de seios da face

Tomografia computadorizada de tórax de alta resolução

Hematologia

Hemograma completo

Imunoglobulinas totais e subclasses de IgG

IgE total e específica para alérgenos comuns

Outros

Marcadores inflamatórios (óxido nítrico exalado, eosinófilos no escarro)

Teste do suor

pH metria

Nasofibroscopia

Avaliação da estrutura e da função ciliar

Teste cutâneo por punção a alérgenos comuns (prick test)

Broncoscopia com biópsia brônquica e lavado broncoalveolar

Avaliação psicológica
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1.1.6 MECÂNICA PULMONAR E HIPERRESPONSIVIDADE BRÔNQUICA

Estudos epidemiológicos sugerem que, evolutivamente, há uma

queda acentuada da função pulmonar em indivíduos asmáticos quando

comparada a pessoas não asmáticas. A inflamação e a hiperresponsividade

brônquica (HRB) são reconhecidas como características principais da asma.

A hiperresponsividade brônquica é um comportamento anormal das vias

aéreas frente a um estímulo constritor.

Uma das características observadas em pacientes portadores de

asma de difícil controle é a presença de broncoconstrição excessiva, com

perda do platô de resposta máxima após estímulo broncoconstritor(42). Essa

redução acelerada no calibre das vias aéreas pode ser decorrente do edema

em via aérea, do espessamento da camada muscular lisa e de interações

entre o parênquima pulmonar e a via aérea(43). Outra característica

importante é a ausência de broncodilatação durante a inspiração profunda

observada nos pacientes com asma de difícil controle(44). Essa alteração

poderia estar relacionada com o processo inflamatório das vias aéreas e a

broncoconstrição excessiva frente a um estímulo constritor, como observado

em pacientes com “brittle asma”.

Embora o volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1)

seja utilizado como indicativo de gravidade da doença em pacientes

asmáticos, em geral, observa-se uma correlação pobre entre o VEF1 e a

gravidade da doença em alguns dos portadores de asma de difícil

controle(14). Apesar de a limitação do fluxo aéreo ser uma das alterações

fisiológicas observadas nos pacientes com asma de difícil controle, é
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bastante provável que outras anormalidades como alterações do

recolhimento elástico pulmonar(44;45), alterações da complacência pulmonar e

alterações de pequenas vias aéreas contribuam para explicar a gravidade da

doença(46). A avaliação integrada dessas variáveis poderia, talvez, explicar

por que alguns pacientes com maior VEF1 apresentam uma asma de mais

difícil controle e/ou resistente ao tratamento, quando comparados a

pacientes com VEF1 menor.

1.1.7 INFLAMAÇÃO

A resposta inflamatória é um mecanismo de proteção, desencadeado

por vários estímulos. A inflamação é definida como a resposta dos tecidos

vascularizados frente a uma agressão, com o propósito de reparar e restaurar

o tecido danificado. No entanto, a inflamação crônica, como a inflamação

observada em pacientes asmáticos, tem o potencial de levar a alterações

estruturais e envolve diferentes tipos de células, além de fibras musculares e

endotélio. Essa inflamação pode estar presente tanto em vias aéreas de

pacientes com asma leve como nos portadores de asma de difícil controle.

Os mecanismos inflamatórios na asma ocorrem em dois tempos: a

fase aguda, que se inicia após a inalação do alérgeno, provocando aumento

da permeabilidade vascular, broncoconstrição e aumento da HRB. A fase

tardia, que ocorre de quatro a seis horas após a fase aguda, provoca nova

obstrução da via aérea, como resultado do efeito de citocinas e de outras

substâncias produzidas pelas células inflamatórias.
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Figura 2 - Processo inflamatório na asma (modificado do NHLBI1997)

1.1.7.1 Células inflamatórias na asma

Macrófagos

Os macrófagos são fagócitos mononucleares que derivam da medula

óssea, sendo responsáveis pela liberação de diversas citocinas

proinflamatórias, além de radicais livres e eicosanóides, podendo estar

envolvidos no processo de remodelamento
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Linfócitos

A maioria dos linfócitos T de pacientes asmáticos é do tipo CD4+ . Os

linfócitos T “helper” se dividem em linfócitos: Th1, que secretam

preferencialmente IL2 e INF-γ e Th2, que inicialmente produzem IL-4, IL-13 e

IL-10 e na seqüência o GM-CSF, IL3, IL5 e IL6. Dados sugerem que a chave

na etiologia da doença atópica é a eficiência dos mecanismos que

direcionam a resposta imune para o fenótipo Th1. Estudos utilizando o

lavado broncoalveolar mostraram uma correlação entre o número de

linfócitos na via aérea e a gravidade da doença(47).

Figura 3 - Predomínio de macrófagos no lavado broncoalveolar em criança sem

patologia pulmonar
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Eosinófilos

Os eosinófilos são granulócitos derivados da medula óssea. O seu

desenvolvimento, diferenciação e liberação na corrente sanguínea são

promovidos por, pelo menos, três citocinas: IL-3, IL-5 e GM-CSF(48).

As proteínas citotóxicas contidas nos grânulos eosinofílicos são: a

proteína básica principal (MBP), a proteína catiônica eosinofílica (ECP) e a

peroxidase eosinofílica(49). A ECP é a proteína mais lesiva ao epitélio

brônquico e sua presença no LBA, escarro e biópsia faz dela um marcador

de atividade eosinofílica. Os eosinófilos liberam mediadores lipídicos, entre

eles o PAF, os derivados eicosanóides do ácido araquidônico e leucotrieno,

levando a edema da mucosa, broncoespasmo, HRB e secreção de muco(50).

Os eosinófilos podem ser importantes células no processo de

remodelamento devido à liberação de fatores de crescimento, elastase e

metaloproteases, além de secretar citocinas como IL-2, IL-4 e IL10.

A presença de eosinófilos e seus marcadores de atividade, como a

ECP, estão documentados em pacientes portadores de asma(51). Entretanto

estudos recentes sugerem que parte dos pacientes portadores de asma de

difícil controle não apresentam eosinófilos na via aérea, levantando à

possibilidade de, pelo menos, dois fenótipos nesses pacientes: eosinofílico e

não eosinofílico(7).

Neutrófilos

Os neutrófilos são células efetoras em processos inflamatórios

agudos e derivam de células da medula óssea por efeito da IL-1, IL-4, e,

principalmente, da IL-8. Há evidências crescentes do envolvimento de
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neutrófilos no processo inflamatório da asma,especialmente em pacientes

portadores de asma noturna, durante crises graves de asma, asma fatal e

em portadores de asma de difícil controle(8;8;9). Produtos dos neutrófilos

ativados incluem radicais livres de oxigênio, citocinas e enzimas lesivas aos

tecidos, entre elas, a catepsina G e a elastase neutrofílica.

A inflamação neutrofílica na asma de difícil controle formaria a base

de um fenótipo que pode estar presente de forma isolada ou em conjunto

com a inflamação eosinofílica (8;9;47;52). Estudos com lavado broncoalveolar

em pacientes portadores de asma grave e de difícil controle evidenciaram

um aumento do percentual de neutrófilos, além do aumento de IL-8, TGF ß

e LTB4
(7;47)

.

Figura 4 - Neutrófilos no lavado broncoalveolar
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Mastócitos

Considerados como células efetoras da alergia imediata , também

participam da inflamação crônica. Há duas subpopu lações de mastóci tos:

alguns secretam somente triptase, outros secretam triptase e quimase (50).

A triptase é uma protease com funções pró-inflamatórias, potencializando

a contração da muscula tura lisa, aumentando a expressão da ICAM -1

pelas células epiteliais e liberando IL-8 com o conseqüente recrutamento

de neutróf ilos.

Estudos com biopsias brônquicas de pacientes asmáticos demonstram

macrófagos em estado ativado. Concentrações elevadas de triptase,

histamina e prostaglandina no lavado broncoalveolar de pacientes asmáticos

assintomáticos sugerem que a degranulação é constante(53).

Células Epiteliais

O epitélio é importante fonte de mediadores pós-inflamatórios como

citocinas, quimoquinas, endotelina e fatores de crescimento, entre eles o TGF

ß. Também possuem ação antiinflamatória pela liberação de IL-10. As células

epiteliais liberam peróxido de hidrogênio que estimula a produção de IL-8 e

óxido nítrico. O óxido nítrico tem atividade vasodilatadora, broncodilatadora e

imunomoduladora em doses baixas, tornando-se, porém, citotóxico em altas

concentrações. Na asma ocorre dano epitelial, existindo correlação entre a

descamação de epitélio e a HRB(54). Foi evidenciado aumento de células

epiteliais em pacientes portadores de asma de difícil controle.
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1.1.8 REMODELAMENTO DA VIA AÉREA

O remodelamento brônquico (RB) é a conseqüência anatômica da

ação da inflamação crônica na via aérea e espelha, além das alterações

decorrentes do próprio processo inflamatório, a falta de reparo adequado à

injúria crônica(51;55). Achados histológicos em estudos pos mortem foram

úteis na caracterização das alterações histológicas das vias aéreas, sendo

as alterações mais evidentes em casos de asma fatal. A caracterização

dessas alterações compreende: descamação epitelial, espessamento da

membrana basal, edema e infiltrado celular inflamatório, espessamento da

camada muscular lisa, deposição de colágeno e ruptura das fibras do

sistema elástico(56). A figura 5 mostra o espessamento da membrana basal,

o acúmulo de células inflamatórias e a hipertrofia da camada muscular,

alterações observadas em pacientes com asma de difícil controle.

Figura 5 - Alterações da via aérea em paciente com asma grave

(Adaptado de Jeffery,P ; Am. J. Respir. Crit. Care Med., Volume 161, Number 5, May 2000, 1720-45
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Estudos revelam que a asma está associada com perda acelerada de

função pulmonar, se comparada com a de indivíduos normais(57). Acredita-se

que as alterações estruturais poderiam contribuir para as alterações

funcionais irreversíveis(51).

A inflamação crônica e o remodelamento parecem ocorrer paralelamente

e acontecem inclusive na asma leve; no entanto a magnitude dessas

mudanças parece estar associada com a gravidade da doença. São

necessários mais estudos para se conhecer o grau de dependência do

processo inflamatório crônico e a velocidade com que o remodelamento se

desenvolve, porém estudos recentes mostram que a intervenção terapêutica

precoce pode retardar ou prevenir o desenvolvimento de obstrução

irreversível da vias aéreas(58;59).

1.1.9 MARCADORES INFLAMATÓRIOS

A presença de inflamação crônica nas vias aéreas de pacientes

asmáticos já está bem estabelecida, sendo considerada importante, e pode

estar relacionada com a persistência e a gravidade da doença(58-60).

Diferentes fenótipos de asma têm sido propostos, sugerindo-se que subtipos

inflamatórios estariam associados com características clínicas, funcionais e

fisiológicas distintas(7;46;61).

A inflamação das vias aéreas pode ser avaliada por diferentes

métodos invasivos ou menos invasivos. Dentre os métodos considerados

menos invasivos, citam-se o óxido nítrico exalado e o escarro induzido(10;62;63).



Introdução 25

Níveis elevados de óxido nítrico estão presentes no ar expirado de pacientes

asmáticos. A estimulação de macrófagos alveolares resulta na liberação de

citoquinas que estimulam o epitélio brônquico, causando maior produção de

óxido nítrico. A avaliação do óxido nítrico pode ser obtida “on line” (exalação

em um circuito direto para o analisador com leitura imediata) ou “off line”

(coleta em um balão com leitura tardia).

O escarro induzido representa um método pouco invasivo, seguro,

prático e reprodutível. Pode ser obtido em qualquer idade, sendo a indução

por solução salina hipertônica geralmente bem sucedida em 60 a 85% dos

adultos e crianças com asma. O escarro induzido contém uma proporção

maior de neutrófilos, além de concentrações mais elevadas de ECP, triptase

e fibrinogênio quando comparadas aos valores obtidos no LBA(64;65). O

escarro induzido avalia a inflamação existente em vias aéreas de grande

calibre, não representando as vias aéreas distais.

Em estudo recente observou-se uma correlação entre o percentual de

eosinófilos no lavado broncoalveolar e no escarro de crianças portadoras de

asma de difícil controle(62). Observou-se ainda uma correlação entre o

percentual de eosinófilos no LBA e os valores de óxido nítrico nesses pacientes

(Figura 6). Esse mesmo estudo sugere que a presença de eosinófilos no

escarro pode predizer razoavelmente a presença de eosinófilo no LBA (valor

preditivo positivo=75%). Entretanto a ausência de eosinófilos no escarro não é

um bom indicador de ausência de inflamação eosinofílica no LBA (valor preditivo

negativo=63%). Observou-se, ainda, uma correlação entre o percentual de

eosinófilos no LBA e os valores de óxido nítrico nesses pacientes.
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Figura 6 - Correlação entre eosinófilos no LBA versus eosinófilos no escarro e

eosinófilos no LBA versus óxido nítrico

Por serem métodos pouco invasivos e de fácil realização, seria

preferível a utilização de métodos como a medida do óxido nítrico e o

escarro induzido para a avaliação das vias aéreas de crianças portadoras de

asma grave. Entretanto, até o momento, os estudos comparativos entre

métodos invasivos e não invasivos vem apresentando diferenças quantitativas

entre marcadores inflamatórios, celulares e não celulares, nos pacientes

portadores de asma de difícil controle, provavelmente por representarem

diferentes compartimentos da via aérea(62;65).

Os métodos considerados invasivos na avaliação da inflamação da

via aérea incluem a broncoscopia com biópsia brônquica(66-68) e lavado

broncoalveolar(69;70).

Payne et al realizaram broncoscopia com biópsia endobrônquica em

38 crianças com asma de difícil controle sem evidência de complicações

durante ou após o procedimento(67). A biópsia reflete as vias respiratórias

proximais e não representa as alterações de pequenas vias aéreas. Existem
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poucas comparações entre biópsia brônquica e marcadores não invasivos

em pediatria. Estudo recente avaliou 27 crianças portadoras de asma de

difícil controle, não encontrando correlação entre as células inflamatórias do

escarro e da biópsia endobrônquica(62).
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Figura 7 - Correlação entre eosinófilos no escarro versus eosinófilos na biópsia

brônquica

O lavado broncoalveolar representa as vias aéreas proximais, distais

e o espaço alveolar. Após a padronização das técnicas para coleta e

processamento do LBA, diversos estudos têm sido realizados, tendo o

lavado broncoalveolar em muito acrescentado aos conhecimentos

fisiopatológicos da asma de difícil controle(69;71-74).

Stevenson et al estudaram 52 crianças asmáticas e observaram um

percentual de eosinófilos elevado no LBA de pacientes asmáticos, quando

comparado a crianças com quadro de sibilância associada a processos virais.

Outros estudos também observaram um aumento de eosinófilos no

lavado de crianças asmáticas, quando comparado a crianças não sibilantes,
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além de níveis elevados de ECP, mesmo quando essas crianças se

encontravam assintomáticas, sugerindo que crianças atópicas possuem

eosinófilos ativados mesmo na ausência de sintomas(75;76).

Em recente estudo, Wenzel et al observaram a presença de dois

padrões inflamatórios no LBA de adultos portadores de asma de difícil

controle: eosinofílico e não eosinofílico(7;77). De Blic et al avaliaram 28

crianças portadoras de asma de difícil controle e encontraram uma

associação entre presença de eosinófilos ativados e inflamação do tipo Th2,

enquanto pacientes assintomáticos apresentavam aumento de INFγ no LBA, 

sugerindo um padrão do tipo Th1 nesses pacientes(47).

Marguet et al examinaram o LBA de 72 crianças portadoras de asma,

tosse crônica e fibrose cística, observando um aumento de eosinófilos,

neutrófilos e células epiteliais nas crianças com asma. Observaram ainda

uma correlação entre neutrófilos e a gravidade dos sintomas(78).
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Recentemente vários autores têm descrito diferentes padrões

inflamatórios em pacientes portadores de asma de difícil controle, com

predomínio de neutrófilos, sugerindo um papel importante dos neutrófilos na

inflamação da via aérea desses indivíduos(8;9;52;79;80). Estudos sugerem a

existência de diferentes fenótipos, com resposta pobre ao corticóide

naqueles pacientes com predomínio de neutrófilos no LBA e biópsia(80).

Entretanto não se sabe ao certo se a presença de neutrófilos na via

aérea representaria um diferente fenótipo ou se seria secundário ao uso

crônico de corticoterapia, uma vez que o corticóide prolonga a meia vida do

neutrófilo, reduzindo a apoptose celular.

Inflamação aguda

IL-1TNFGM-CSF
IL-8 LTC4 LTB4 TxB2

Resolução e reparo

Ag
Ag

Macrófago ativado

PGE2 TGF

Macrófago

fagocitose

Apoptose

Apoptose

corticóide

Neutrófilol

Figura 9 - Neutrófilos e Inflamação
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1.1.9.1 Lavado broncoalveolar

O lavado broncoalveolar permite uma análise das células

inflamatórias em uma extensão muito maior do que métodos como escarro

induzido e biópsia endobrônquica. O uso da broncoscopia flexível para a

obtenção do lavado broncoalveolar foi popularizado pelo Dr Helbert

Reynolds, e o LBA vem sendo, desde então, amplamente utilizado na

investigação de patologias respiratórias. Minimamente invasivo, seguro e

geralmente bem tolerado, o lavado broncoalveolar (LBA) tornou-se parte

importante da investigação de diversas patologias pulmonares. Após a

publicação das normas da ERS referentes à padronização da coleta e do

processamento(69), o LBA vem sendo utilizado, com maior freqüência, para

análise de componentes celulares e não celulares relacionados ao processo

inflamatório presente nas vias aéreas de pacientes portadores de asma de

difícil controle.

Os aspectos técnicos da coleta e processamento do lavado

broncoalveolar são extremamente importantes e resultados controversos na

interpretação do lavado podem ser decorrentes das diferentes técnicas de

realização do LBA. Embora ainda não haja um consenso universal sobre a

metodologia ideal, esforços mundiais têm sido feitos na tentativa de

padronização da coleta e interpretação do lavado broncoalveolar. Em 1996,

surgiu uma força tarefa na Europa, sugerindo recomendações, indicações e

valores normais do LBA para a faixa etária pediátrica(69;73;74).
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Coleta

Em pacientes pediátricos o lavado broncoalveolar é geralmente

realizado por meio de broncoscópio flexível com um diâmetro externo

geralmente entre 3,5-3,7 mm(66;69).

Existem algumas controvérsias quanto ao volume a ser infundido,

contudo diversos trabalhos sugerem que o volume deva ser ajustado ao

peso corpóreo, utilizando-se 3 alíquotas de 1 ml por quilo de peso(69;71). A

aspiração do fluido deve ser realizada com a menor pressão possível, na

tentativa de minimizar o colapso de vias aéreas distais. A princípio, o LBA

deve ser realizado na área mais acometida do parênquima pulmonar, ou, em

doenças difusas, deve ser realizado no lobo médio(72).

Processamento e Citologia do Lavado Broncoalveolar

A citologia do LBA é a análise do componente celular da amostra.

Não há um consenso se a primeira amostra do lavado deve ser processada

separadamente ou em conjunto com as demais amostras(81). A primeira

amostra é especialmente interessante em doenças com comprometimento

brônquico, como a asma, e contém proporcionalmente mais neutrófilos e

menos linfócitos do que as amostras seguintes. Sugere-se que parte da

primeira amostra seja enviada para microbiologia(69).

O processamento do LBA em crianças não difere do processamento

em adultos. O volume de lavado recuperado deve ser anotado e a contagem

total de células deve ser realizada. A citologia diferencial é geralmente

realizada por citocentrifugação e a coloração pode ser obtida utilizando-se
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corantes como May-Grunwald Giemsa e Diff Quick. Sugere-se a contagem

de pelo menos 300 células.

Fluido da Camada Epitelial

Não há, até o momento, um marcador confiável para o cálculo da

fração de liquido epitelial recuperada durante a realização do lavado

broncoalveolar. Nenhum dos métodos, como azul de metileno, albumina e

uréia mostraram-se adequados (69). Altas concentrações de uréia e albumina

foram observadas no LBA de crianças, fato que pode ser decorrente do

aumento da permeabilidade alveolo-capilar observada em crianças ou da

utilização de maiores pressões negativas durante a coleta do lavado.

Sedação

Em crianças é realizado sob anestesia geral. As drogas

preferencialmente utilizadas têm sido aquelas com meia vida curta e capazes

de induzir amnésia anterógrada como midazolan, fentanil ou propofol(82;83).

Contra-indicações

Dentre as contra-indicações relativas à realização do LBA citam-se:

VEF1 < 60%, PaO2 <60 mmHg, doença cardíaca, SaO2 <90%, plaquetas

abaixo de 20.000, coagulopatias e infiltrado pulmonar extenso (>50% da

área pulmonar). No entanto os riscos e benefícios do procedimento devem

ser avaliados individualmente(69).
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Complicações

O LBA pode causar aumento do tempo de broncoscopia em cerca de

2 a 3 minutos, discreta hipercapnia e/ou hipoxemia(84). Tem sido realizado

com segurança em pacientes com plaquetas acima de 20.000, porém o risco

de sangramento é hipoteticamente maior em pacientes com coagulopatias.

Pode ocorrer febre baixa e transitória, estando diretamente relacionada com

o volume de solução infundido(85;86).

Segurança

O LBA deve ser realizado rotineiramente sob monitorização contínua

Deve-se ter acesso fácil a equipamentos de ressuscitação, oxigênio e

antagonistas dos agentes sedativos (naloxano e flumazenil). A limpeza e

desinfecção apropriadas são mandatórias na prevenção de infecções

cruzadas. Desde que sejam obedecidas as normas básicas de segurança, é

um procedimento extremamente seguro, existindo apenas um relato, em

toda literatura, de um paciente que evoluiu a óbito decorrente de edema

pulmonar e choque séptico após a realização do lavado broncoalveolar(86).

Valores normais em pacientes pediátricos: componentes celulares

As questões éticas envolvendo a realização do LBA em crianças

dificultam a obtenção de valores de referência, na faixa etária pediátrica, em

grandes casuísticas(73;74;87;88). Alguns dos resultados obtidos por estudos

realizados em crianças sem doença no parênquima pulmonar, que foram
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submetidas à broncoscopia por indicações como estridor, corpo estranho ou

durante cirurgia eletiva, estão especificados na tabela 2.

Tabela 2 - Celularidade do lavado broncoalveolar em crianças

Ratjen et al(73) Riedler et al. (88) Heaney
&Clement (87)

N 48 18 11

Faixa etária 3-6 anos 1 mês-10 anos 1-15 anos

Número/alíquotas 3 3 6

X104células/ml (mediana) 7.3 15.5 24

%macrófagos (mediana) 84 91 89

%linfócitos (mediana) 10 12 7

%eosinófilos (mediana) 0.2 0.2 0

%neutrófilos (mediana) 0.9 1.7 3.5

Apesar das variações entre os diferentes estudos, a celularidade total

e o diferencial celular obtido em crianças são similares ao que se observa

em adultos(72-74;85). O volume total recuperado de LBA é cerca de 50-70% do

volume instilado de solução salina fisiológica. Há predomínio de macrófagos

(>80%), seguido dos linfócitos. Considera-se aceitável em crianças um

percentual de neutrófilos menor do que 4% e um percentual de eosinófilos

inferior a 3%. De modo geral, considera-se aceitável a presença de até 5%

de células epiteliais no lavado alveolar(73;74;87;88).

A utilização da broncoscopia e a realização de exames como a

biópsia pulmonar e o lavado broncoalveolar (LBA) em muito acrescentaram

aos conhecimentos fisiopatológicos da asma de difícil controle(6;14;35;69;79;89).
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Wenzel et al avaliaram 34 adultos portadores de asma de difícil controle e

observaram um aumento significativo de neutrófilos no LBA em pacientes

portadores de asma de difícil controle, quando comparados a pacientes

portadores de asma leve/moderada. Tillie Leblond (2000) realizou lavado

brônquico em 14 pacientes adultos em crise de asma grave, demonstrando

um afluxo intenso de neutrófilos e aumento importante de elastase

neutrofílica quando comparados com indivíduos portadores de asma

controlada(90).

Devido a aspectos éticos, estudos em crianças são raros. Pouco se

conhece, em crianças portadoras de asma de difícil controle, a correlação

entre os padrões inflamatórios e aspectos clínicos e fisiológicos.

Tradicionalmente a asma é definida como uma doença inflamatória

crônica de vias aéreas, mediada por linfócitos Th2, com presença de

eosinófilos em vias aéreas e resposta adequada a corticoterapia.

Entretanto, admite-se que cerca de 50% dos pacientes portadores de

asma de difícil controle apresentariam um perfil inflamatório diferente do

observado no quadro histológico clássico, ou seja, admite-se hoje a

existência de diferentes fenótipos(6;8;11;52;91).

Barbato, por meio de estudo retrospectivo, analisou 29 pacientes (13

asmáticos e 16 controles) demonstrando aumento de mieloperoxidase,

proteína catiônica e neutrófilos no lavado broncoalveolar do grupo portador

de asma, quando comparado ao grupo controle(92). De Blic avaliou 28

crianças portadoras de asma de difícil controle, separando-as em dois

grupos distintos (grupo S - crianças que necessitaram de 3 ou mais
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internações e/ou que necessitavam de medicação de alívio com freqüência

maior de 3 vezes por semana - e grupo NS - pacientes mais estáveis).

Níveis elevados de proteína catiônica eosinofílica e aumento do percentual

de eosinófilos foram detectados no lavado broncoalveolar dos pacientes

considerados sintomáticos(47).



2. OBJETIVO
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O objetivo deste estudo foi descrever o perfil de células

inflamatórias do lavado broncoalveolar em crianças e adolescentes com

asma de difícil controle correlacionando-os com parâmetros clínicos e

funcionais da doença.



3. MÉTODOS
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3.1 POPULAÇÃO

Foram estudadas 24 crianças portadoras de asma de difícil controle

(Tabela 3) em acompanhamento na unidade de pneumologia pediátrica do

Royal Brompton&Harefield Hospital, Londres. A definição de asma de difícil

controle utilizada foi baseada na força tarefa da ERS. Foram definidos como

asma de difícil controle aqueles pacientes que apresentaram sintomatologia

persistente, apesar do tratamento com 800mcg de budesonida (ou dose

equivalente de outro corticóide inalado) e broncodilatador de longa duração.

Os 24 pacientes foram incluídos em um protocolo para asma de difícil

controle, tendo recebido 40 mg de prednisolona via oral em dose única,

diária, por duas semanas, antes da realização do lavado broncoalveolar,

como parte desse protocolo.

3.2 CONTROLES

O lavado broncoalveolar foi realizado em 5 crianças sem diagnóstico

clínico de asma, submetidas à broncoscopia por outras indicações clínicas (3

crianças foram submetidas à broncoscopia para investigação de

malformação da árvore brônquica e/ou malformação vascular e 2 crianças
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para avaliação de estridor). A broncoscopia e o lavado broncoalveolar foram

realizados após consentimento dos pais ou responsáveis.

3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

 Crianças e adolescentes na faixa etária pediátrica de 5 a 17 anos,

portadores de asma de difícil controle, conforme definição da força

tarefa européia.

 Ausência de evidências clínicas de infecção respiratória aguda nos

últimos 30 dias.

 Concordância em participar do estudo por um dos responsáveis, após

assinatura do consentimento informado livre e esclarecido (anexoB)

3.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

 Evidências clínicas de infecção respiratória aguda nos últimos 30 dias.

 Imunofluorescência.positiva para vírus respiratório ou cultura do LBA

positiva para bactérias (maior ou igual a 105 unidades formadoras

de colônias por ml de LBA.

 Pacientes portadores de patologias associadas, como cardiopatia e

coagulopatias.

 Saturação de oxigênio menor de 90%.



Métodos 42

3.5 PROTOCOLO DE ASMA DE DIFÍCIL CONTROLE

Os 24 pacientes foram incluídos em um protocolo para asma de difícil

controle, desenvolvido pela unidade de pneumologia pediátrica do Royal

Brompton Hospital (RBH). O protocolo foi desenvolvido com o objetivo de se

determinar uma melhor abordagem dos pacientes portadores de asma de

difícil controle, baseando-se na hipótese de que existem diferentes razões

para a ausência de resposta ao tratamento. Um segundo objetivo do

protocolo foi avaliar a função pulmonar assumindo que, após 15 dias de

doses elevadas de corticoterapia oral e após broncodilatador (VEF1 pós

broncodilatador, pós corticoterapia), os melhores valores funcionais para

cada criança poderiam ser obtidos.

O protocolo foi desenvolvido entre o que se aceita ser cientificamente

ideal e o que se considera eticamente possível. Os pacientes eram

encaminhados ao ambulatório de asma de difícil controle, quando, na

persistência de sintomatologia apesar do tratamento adequado, outros

possíveis diagnósticos e fatores complicadores da asma tivessem sido

excluídos e/ou tratados. Testes de rotina dessas crianças incluíam:

radiografia de tórax, tomografia computadorizada de tórax, teste do suor,

escovado nasal para avaliação da motilidade e estrutura ciliar, óxido nítrico

nasal, pHmetria, hemograma e coagulograma, avaliação de imunodeficiência.

Quando julgado necessário, essas crianças eram avaliadas pelo serviço de

psicologia infantil do RBH e pelo serviço de otorrinolaringologia. Todas as

crianças foram acompanhadas pela equipe de enfermagem do ambulatório
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de asma da unidade de pneumologia pediátrica para acompanhamento e

avaliação da adesão ao tratamento. Sendo diagnosticadas como portadoras

de asma de difícil controle, eram convidadas a participar do protocolo de

asma de difícil controle.

Na primeira visita, realizavam-se uma consulta para explicação do

protocolo, orientações sobre o preenchimento do diário de sintomas,

avaliação espirométrica e avaliação da equipe de enfermagem.

Na segunda visita foram realizados: avaliação clínica do paciente,

testes não invasivos para avaliação da inflamação em vias aérea (óxido

nítrico exalado, escarro induzido), espirometria, solicitação e orientação do

preenchimento do diário de sintomas (necessidade do uso de

broncodilatador de alívio e os dias livres de sintomatologia). Na ausência de

sinais clínicos de infecção de vias aéreas, era iniciada corticoterapia oral,

40mg de prednisolona via oral, uma vez ao dia, por 15 dias.

Na terceira visita, 15 dias após a segunda visita, foram realizados:

avaliação clínica do paciente, testes não invasivos para avaliação da

inflamação em vias aérea (óxido nítrico exalado, escarro induzido),

espirometria, broncoscopia com biópsia endobrônquica e lavado

broncoalveolar, coleta de sangue e dosagem sérica de níveis de cortisol.

Não foi objetivo desse estudo a análise dos demais testes realizados

no protocolo.
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Primeira visitaPrimeira visita

Espirometria EnfermagemDiário de sintomas

Segunda visitaSegunda visita

Escarro induzido EspirometriaÓxido nítrico

PrednisolonaPrednisolona –– 40 mg/ dia por 15 dias40 mg/ dia por 15 dias

Terceira VisitaTerceira Visita

ON Escarro induzido PFP Broncoscopia

LBALBA BiopsiaBiopsia

Figura 10 - Protocolo de asma de difícil controle

3.6 BRONCOSCOPIA

A broncoscopia foi realizada em 24 pacientes e 5 controles, sob

anestesia geral, utilizando-se máscara laríngea por meio de um

broncoscópio flexível (Olympus) com diâmetro entre 3,2 a 4,9 mm. Na

maioria dos pacientes o anestésico utilizado foi o propofol e mais um agente

inalatório (sevoflurano), em doses habituais.



Métodos 45

3.7 LAVADO BRONCOALVEOLAR

O mesmo protocolo do lavado broncoalveolar foi realizado em todos

os pacientes e nos controles.

Coleta: O lavado broncoalveolar foi colhido no lobo médio, sob

anestesia geral, utilizando-se 3 alíquotas de 1ml por quilo de peso corpóreo

de solução salina pré-aquecida. O volume recuperado do LBA foi anotado e

uma amostra foi enviada à microbiologia.

Processamento: O lavado foi centrifugado a 1500 rpm a uma

temperatura de 4°C por 10 minutos. O sobrenadante foi removido e as

células ressuspensas em 4 ml de meio essencial mínimo (MEM), com Hepes

e sem L-glutamina (Invitrogen, United Kingdon). O número total de células foi

obtido utilizando-se uma câmera de Neubauyer e os resultados expressos

em número de células por ml de lavado.

Citocentrifugação: As células foram ressuspensas e

citocentrifugadas por 2minutos, a 500 rpm. Foram feitas quatro lâminas para

cada paciente, sendo duas lâminas coradas com May-Grünwald e Giemsa

para contagem diferencial de células. As porcentagens de cada tipo celular

foram determinadas contando-se 500 células. A viabilidade celular foi

analisada utilizando-se azul de triptano.

Microbiologia: Culturas quantitativas foram realizadas em meio

seletivo, na rotina do laboratório de microbiologia. Cultura com valor igual ou

maior a 105 unidades formadoras de colônias por ml de LBA foi considerada

positiva, de acordo com as orientações da força tarefa para lavado
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broncoalveolar da Sociedade Européia de Doenças Respiratórias.

Imunofluorescência direta foi realizada na amostra do lavado broncoalveolar,

utilizando-se anticorpos monoclonais contra vírus sincicial respiratório (VSR),

influenza A e B, parainfluenza 1,2,3 e adenovírus.

3 alíquotas 1 ml/kg SF; LM

Citocentrífuga

Corar com MGG

Centrifugação/ ressuspensenção em Heppes

Processamento em 2 horas

Aspiração imediata

Contagem diferencial de 500 c élulas

TTéécnica de Coleta e Processamento do LBAcnica de Coleta e Processamento do LBA

Viabilidade celular

Figura 11 - Técnica de Coleta e Processamento do LBA
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3.8 COLETA DE SANGUE

Foi realizada coleta de sangue antes do início da broncoscopia, para

a realização de leucograma, IgE específica para epitélio de gato, epitélio de

cachorro, , fungos e gramíneas e dosagem dos níveis de cortisol. A adesão

ao corticóide foi considerada satisfatória na presença de níveis de cortisol

inferiores a 100 nM.

3.9 GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO

A correlação entre as células inflamatórias no lavado broncoalveolar e

a sintomatologia clínica foi avaliada utilizando-se os seguintes parâmetros

clínicos: o número de internações hospitalares nos últimos 12 meses, a

necessidade do uso de broncodilatador de alívio duas semanas antes do

lavado broncoalveolar (apesar do uso de doses altas de corticoterapia

sistêmica), VEF1 pós-broncodilatador pós-corticoterapia sistêmica, obtido no

dia da broncoscopia (com o intuito de se obter o melhor VEF1 de cada

paciente pós-terapêutica com corticóide) e número de cursos de

prednisolona nos últimos 12 meses.
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3.10 FUNÇÃO PULMONAR

A espirometria foi realizada, de acordo com as recomendações da

Sociedade Americana de Tórax (ATS), no laboratório de função pulmonar do

Royal Brompton &Harefield Hospital, Londres, utilizando-se um espirômetro

portátil (Compact Vitalograph Ltd., Buckingham, UK). Todas as provas foram

realizadas por um único examinador, no período da manhã, antes da

realização da broncoscopia. Consideramos obstrução, valores de volume

expiratório forçado no primeiro segundo, pós-broncodilatador (VEF1 pós BD)

<80% do predito.

3.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Testes não paramétricos foram utilizados. As correlações foram

realizadas por meio do teste de Spearman. A comparação entre controles e

pacientes com asma de difícil controle foi realizada, utilizando-se o teste de

Mann Whitney. Os valores de p<0,05 foram considerados significantes.

3.12 APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

O projeto teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Royal

Brompton Hospital. O consentimento informado foi utilizado para realização

da pesquisa (anexo C e D), juntamente com a aprovação do chefe do



Métodos 49

serviço de Pneumologia Pediátrica para a apresentação dos dados

coletados. Uma cópia da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em

Pesquisa do Royal Brompton Hospital foi enviada à comissão de Ética para

Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do HCFMUSP e a Unidade de

Pneumologia do Instituto da Criança (anexo E e F).

O projeto de pesquisa foi analisado e aprovado pela Comissão de

Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica

do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de

São Paulo (anexo G).



4. RESULTADOS
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As características clínicas das 24 crianças com asma de difícil

controle estão listadas na tabela 3. Os resultados da função pulmonar

(volume expiratório forçado no primeiro segundo, pós broncodilatador)

realizadas antes da broncoscopia também são mostrados. Quatorze dos

vinte e quatro pacientes (60%) apresentaram volume expiratório forçado no

primeiro segundo, pós broncodilator (VEF1 pós BD) < 80%.

Tabela 3 - Características do pacientes

N 24

Idade, mediana (variação) 13 (5-14)

Tempo da doença, mediana (variação) 6.5 (2-12)

Atopia

IgE sérica, mediana (variação)

21/24 (88%)

470 (19-5014)

FEV1 pós broncodilatador (% predito) 76% (49-116)

Broncodilatador de longa duração, n
salmeterol, n

formoterol, n

23
19

4

Dose de corticóide inalatório, mediana (equivalente a
budesonida) (g/day)

Budesonida, n

Fluticasona, n

1500 (800-2500)

6
18

Internações nos últimos 12 meses, mediana (variação) 4 (0-10)

Número de cursos de corticóide nos últimos 12 meses,
mediana (variação)

Pacientes em uso diário de corticóide, n

Pacientes em uso em dias alternados, n

5 (1- 12)

4
6
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A broncoscopia foi bem tolerada, sem complicações. Os resultados do

LBA encontram-se na tabela 4.

Tabela 4 - Resultados do lavado broncoalveolar em 24 pacientes com asma de

difícil controle tratados com prednisolona comparado aos controles

Valores
publicados

para crianças
normais (73;74;88)

mediana
(variação)

Grupo controle
do estudo

mediana
(variação)

Pacientes com
asma de difícil

controle

mediana
(variação)

P
value#

Número de pacientes 18 5 24

Idade 9 (4-14) 13 (5-14) 0.48

Volume infundido 3ml/kg 3ml/kg 3ml/kg

Número de alíquotas 3 3 3

Vol. LBA recuperado % 62.5 (42.5-71.5) 70.0 (50.0-76.9) 56.4 (33.3-68.7) 0.02

Número de células/ml
LBA (x104):

N° Total de Células 15.5 (7.5-25.8) 11.0 (9.0-30.0) 13.5 (6.0-42.0) 0.97

Macrófagos - 9.5 (7.6-24.0) 9.1 (4.2-18.2) 0.50

Linfócitos - 1.5 (0.6-3.6) 1.1 (0.4-6.4) 0.82

Neutrófilos - 0.1 (0.06-1.9) 0.5 (0.1-18.0) 0.10

Eosinófilos - 0.06 (0-0.4) 0.2 (0-1.4) 0.20

Mastócitos - 0 (0) 0 (0-0.1) 0,59

Células Epiteliais - 0 (0-0.7) 0.4 (0-2.0) 0.03

Diferencial do LBA

Macrófagos % 91 (84.2-94) 80.0 (73.0-870) 74.0 (42.0-88.0) 0,14

Linfócitos % 7.5 (4.7-12.8) 12.0 (6.0-25.5) 8.2 (3.0-36.0) 0,52

Neutrófilos % 1.7 (0.6-3.5) 1.5 (0.5-7.0) 6.2 (0.5-43.0) 0,07

Eosinófilos % 0.2 (0-0.3) 0.5 (0-1.0) 1.5 (0-18.5) 0,15

Mastócitos % - 0 (0) 0 (0-0.5) 0,64

Células Epiteliais% - 0 (0-6.5) 3.0 (0-10.0) 0,15

# Mann Whitney U teste, pacientes com asma grave comparados aos controles.
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Evidência de adesão satisfatória à prednisolona foi obtida em 21

crianças. Em três crianças não foi possível, por razões de ordem técnica, a

obtenção dos valores de cortisol. Esses pacientes foram incluídos no estudo.

Apesar da ausência de evidência laboratorial da adesão ao uso de

corticoterapia, os pacientes foram considerados aderentes ao tratamento,

em virtude do acompanhamento rigoroso realizado pela equipe médica e de

enfermagem do ambulatório de asma de difícil controle.

Os pacientes apresentaram imunofluorescência negativa para vírus

respiratório no LBA e cultura negativa para bactérias. O número de células

por ml de LBA (mediana 13.5 x 104, variação 6-42 x 104) foi similar ao

encontrado no grupo controle do estudo (p=0,97) e similar aos dados

publicados na literatura para controles. Observou-se, no grupo de estudo,

uma diminuição do número de macrófagos (mediana 74%,variação 42-88%)

em decorrência, principalmente, do aumento de neutrófilos (mediana 6,25%,

variação 0,5%-43%). Quinze dos vinte e quatro pacientes (60%)

apresentaram aumento do número de neutrófilos no LBA (mediana 15%,

variação 5-43%). Observou-se, em cinco pacientes (20%), aumento de

eosinófilos (mediana 9%, variação 6,5-18.5%).
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Figura 12 - Aumento do percentual de eosinófilos no lavado broncoalveolar de

criança portadora de asma de difícil controle

Em cinco das 24 crianças (20%), não se observou a presença de

células inflamatórias. Apenas uma das crianças apresentou aumento tanto

no número de eosinófilos quanto neutrófilos no lavado broncoalveolar. O

volume de LBA aspirado foi, nas crianças com asma grave tratadas com

prednisolona, significantemente inferior ao obtido no grupo controle (p=0,02).

Os dados disponíveis mostram que a maioria das crianças eram

atópicas (21/24, 88%). Houve correlação entre o número de alérgenos no

RAST e a idade dos pacientes (rs 0.52, p=0.01). Aumento no número total

de leucócitos foi observado em 56% dos pacientes. Observou-se um

aumento no número de neutrófilos periféricos em 44% dos pacientes.
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Nos 12 meses precedentes ao estudo, 10/24 pacientes (41%)

receberam prednisolona diária ou em dias alternados. Estes pacientes

receberam uma média de 4 cursos de corticóide nos 12 meses anteriores ao

estudo (1-12 cursos de corticóide/12 meses). Os pacientes que não estavam

em uso diário ou em dias alternados de corticóide oral (14/24; 59%) também

receberam, em média, 4 cursos de corticoterapia oral no último ano (2-12

cursos de corticóide/12 meses). Pacientes com maior percentual de

eosinófilos no LBA necessitaram de um maior número de cursos de

corticóide nos 12 meses que precederam o estudo (% rs 0.55, p=0.005).

Quatorze dos vinte e quatro pacientes (60%) necessitaram de pelo

menos 4 internações no último ano. Duas crianças necessitaram de

cuidados intensivos, apesar do uso de corticoterapia em dias alternados.

Observou-se uma correlação entre o número de internações nos 12 meses

anteriores ao estudo e o aumento de eosinófilos no LBA (% rs 0.52,

p=0.009). Pacientes que necessitaram de um maior número de internações

apresentaram maior necessidade de broncodilator de alívio (rs 0.68, p=0.02).
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Figura 13 - Correlação entre o número de internações nos 12 meses anteriores ao

estudo e o percentual de eosinófilos no LBA

Testes de função pulmonar realizados anteriormente ao LBA

evidenciaram que mais da metade dos pacientes (13/22; 59%) apresentaram

redução do VEF1 pos-broncodilatador (49-79%), apesar do uso de altas

doses de corticoterapia oral nos 15 dias que precederam o estudo. A

mediana de VEF1 pós-BD foi de 76% (46-116%) no grupo de 24 crianças.

Observou-se uma tendência entre o aumento do número de neutrófilos no

lavado broncoalveolar e uma pior função pulmonar nos pacientes com asma

de difícil controle (ml: rs -0.43, p=0.07, %: rs -0.37, p=0.08).
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Houve uma correlação significativa entre a função pulmonar e a idade

dos pacientes(rs -0.56, p=0.007), e número de alérgenos positivos no RAST

teste (rs -0.46, p=0.03).

Houve uma correlação significativa entre a função pulmonar e a idade

dos pacientes (rs -0.56, p=0.007), e número de alérgenos positivos no RAST

teste (rs -0.46, p=0.03). A figura 14 mostra a correlação entre a função

pulmonar e a idade das crianças.

Figura 14 - Correlação entre a função pulmonar (VEF1 pós broncidilatador) e a

idade dos pacientes

V
E

F
1

pó
s

B
D

Idade



Resultados 58

Tabela 5: Correlação entre o LBA e os parâmetros clínicos

Número de
internações nos

últimos 12 meses

Número de cursos
de corticóide nos
últimos 12 meses

FEV1 pós
broncodilator (%
predito) antes do

LBA
Células /ml LBAx 104:

Total de células 0.63 0.12 0.46

macrófagos 0.10 0.90 0.84

linfócitos 0.56 0.66 0.65

neutrófilos 0.50 0.53 0.07*( r2 -0.43)

eosinófilos 0.04*( r2 0.47) 0.02 (r2 0.52) 0.95

mastócitos 0.39 0.39 0.82

Cel. epiteliais 0.27 0.12 0.43

Diferencial celular

macrófagos % 0.002*(rs -0.61) 0.001 0.10

linfócitos % 0.23 0.25 0.72

neutrófilos % 0.37 0.32 0.08*( r2 -0.37)

eosinófilos % 0.009*( r2 0.52) 0.005 (r2 0.55) 0.73

mastócitos % 0.39 0.52 0.82

Cel. epiteliais % 0.37 0.01 0.15



5. DISCUSSÃO
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5.1 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO ESTUDADA

A casuística deste estudo foi constituída de pacientes portadores de

asma de difícil controle, encaminhados a um centro de referência para o qual

são drenados os casos mais graves da doença. Estima-se que, atualmente,

cem crianças portadoras de asma de difícil controle estejam em

acompanhamento nesse serviço.

Este estudo é parte de um protocolo que tinha como principal objetivo

definir não somente os possíveis mecanismos responsáveis pela ausência

de resposta ao tratamento observada nesses pacientes, mas também definir

um plano de tratamento adequado a essa população.

Por meio do lavado broncoalveolar foi possível caracterizar diferentes

perfis inflamatórios nesse grupo de pacientes. Nós demonstramos que a

maioria das crianças portadoras de asma de difícil controle (60%)

apresentou um aumento importante do número de neutrófilos no lavado

broncoalveolar. Um pequeno percentual de pacientes apresentou

persistência do padrão eosinofílico (5/24; 20%), apesar do uso de

corticoterapia oral em altas doses; outros (5/24; 20%) apresentaram

ausência de sinais inflamatórios no lavado broncoalveolar.
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Uma importante consideração a se fazer é o aspecto da celularidade

do lavado broncoalvelar em crianças. As questões éticas envolvendo a

realização do lavado broncoalvelar em crianças dificultam a obtenção de

valores de referência, na faixa etária pediátrica, em grandes casuísticas.

Apesar das variações entre os diferentes estudos, a celularidade total e o

diferencial celular obtidos em crianças são similares ao que se observa em

adultos. Alguns dos resultados obtidos por estudos realizados em crianças

sem doença no parênquima pulmonar que foram submetidas à broncoscopia

por indicações como estridor, corpo estranho ou durante cirurgia eletiva

estão especificados na tabela 2(73;88).

5.2 PERFIL INFLAMATÓRIO DO LAVADO BRONCOALVEOLAR

A persistência do padrão neutrofílico foi observada na grande maioria

dos pacientes portadores de asma de difícil controle que participaram deste

estudo. Baseado na literatura, considerou-se aumento do número de

neutrófilos no lavado broncoalveolar destes pacientes, valores superiores a

4% de neutrófilos. Embora Middula(66) tenha descrito valores percentuais de

neutrófilos no lavado broncoalveolar de crianças em torno de 17%, em cinco

outros estudos a mediana de neutrófilos obtida no lavado broncoalveolar de

crianças saudáveis foi em torno de 3,5%(73;87;88;93;94). Portanto, em nosso

estudo, a mediana de neutrófilos obtida no lavado broncoalveolar de crianças

portadoras de asma de difícil controle foi consideravelmente elevada quando

comparada aos valores obtidos na literatura e em pacientes controles.
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É praticamente impossível definir se, este aumento de neutrófilos

observado, é uma entidade patológica distinta ou se trata de uma patologia

associada à eosinófilos e o uso da corticoterapia foi responsável pela

ausência destas células no lavado broncoalveolar destes pacientes. Outra

possibilidade a se considerar é o aumento de neutrófilos secundário ao uso

crônico de corticóide, uma vez que o mesmo é sabidamente responsável

pela diminuição da apoptose e pelo aumento da sobrevida dos neutrófilos(95).

O papel dos neutrófilos permanece incerto nestes pacientes. Entretanto vêm

sendo descritos na literatura, com grande freqüência, a presença de

neutrófilos em via aérea de pacientes que apresentaram episódios de asma

fatal, asma noturna e asma grave(96-98).

Não se evidenciou correlação entre a necessidade de corticóide oral e

o aumento do número de neutrófilos no LBA. Djukanovic demonstrou que

cursos de corticóide oral não tiveram influência no aumento do número de

neutrófilos em vias aérea de pacientes portadores da asma(99). Esses dados

foram concordantes com os nossos achados. Amostras de sangue coletadas

antes da broncoscopia evidenciaram que em 56% dos pacientes, o número

total de leucócitos encontrava-se elevado, principalmente em decorrência do

aumento dos neutrófilos (44%). Apenas 3 (11%) pacientes apresentaram

eosinofilia periférica. Estes achados sugerem que o tratamento com

corticóide oral levaria a diminuição do número de eosinófilos na circulação

sistêmica porém provocariam um aumento dos neutrófilos periféricos em

pacientes com asma de difícil controle. Entretanto, esta correlação se perde

quando avaliamos a presença de neutrófilos em via aérea (rs=0.99; p=0.64).
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As implicações clínicas para este aumento de neutrófilos em via aérea de

crianças portadoras de asma de difícil controle são, até o momento,

desconhecidas.

É possível que o aumento de neutrófilos em via aérea seja decorrente

da presença de infecção viral nestes pacientes. Nenhuma das crianças

estudadas apresentou evidências clinicas de infecção do trato respiratório no

período de quatro semanas anteriores a broncoscopia e a análise

microbiológica das amostras foi negativa tanto para bactérias quanto para

vírus respiratórios. Entretanto, não se pode descartar a possibilidade de

infecção viral nestes pacientes, uma vez que rinovírus, metapneumovírus e

coronavírus só poderiam ser detectados através de métodos moleculares

que não foram utilizados neste estudo.

Outra importante consideração a se fazer é a respeito da

possibilidade de infecção por Chlamydia pneumoniae neste grupo de

pacientes. Recentemente tem sido levantada a hipótese de que a Chlamydia

pneumoniae e o Mycoplasma pneumoniae estejam relacionados ao

desencadeamento de sintomas em crianças asmáticas(31;100). Estudos

sugerem que a infecção por Chlamydia pneumoniae poderia induzir uma

resposta imunológica com produção de citocinas inflamatórias (fator de

necrose tumoral α, interleucina 1ß e IL-6), além da quimiotaxia para

neutrófilos e inibição da apoptose celular(31). A técnica mais indicada para a

detecção da Chlamydia pneumoniae, por ser espécie-específica, é a

microimunofluorescência, não realizada neste estudo.
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É necessário considerar ainda, a possibilidade de outras infecções

neste grupo. Nós definimos como cultura positiva aquelas amostras que

apresentaram uma concentração de bactérias 105 unidades formadoras de

colônias por mililitro de lavado broncoalveolar. A força tarefa européia para

lavado broncoalveolar define este ponto de corte para amostras de lavado

broncoalveolar não protegido(14).

Outra causa potencial de neutrofilia é a presença de refluxo

gastroesofágico (RGE). Existem controvérsias a respeito dos marcadores

inflamatórios e a celularidade no lavado broncoalveolar de pacientes

portadores de refluxo gastroesofágico. Ferreira, em estudo realizado em 36

crianças portadoras de refluxo gastroesofágico, demostrou existir correlação

entre o percentual de neutrófilos no lavado broncoalveolar e a pHmetria

destes pacientes(101). Em nosso estudo, 20 pacientes foram submetidos a

pHmetria de 24 horas logo após o término da broncoscopia, sendo que sete

crianças (7/20; 35%) apresentaram alterações no exame de phmetria (ph < 4

em um tempo superior a 4% do tempo de estudo). Cinco entre as sete

crianças apresentaram um percentual elevado de neutrófilos no lavado

broncoalveolar (mediana 23% variação 1,5-43%). Entretanto, não foi

possível determinar, neste estudo, se o refluxo gastroesofágico teve papel

relevante na celularidade da via aérea dos pacientes portadores de asma de

difícil controle. Quatro das 20 crianças não realizaram a pHmetria logo após

a broncoscopia, não sendo possível, nesses pacientes a correlação entre o

resultado do exame e a celularidade do LBA.
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Os pacientes realizaram prova de função pulmonar antes da realização

da broncoscopia. Um dos objetivos do protocolo de asma de difícil controle foi a

determinação da melhor função pulmonar desses pacientes. Admite-se que

qualquer componente de reversibilidade da função pulmonar será obtido após

curso prolongado de doses altas de corticoterapia oral, associado ao

broncodilatador (VEF1 pós broncodilatador, pós corticóide). Kamada

demonstrou que, em pacientes pediátricos, um aumento do volume expiratório

forçado no primeiro segundo (VEF1) após o uso de corticoterapia oral (40mg de

prednisolona) por 2 semanas(102). Não se observou qualquer benefício para

estes pacientes o uso de doses maiores de corticoterapia ou por tempo mais

prolongado. Em estudo realizado por Lex(103), 18% (4/22) dos pacientes

portadores de asma de difícil controle apresentaram, durante um período de

seguimento de 12 meses, melhora dos valores de VEF1 (em pelo menos uma

ocasião) quando comparados aos valores obtidos após 2 semanas de

corticoterapia oral (prednisolona e/ou triancinolona). Entretanto, optamos por

manter esta dose de corticoterapia (40 mg de prednisolona por 15 dias), em

virtude dos possíveis efeitos colaterais de doses mais elevadas de corticóide,

tendo-se em vista que apenas um pequeno percentual de pacientes se

beneficiaria de doses mais elevadas ou por tempo superior a 2 semanas.

Consideramos como melhor função pulmonar obtida, o volume

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) após o uso de 40mg de

prednisolona por 2 semanas, pós broncodilatador.

Uma de nossas hipóteses foi a possibilidade de anormalidades na

função pulmonar destes pacientes, associadas a padrões inflamatórios
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específicos no lavado broncoalveolar. Admite-se que uma das alterações

fisiológicas observadas nos pacientes com asma de difícil controle seja uma

limitação progressiva do fluxo aéreo, possivelmente irreversível. Embora

essa limitação do fluxo aéreo seja, provavelmente, apenas um dos

componentes da doença, reconhece-se que a piora da função pulmonar está

relacionada com uma maior gravidade da doença(7).

Entretanto, pouco se conhece entre a relação dos marcadores

inflamatórios e da função pulmomar em crianças portadoras de asma de

difícil controle (VEF1). Observamos uma tendência entre o aumento de

neutrófilos no lavado broncoalveolar e uma pior função pulmonar (VEF1 pós

broncodilatador; %: rs -0.38, p=0.08; per ml: rs -0.43, p=0.07) em nossos

pacientes. Wenzel demontrou uma associação entre anormalidades da

função pulmonar e a presença de neutrófilos na biópsia brônquica de adultos

portadores de asma de difícil controle(7).

Embora não se saiba ao certo o papel dos neutrófilos, a inflamação

neutrofílica vem sendo, cada vez mais, reconhecida como um importante

componente em crianças portadoras de asma de difícil controle(8;9;52;104).

Terapêuticas antiinflamatórias alternativas capazes de reduzir o número de

neutrófilos em vias aéreas,vêm sendo usadas empiricamente, uma vez que

mais estudos são necessários antes que recomendações sejam feitas e

drogas com potenciais efeitos colaterais sejam utilizadas nestas crianças.

Em nosso estudo, observamos que cinco dos vinte e quatro pacientes

(20%) apresentaram persistência de eosinófilos no lavado broncoalveolar

apesar do uso de corticóide oral nos 15 dias que precederam o exame.
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A avaliação da adesão é muito importante nestes pacientes. A

dosagem sérica de prednisolona e cortisol são métodos simples para

avaliação da adesão. Neste estudo, evidência laboratorial ao uso de

corticóide foi obtida em 21 pacientes. Em três pacientes, os níveis séricos de

cortisol não foram obtidos. Dois dentre os três pacientes não apresentaram

células inflamatórias no LBA. Uma das crianças sem evidência laboratorial

de adesão ao tratamento apresentou persistência de eosinófilos em via

aérea. Embora sem evidência laboratorial do uso do corticóide, esses

pacientes foram considerados aderentes e incluídos no estudo. Todos os

pacientes estavam em acompanhamento rigoroso no ambulatório de asma

de difícil controle, com avaliações mensais da equipe médica. Avaliações

domiciliares e visitas à escola, quando considerado necessário, eram

realizadas pela enfermagem.

Estudos realizados com biópsia e LBA sugerem que cerca de 1/3 dos

pacientes portadores de asma de difícil controle apresentam persistência do

padrão eosinofílico apesar do uso de altas doses de corticóide oral(105). Além

do elevado percentual de eosinófilos em via aérea, observou-se, no lavado

broncoalveolar, um aumento de linfócitos T, mastócitos, TGF βe marcadores

de ativação de linfócitos do tipo Th2 (como interleucina IL-2 e IL-4) de

adultos asmáticos(106).

É possível que os pacientes que apresentam persistência de

eosinófilos em via aérea, representem um subgrupo de pacientes

caracterizado pela resistência parcial ao corticóide. Payne et al observaram

anormalidades da afinidade corticóide/receptor e da translocação do
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complexo corticóide /receptor do citoplasma para o núcleo celular em

pacientes portadores de asma de difícil controle(41). Outra possibilidade

seria a resistência secundária ao processo inflamatório. Autores sugerem

que o aumento de IL2 e IL4 seriam importantes moduladores da resistência

parcial ao corticóide, observada em algumas dessas crianças. Sugere-se

uma diminuição da afinidade do complexo corticóide/receptor e uma

diminuição do efeito inibitório sobre fatores de transcrição secundário ao

processo inflamatório. Experimentos em animais sugerem que infecções

virais latentes são outro mecanismo a ser considerado(38).

Ten Brinke et al observaram a redução significativa do percentual de

eosinófilos no escarro, além da melhora da função pulmonar, em adultos

portadores de asma de difícil controle, após doses elevadas de

corticoterapia sistêmica. Os autores sugerem que, um percentual de

pacientes, responderia ao tratamento, sendo necessário, entretanto, doses

muito elevadas de corticóide sistêmico(105).

É importante ressaltar que, crianças portadoras de asma de difícil

controle, já se encontram em uso de doses elevadas de corticóide, muitas

vezes associadas a outras medicações. Estudos recentes demonstraram

que o uso prologado de doses elevadas de corticóide inalatório poderia levar

a efeitos colaterais como a supressão adrenal, alterações ósseas e de

crescimento. Paton et al recentemente demonstraram alterações em

pacientes recebendo 500 µcg de fluticasona/dia(107) Estudo similar

evidenciou que 20,8% das crianças recebendo 800 µcg de budesonida/dia

apresentaram sinais de supressão adrenal(108). É necessário que mais
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estudos sejam realizados e que os possíveis fenótipos sejam bem

caracterizados antes do uso de doses ainda mais elevadas de

medicamentos com risco potencial de efeitos colaterais importantes.

Em nosso estudo, duas crianças apresentaram efeitos colaterais

graves secundários ao uso crônico de corticóide. Ambas apresentaram

persistência de eosinófilos no LBA apesar do uso crônico do corticóide. É

importante considerar, nesses casos, a necessidade do uso de terapias

alternativas. Coren et al avaliaram o uso de ciclosporina em crianças

portadoras de asma de difícil controle, observando uma redução na

necessidade do uso do corticóide em alguns pacientes(12). Entretanto, uma

recente revisão enfatizou os efeitos colaterais da ciclosporina, apesar da

resposta clínica observada em alguns pacientes.

Observamos que, as crianças com persistência do padrão eosinofílico

no LBA, foram aquelas que mais necessitaram de cursos de corticoterapia

oral nos 12 meses que precederam o estudo. Observou-se ainda uma

correlação entre a necessidade de internação e o aumento do percentual de

eosinófilos no LBA dessas crianças. Wenzel et al demonstraram que a

persistência de eosinófilos está associada, adicionalmente às alterações

estruturais da via aérea, com maior sintomatologia em adultos portadores de

asma de difícil controle(7).

Neste estudo, 6 dentre os 24 pacientes pacientes apresentaram

ausência de eosinófilos no LBA. Quatro dos seis pacientes (66%) estavam

em uso de corticóide oral diário (3 pacientes) ou em dias alternados

(1 paciente). É possível que este fato seja decorrente do uso de corticóide,
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embora seja difícil definir se este subgrupo representa uma entidade distinta,

ou se a ausência de eosinófilos é apenas conseqüência do uso crônico de

corticóide. Wenzel et al demonstraram em adultos portadores de asma

grave, um subgrupo de pacientes em que não foi possível evidenciar

eosinófilos na biópsia brônquica. Esse subgrupo de pacientes apresentou

menor incidência de falência respiratória e necessidade de ventilação

mecânica. Apenas 7% dos pacientes desse subgrupo necessitaram de

ventilação mecânica, versus 60% dos pacientes que apresentaram

persistência de eosinófilos na biópsia(7).

É possível que os pacientes portadores de asma de difícil controle

que evoluem com persistência de eosinófilos em via aérea, representem um

subgrupo de pacientes caracterizado por maior instabilidade clínica.

É interessante citar que 20 % dos pacientes (5/24) não apresentaram

células inflamatórias no LBA. Apenas uma das crianças estava em uso de

corticóide crônico. Este subgrupo de pacientes, embora sem sinais de

inflamação na via aérea e apresentando função pulmonar normal (mediana

do VEF1 pós BD: 97%; variação 83-105%), permaneceu sintomático. Pouco

se sabe sobre a fisiopatologia desses pacientes. Uma das possibilidades,

nesse grupo, inclui a presença de inflamação em regiões distais da via

aérea. Alguns autores sugerem que a inflamação das vias aéreas distais

seja tão importante quanto à inflamação presente nas vias aéreas

proximais(59).

Wenzel et al realizaram biópsia das regiões proximais e distais de 20

adultos asmáticos e concluíram que o processo inflamatório presente nas
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vias aéreas proximais difere da inflamação presente em pequenas vias

aéreas(109). Os autores observaram um predomínio de mastócitos em vias

aéreas de pequeno calibre, e uma diminuição importante do percentual de

neutrófilos quando comparado com as regiões proximais da via aérea(109).

Outra possibilidade seria que, apesar da ausência de células

inflamatórias, esses pacientes apresentem alterações estruturais da via

aérea que levariam à persistência de sintomas. Em recente estudo,

Benayoun et al avaliaram 15 pacientes portadores de asma leve/moderada e

10 portadores de asma grave(110). Os autores observaram que as principais

diferenças observadas entre os grupos foram referentes à alterações

estruturais da via aérea, como hipertrofia da musculatura lisa, e o acúmulo

de fibroblastos, e não a presença de células inflamatórias na mucosa

brônquica.

Parece ilógico tratar um grupo de crianças, sem sinais inflamatórios

evidentes, com elevadas doses de antiinflamatórios. Payne et al observaram

ausência de melhora clínica nesse subgrupo de crianças, após uso de

corticosteroides(35). Maiores estudos são necessários para que se possa

avaliar qual a melhor terapêutica nesse subgrupo de pacientes.

Outra possibilidade a se considerar, diante de um grupo de pacientes

com ausência de sinais inflamatórios em via aérea, função pulmonar normal

e persistência da sintomatologia é a possibilidade de um diagnóstico

alternativo e ou fatores agravantes da asma. São poucos os estudos sobre a

prevalência de demais patologias em crianças diagnosticadas como

portadoras de asma de difícil controle. Estudo recente demonstrou que, em
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um grupo de 33 crianças em acompanhamento como portadores de asma de

difícil controle, 73% apresentaram alterações na pHmetria, 15%

apresentavam infecção pulmonar e 25% apresentavam bronquiectasia(111).

Este estudo demonstrou que subgrupos de crianças portadoras de asma

de difícil controle, apresentam características clínicas e funcionais distintas.

Os neutrófilos foram as células predominantes no lavado

broncoalveolar. Pacientes com persistência do padrão neutrofílico no LBA

apresentaram pior função pulmonar. Observou-se, em um percentual de

crianças, a persistência de eosinófilos no LBA, mesmo após o uso de

corticóide em altas doses anteriormente à broncoscopia. Estes pacientes

apresentam níveis funcionais normais porém sinais de instabilidade clínica.

Mais estudos são necessários para se determinar a eficácia de tratamentos

antiinflamatórios alternativos nessas crianças. Um terceiro subgrupo de

pacientes identificado neste estudo, consiste de crianças com ausência de

sinais inflamatórios em via aérea, níveis funcionais normais e persistência da

sintomatologia. Avaliação de diagnósticos diferenciais e ou fatores

agravantes são de grande importância nesse subgrupo.

5.3 PROTOCOLO DE ASMA DE DIFÍCIL CONTROLE

Um dos objetivos do protocolo foi possibilitar uma melhor abordagem

dos pacientes portadores de asma de difícil controle, baseando-se na

hipótese de que os pacientes portadores de asma de difícil controle
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apresentam diferentes perfis inflamatórios. Após o término do estudo, o

tratamento foi modificado em 11/24 crianças (46%). Entre as modificações,

citam-se a redução das doses de corticoterapia oral e o início de mediações

alternativas.

Reconhecemos que um dos problemas do nosso estudo é o pequeno

número de controles. Entretanto, uma vez que, eticamente, não é possível a

realização da broncoscopia sem indicação clínica, esse grupo é

necessariamente limitado. Entretanto, os dados obtidos em nossos controles

são similares aos descritos na literatura.

Nós também reconhecemos que os pacientes recrutados nesse

protocolo fazem parte de um grupo altamente selecionado de crianças

portadoras de asma de difícil controle. Dessa forma, nossos resultados não

podem ser aplicados de forma generalizada em todas as crianças asmáticas.

Um ponto forte do nosso estudo foi ter utilizado o lavado broncoalveolar para

a avaliação da via aérea, enquanto a maioria dos estudos em crianças utiliza

o escarro induzido. O lavado broncoalveolar permite a avaliação de toda a

via aérea, incluindo as vias aéreas distais e o espaço alveolar.

A biópsia brônquica e o lavado broncoalveolar são considerados o

padrão ouro para a avaliação da inflamação da via aérea. Entretanto é

importante enfatizar que estes procedimentos são, embora seguros e com

mínimas complicações, considerados invasivos, não podendo, dessa forma,

serem realizados repetidamente para a avaliação da via aérea.

Por serem métodos não invasivos e de fácil realização, seria preferível

a utilização de exames como o óxido nítrico e o escarro induzido para a
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avaliação das vias aéreas de crianças portadoras de asma grave. Entretanto,

são poucos os estudos comparativos entre os métodos invasivos e não

invasivos. Até o momento, os estudos vêm demonstrando diferenças

quantitativas entre os marcadores inflamatórios, provavelmente por avaliarem

diferentes compartimentos da via aérea(62). A utilização dos métodos não

invasivos necessita de maiores estudos, antes de ser incorporada à prática

clínica, como método isolado de avaliação da via aérea.

O uso de procedimentos invasivos, como o lavado broncoalveolar e a

biópsia pulmonar, têm sido justificados nesses pacientes devido à gravidade

da doença, com risco de episódios fatais ou quase fatais. Entretanto, é

necessário que os pacientes sejam rigorosamente acompanhados antes do

diagnóstico de asma de difícil controle ser estabelecido.

Crianças portadoras de asma de difícil controle constituem um grupo

heterogêneo e o tratamento individualizado só pode ser determinado através da

avaliação sistemática desse grupo de crianças. É de grande importância que os

possíveis diagnósticos diferenciais, os fatores agravantes e a aderência ao

tratamento sejam avaliados. Opções terapêuticas individuais devem ser

avaliadas com base nos diferentes fenótipos e na resposta ao tratamento.

Um melhor entendimento dos diferentes padrões inflamatórios e das

diferentes características clínicas e funcionais desses pacientes poderia

definir precocemente a terapêutica mais apropriada às crianças portadoras

de asma de difícil controle.
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Neste estudo foram avaliadas vinte e quatro crianças portadoras de

asma de difícil controle tratadas previamente com 40 mg de prednisolona.

Observamos três perfis distintos no lavado broncoalveolar desses pacientes:

neutrofílico, eosinofílico e ausência de células inflamatórias.

O predomínio de neutrófilos no LBA ocorreu em 14 pacientes (60%).

Na análise das correlações, observou-se, nesse grupo, uma tendência entre

o aumento de neutrófilos no LBA e uma pior função pulmonar (VEF1).

Em cinco pacientes (20%) observou-se um aumento no número de

eosinófilos. Os pacientes desse grupo tiveram um maior número de

internações e maior necessidade de corticoterapia oral nos 12 meses que

precederam o estudo, refletindo uma maior instabilidade clínica.

Em cinco pacientes (20%), apesar da sintomatologia persistente, não

havia sinais inflamatórios no lavado broncoalveolar e alterações na função

pulmonar.

Nós concluímos que as crianças portadoras de asma de difícil

controle apresentam diferentes perfis inflamatórios no lavado broncoalveolar

com características clínicas e funcionais distintas. Esses achados podem ter

implicações terapêuticas diferenciadas em crianças portadoras de asma de

difícil controle.
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Anexo A
Tabela 6 - Características clínicas dos 24 pacientes

Pacientes Sexo Idade
anos

IgE
IU/ml

RAST
teste

Necessidade de ß2

nos 15 dias
anteriores ao LBA

Cursos de
predinisolona nos
últimos 12 meses

Número de
internações nos

últimos 12 meses

VEF1

pós ß2

% predito

Uso crônico
de

corticóide

1 M 12 - C/D/G ≥7 vezes/semana 4 4 79 -
2 M 4 27 neg ≥7 vezes/semana 12 10 - UDA
3 F 9 207 neg ≥7 vezes/semana 2 0 116 -
4 F 13 5014 C/D/G/H 3-6vezes/semana 3 3 83 -
5 F 13 - C - 3 3 58 -
6 F 14 1425 C/G/H ≥7 vezes/semana 4 4 56 UD
7 M 12 251 C/G/H <3 vezes/semana 1 0 74 UD
8 M 14 733 G/H 3-6vezes/semana 1 1 65 UD
9 M 14 - C/H <3 vezes/semana 4 0 97 -
10 M 6 - G - 3 1 105 -
11 F 6 19 G ≥7 vezes/semana 3 3 80 -
12 F 13 329 C/G/H ≥7 vezes/semana 4 4 49 -
13 M 14 470 C/D/G - 4 4 54 UDA
14 F 6 562 neg 3-6vezes/semana 2 1 101 -
15 F 5 229 C/D/G ≥7 vezes/semana 12 10 74 -
16 F 4 309 neg ≥7 vezes/semana 6 5 - -
17 M 13 658 C/H ≥7 vezes/semana 10 10 72 UDA
18 M 12 511 C/D - 6 4 64 -
19 M 13 - G/H/M ≥7 vezes/semana 4 4 79 UDA
20 M 9 718 G/H - 12 6 102 -
21 F 13 26 neg ≥7 vezes/semana 5 5 94 UDA
22 F 14 1669 C/D/G/H - 9 9 65 UDA
23 M 9 31 neg ≥7 vezes/semana 1 1 92 -
24 M 13 2772 G/H ≥7 vezes/semana 3 3 61 UDA
Mediana 13 470 5 4 76
Variação 5-14 19-5014 1-12 0-10 49-116

D= epitélio de cão/ C=epitélio de gato/G= gramíneas/H=ácaro/M=fungo/ UD=uso diário/UDA=uso em dias alternados
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Tabela 7 - Lavado broncoalveolar dos 24 pacientes

Pacientes Macrófago
%

Linfócitos
%

Neutrófilos
%

Eosinófilos
%

Mastócitos
%

Cel.
Epiteliais

%

1 72 13 3 9 0 3

2 66,5 12 15 1,5 0 5

3 78 6 11,5 0,5 0 4

4 88 7 3 0,5 0 1,5

5 74,5 6,5 0,5 18,5 0 0

6 55,5 7,5 35 2 0 0

7 82,5 7,5 10 0 0 0

8 85 9 6 0 0 0

9 80 7,5 12 0,5 0 0

10 88 7,5 3 1,5 0 0

11 60 24 15 0 0,5 0,5

12 42 13 43 1,0 0 0

13 83,5 7,5 4,5 2,0 0 3

14 74 11 2,5 2,5 0 10

15 52 3 41 1,0 0 3

16 60 10 21 3,0 0 6

17 52 36 4 6,5 0 1,5

18 42 9 26 14 0 9

19 69 10 16 0 0 5

20 74 7,5 1,5 9 0 8

21 84 7 1,5 2,5 0 5

22 68 15 4,5 2,5 0 10

23 85 10 2 0 0 3

24 84,5 6 6,5 0 0 10

Mediana 74.0
(42.0-88.0)

8.2
(3.0-36.0)

6.2
(0.5-43.0)

1.5
(0-18.5)

0
(0-0.5)

3.0
(0-10.0)
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