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RESUMO 

Ferronato AE. Identificação de vírus respiratórios em lactentes internados 

com suspeita clínica de coqueluche [tese]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

Introdução: a coqueluche é uma doença causada pela Bordetella pertussis 
(BP), sendo mais frequente e grave em lactentes menores de um ano de 
idade. Com a introdução da vacina, houve redução na incidência mundial da 
doença, porém nos últimos 10 anos observa-se uma recrudescência. Pode 
apresentar-se de forma menos característica em lactentes, especialmente 
antes do final do esquema vacinal para o primeiro ano de vida. O quadro 
clínico, nesses pacientes, pode ser semelhante ao das infecções por vírus 
respiratórios (VR) que são os agentes etiológicos mais frequentes nas 
infecções de vias aéreas, nessa faixa etária. São necessários estudos que 
avaliem a importância da pesquisa de VR em lactentes com suspeita clínica 
de coqueluche. Objetivos: em lactentes com suspeita de coqueluche: 
identificar as prevalências de BP, VR e codetecções; analisar e comparar as 
características clínicas e a evolução, segundo a etiologia identificada e 
analisar o impacto do diagnóstico etiológico sobre o uso de macrolídeos. 
Métodos: estudo de coorte prospectivo, com crianças menores de um ano 
de idade, hospitalizadas com suspeita clínica de coqueluche entre junho de 
2014 e junho de 2016 e submetidas à pesquisa etiológica para identificação 
de BP (“swab” de nasofaringe para cultura e/ou PCR) e pesquisa de VR 
(aspirado de nasofaringe para imunofluorescência indireta). Dados clínicos, 
demográficos e evolutivos foram coletados com o preenchimento de 
protocolo clínico-laboratorial padronizado. Resultados: no período de estudo 
foram analisados 59 lactentes. Em 18 (30,5%) houve identificação de BP, 
em 23 (39%) de algum vírus respiratório. Em quatro (7%), houve codetecção 
de BP e algum VR. O vírus mais frequentemente identificado foi o VSR 
(73%). As características com maior sensibilidade para o diagnóstico de 
infecção por BP foram tosse seguida de cianose e ser filho de mãe não 
vacinada com dTpa. Sibilos e desconforto respiratório apresentaram alta 
sensibilidade para a identificação de VR. Na análise bivariada apresentaram 
maior chance de infecção por BP: menor idade (OR = 1,86), ausência de 
febre (OR = 4,9), não ser vacinado para coqueluche (OR = 4,4), leucocitose 
superior a 20.000/mm3 (OR = 5,4), linfocitose superior a 10.000/mm3 (OR = 



 

 

4,0) e de infecção por VR: sibilos (OR = 4,33). Após o ajuste para 
confundidores, os maiores preditores para BP de forma independente foram: 
ausência de sibilos (OR =5,7) e leucocitose superior a 20.000/mm3 (OR = 
5,38). O número de pacientes com codetecção não permitiu a análise 
comparativa de gravidade com aqueles com agente único. Em apenas um 
paciente o resultado da pesquisa viral positiva resultou em suspensão de 
macrolídeo. Conclusão: além da BP, os VR também foram etiologias 
frequentes nos lactentes com suspeita clínica de coqueluche, além de casos 
de codetecção de BP e VR. Foram identificadas características 
clínicas/laboratoriais sugestivas, porém não patognomônicas das etiologias 
identificadas o que corrobora a necessidade da pesquisa etiológica para VR, 
nessa situação clínica. 

Descritores: coqueluche; Bordetella pertussis; vírus; sinais e sintomas; 

codetecção 

 

 

 
 



ABSTRACT 

Ferronato AE. Identification of respiratory viruses in hospitalized infants with 

suspected clinical pertussis [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2017. 

Introduction: Pertussis is a disease caused by Bordetella pertussis (BP), 
being more frequent and severe in infants less than one year old. After 
vaccine introduction, there was a reduction in the global incidence of the 
disease, but in the last ten years there was a resurgence. It may present less 
characteristically in infants, especially before the end of the vaccine scheme 
for the first year of life. The clinical picture in these patients may be similar to 
that of respiratory virus infections (VR), which are the most frequent etiologic 
agents in airway infections in this age group. Studies is necessary to 
evaluate the importance of RV research in infants with clinical suspicion of 
pertussis. Objectives: In infants with suspected pertussis: identify the 
prevalence of BP, VR and codetections; analyze and compare the clinical 
characteristics and evolution according to the identified etiology and analyze 
the impact of the etiological diagnosis on the use of macrolides. Methods: A 
prospective cohort study with children under one year of age hospitalized 
with suspected clinical pertussis between June 2014 and June 2016 and 
submitted to etiological research to identify BP (nasopharynx swab for culture 
and/or PCR) and VR (nasopharyngeal aspirate for indirect 
immunofluorescence). Clinical, demographic and evolution data were 
collected with the completion of a standardized clinical-laboratory protocol. 
Results: During the study period, 59 infants were analyzed. In 18 (30.5%) 
there was identification of BP, in 23 (39%) of some respiratory virus. In four 
(7%), there was BP detection and some RV. The virus most frequently 
identified was RSV (73%). The characteristics with greater sensitivity for the 
diagnosis of BP infection were cough followed by cyanosis and the mother's 
non-vaccinated dTpa. Wheezing and respiratory distress presented high 
sensitivity for RV identification. In the bivariate analysis they presented a 
greater chance of BP infection: lower age (OR = 1.86), absence of fever (OR 
= 4.9), not being vaccinated for pertussis (OR = 4.4), leukocytosis higher 
than 20,000/mm3 (OR = 5.4), lymphocytosis greater than 10,000/mm3 (OR = 
4.0) and RV infection: wheezing (OR = 4.33). After adjustment for 
confounders, the largest predictors for BP independently were: no wheezing 



 

 

(OR = 5.7) and leukocytosis higher than 20,000/mm3 (OR = 5.38). The 
number of patients with codetection did not allow the comparative analysis of 
severity with those with single agent. In only one patient, the result of positive 
viral research resulted in macrolide suspension. Conclusion: In addition to 
BP, RVs were also frequent etiologies in infants with clinical suspicion of 
whooping cough, as well as cases of BP and VR codetection. 
Clinical/laboratory characteristics suggestive, but not pathognomonic, of the 
identified etiologies have been identified, which corroborates the need for 
etiological research for RV in this clinical situation. 

Descriptors: whooping cough; Bordetella pertussis; virus; signs and 

symptoms; codetection 
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INTRODUÇÃO - 2 

A coqueluche, também conhecida como tosse comprida, é uma 

doença infecciosa aguda, causada pela bactéria Bordetella pertussis (BP), 

que acomete o trato respiratório e tem como principal característica clínica a 

presença de tosse seca paroxística de forte intensidade1-2. 

A coqueluche é altamente contagiosa, de rápida transmissão 

infectando 80%-90% dos comunicantes não imunizados. É atualmente uma 

das doenças imunopreveníveis de maior incidência no mundo, podendo 

acometer indivíduos de qualquer faixa etária, porém é mais frequente e 

grave em lactentes que não completaram a série de vacinação preconizada 

para o primeiro ano de vida. Cerca de 9% dos pacientes acometidos 

desenvolvem doença grave com necessidade de hospitalização, 

especialmente durante o primeiro semestre de vida. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), a coqueluche é uma das 10 causas mais comuns 

de morte por doença infecciosa no mundo. Ocorrem mais de 350.000 óbitos 

anualmente, principalmente de lactentes jovens que não completaram a 

imunização1-4. Nos Estados Unidos da América (EUA), estima-se que mais 

da metade das crianças menores de um ano infectadas com a BP 

necessitem de internação e que entre elas, uma em cada cem destas 

morrem devido à coqueluche5-6. 
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1.1 Aspectos Históricos da Coqueluche 

A primeira descrição da doença ocorreu em 1640, quando Guillermo 

de Baillou relatou as manifestações clínicas da doença que causava tosse 

convulsiva nos pacientes, conhecida como “quinta” ou “Quintana” e foi 

responsável por uma grande epidemia que ocorreu em Paris em 15787. 

Estima-se que a origem da BP tenha sido na África ou Índia e a entrada da 

mesma no continente Europeu tenha ocorrido por volta de 14008. Somente 

em 1906 Jules Bordet e Octave Gengou identificaram a Bordetella pertussis 

como agente causador da coqueluche, que havia sido inicialmente 

denominada Haemophilus pertussis9. 

A primeira vacina de células inteiras foi produzida por Thorvald 

Madsen, em 1926, na Dinamarca, composta por uma suspensão de B. 

pertussis, provando assim, que a doença era imunoprevenível10. 

Posteriormente, Pearl Kendrick combinou a vacina de células inteiras para 

pertussis juntamente com a vacina para diphteria e tetátano, dando origem à 

vacina DTPw (Diphteria, Tétano, Pertússis de células inteiras)10. 

Essa vacina, a tríplice bacteriana, passou a ser aplicada em 

programas de vacinação a partir dos anos 1950, fazendo com que o número 

de casos de coqueluche diminuísse de maneira significativa no mundo11,12. 

No Brasil, a vacinação contra a coqueluche, teve início com a vacina 

Tríplice Bacteriana, DTPw em 19683. 

A vacina de células inteiras ou vacina celular (Pw) é considerada 

muito reatogênica, com descrição de vários efeitos colaterais que vão desde 

irritação local, febre, crises convulsivas e alterações neurológicas13. 
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Na tentativa de reduzir estes efeitos colaterais, a partir da década de 

1980 foram elaboradas as vacinas acelulares, compostas por diferentes 

fatores de virulência da BP, sendo a toxina pertussis (TP) o único 

componente comum a todas as versões. A vacina acelular foi introduzida 

inicialmente no Japão e por ser menos reatogênica, foi gradativamente 

substituindo a vacina de células inteiras em vários outros países4,10,14-16. 

Com o avanço dos estudos das estruturas moleculares das bactérias, 

em 2003 o genoma da BP foi totalmente sequenciado por Parkihill et al.17, 

representando um grande avanço na compreensão da fisiopatologia e 

epidemiologia da doença12,17. A Figura 1 mostra a evolução histórica da 

coqueluche na linha do tempo. 
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DPTw (tríplice bacteriana com pertussis de células inteiras). 
Fonte: Cone7; Octave9; Baker e Katz10; Guiso12; Bordet e Sato et al.14; McCormick e Czachor15; 
Cherry16; Parkhill et al.17 

Figura 1 - Linha do tempo com aspectos históricos da coqueluche de 1640 a 2003 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parkhill%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12910271
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1.2 Aspectos Microbiológicos da Coqueluche 

A Bordetella pertussis, pertence ao gênero Bordetella sp, grupo de 

bactérias Gram-negativas, estritamente aeróbias, que apresentam 

similaridade entre si. Foram descritas as seguintes espécies associadas 

ao Gênero Bordetella: B. pertussis, B. parapertussis, B. bronchiseptica, B. 

avium, B. hinzii, B. holmesii e B trematum. A B. pertussis é restrita aos 

seres humanos. A B. parapertussis pode infectar seres humanos de 

maneira menos frequente, causando quadros clínicos semelhantes ao da 

coqueluche, porém com menor gravidade, são também associadas à 

infecção em carneiros. A B. bronchiseptica é rara nos seres humanos, 

sendo frequente em animais como os cães, macacos, coelhos, suínos e 

cavalos. As B. pertussis, B parapertussis, B. bronchiseptica e B. holmesii, 

causam doença respiratória que envolvem destruição do epitélio ciliar 

com morte destas células em serem humanos e outros mamíferos. As 

demais espécies que compões o gênero Bordetella, não provocam 

doença respiratória e podem ser identificadas em animais e muito 

raramente causam doença em pacientes imunodeprimidos4,18. 

Os principais fatores de virulência da BP podem ser classificados 

em adesinas e toxinas. As adesinas são a hemaglutinina filamentosa 

(FHA), a pertactina (PRN), e duas adesinas fímbrias (FIM2 e FIM3) e as 

toxinas são a toxina pertussis, citotoxina traqueal (CT), toxina 

dermonecrótica ou toxina termo-lábil (HLT) e toxina adenilato ciclase 

(ACT), além do lipopolissacáride da parede4,18. 
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A vacina acelular contra pertussis licenciada em alguns países é 

composta de cinco componentes antigênicos: hemaglutinima filamentosa 

(FHA), fímbrias 2 e 3, pertactina e toxina pertussis inativada. Outra 

formulação é feita com três componentes: pertactina, HFA e toxina 

pertussis inativada, sendo a apresentação licenciada no Brasil19. 

1.3 Mecanismos de Patogenicidade da Coqueluche 

Atualmente, com o avanço em biologia molecular, foi possível 

caracterizar parcialmente, os componentes patogênicos da bactéria12,17. 

A transmissão ocorre de pessoa para pessoa por meio de gotículas 

respiratórias contaminadas com a bactéria, sendo altamente contagiosa18. 

As lesões orgânicas são causadas pelas toxinas liberadas pela BP 

após a adesão da mesma, não ocorrendo invasão da submucosa ou 

corrente sanguínea na maioria das vezes. O evento inicial é a adesão da 

bactéria no epitélio respiratório, principalmente nas células ciliadas. Sete 

proteínas participam facilitando este processo: FIM, TP, FHA e PRN. 

Existe a redundância funcional destas proteínas, sendo que a perda de 

uma delas pode ocorrer sem alterar a adesão, explicando porque a 

imunização pode não prevenir a colonização1,4,12. 

O escape da resposta imune é facilitado especialmente pela toxina 

adenilato ciclase. Esta toxina entra nos neutrófilos aumentando a 

produção de monofosfato cíclico de adenosina (AMP) cíclico, inibindo a 

fagocitose e a atividade de células natural KilIer1,4,8. 
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A destruição das células ciliadas do epitélio respiratório se deve 

principalmente pela ação da citotoxina traqueal e em menor grau pela 

adenilato ciclase. Os efeitos citopáticos são específicos sobre as células 

ciliadas, produzindo destruição de tight junctions, edema mitocondrial e 

destruição das células ciliadas. Esta grande destruição epitelial pode ser 

devido à produção de interleucinas 1-𝛼𝛼, estimulada diretamente pela CT em 

células não ciliadas produtoras de muco que estimularia a expressão de 

óxido nítrico sintetase. O óxido nítrico (NO) levaria a dano em células 

ciliadas. A principal toxina produzida pela BP é a TP, ou pertussinógeno, que 

é responsável pelas alterações sistêmicas associadas à infecção como a 

leucocitose, hipoglicemia (aumento de insulina) e sensibilização à histamina. 

Tem um papel importante na promoção de infecção nas vias respiratórias 

por supressão e modulação da resposta imune e inflamatória do hospedeiro. 

Outros efeitos da TP é o bloqueio de receptores 𝛼𝛼-2 adrenérgico e os 

receptores dopaminérgicos, responsáveis em parte pela resistência a 

catecolaminas observada nos casos graves. É responsável pelo aumento de 

leucócitos com aumento periférico de neutrófilos e linfócitos1,4. 

Esses fatores de virulência não estão expressos durante todas as 

fases da infecção. A expressão desses fatores é controlada por um sistema 

chamado Bordetella virulence gene (bvg). Esse sistema de transdução de 

sinais é composto por partes (Berdetella virulence gene A) BvgA e 

(Berdetella virulence gene S) BvgS. O BvgS é um sensor transmembrana, 

composto por quatro segmentos, no qual se autofosforila e modula a 

ativação do BvgA. A BvgA quando fosforila se liga ao ácido 
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desoxirribonucleico (DNA) e é capaz de promover ou inibir a transcrição de 

determinados genes. Por meio desse sistema, pelo menos três fases 

fenotípicas da BP podem ser identificadas em resposta as mudanças 

ambientais, com a regulação de expressão de seus fatores de virulência4,20. 

1.4 Epidemiologia da Coqueluche 

Após a introdução da vacina de células inteiras na década de 1930, 

houve uma redução significativa do número de casos de coqueluche no 

mundo, com redução do número de mortes pela doença. Após esta redução, 

a incidência da coqueluche manteve-se endêmica com surtos epidêmicos 

em vários países. Com a introdução da vacina acelular, não houve nova 

redução na incidência da doença11,12. A Figura 2. Mostra a representação 

gráfica com a incidência mundial de coqueluche pela OMS. 

 

Fonte: WHO11 

Figura 2 - Incidência mundial da coqueluche segundo a Organização Mundial da 
Saúde 
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O Programa Nacional de Imunização (PNI) teve início no Brasil em 

1973 e houve grande sucesso na cobertura vacinal em todo país. No início 

da década de 1980, foram notificados mais de 40 mil casos anuais de 

coqueluche, com um coeficiente de incidência superior a 30 casos/100.000 

habitantes. A partir de 1983 foi iniciada a vacinação sistemática para 

coqueluche, com redução acentuada da incidência da doença no país. Em 

1990 foram notificados 15.329 casos e a partir de 1996 o número de casos 

anuais não ultrapassou 2000 casos por ano com um coeficiente de 

incidência em torno de 1/100.000 habitantes por ano3. 

A vacinação contra pertussis é realizada, atualmente, com a 

utilização de vacinas com células inteiras (Pw), sendo um dos 

componentes da vacina Pentavalente que pelo PNI é indicada a partir dos 

dois meses e repetida aos quatro e aos seis meses de idade. As doses de 

reforços são realizadas com a vacina tríplice bacteriana (DPTw) aos 15 

meses e entre os quatro e cinco anos de idade. A taxa de cobertura 

vacinal tem permanecido elevada, em aproximadamente 80% para 

crianças de um a 12 anos de idade (Figura 3)21-23. 

Devido ao aumento do risco de causar efeitos colaterais de maior 

gravidade a vacina de células inteiras é contraindicada após os sete anos de 

idade. O aparecimento dos efeitos colaterais graves também contraindica as 

próximas doses com Pw em qualquer idade. Para esses pacientes, 

recomenda-se a vacina acelular (Pa)24. Muitas clínicas particulares 

disponibilizam a vacina acelular (Pa) com a finalidade de evitar tais efeitos já 

na primeira dose19. 
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Fonte: CGDT/DEVEP/SVS/MS Em 2013, 2014 e 2015 - vacina pentavalente 
CGPNI/DEVEP/SVS/MS 
População: IBGE/DATASUS 
* dados sujeitos à revisão22 

Figura 3 - Coeficiente de incidência por Coqueluche e cobertura vacinal com (DTP e 
DTP+HIB), Brasil, 1990 a 2016* 

Mais recentemente, tem se observado uma variação na incidência de 

coqueluche no país. Segundo dados registrados no Sistema Nacional de 

Agravos de Notificação (SINAN), em 2012 foram notificados 15.428 casos 

suspeitos de coqueluche, desses 4.453 (28,9%) foram confirmados, 

representando um aumento de 97% em relação ao mesmo período de 2011, 

quando foram confirmados 2.258 casos. Entre menores de um ano de idade, 

dos 2.924 casos em 2012, 85% ocorreram durante o primeiro semestre de 

vida3,25. 

Em 2014 foram confirmados 8.702 casos de coqueluche, sendo 5.162 

em menores de um ano com 130 mortes26. As Figuras 4 e 5 mostram este 

aumento na incidência da doença e óbito por coqueluche. 
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Fonte: Ministério da saúde/SVS- Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net26 

Figura 4 - Número de casos confirmados de coqueluche no Brasil entre 2007-2014 

 

Fonte: Ministério da saúde/SVS- Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net26 

Figura 5 - Óbito por coqueluche no Brasil de 2007-2014 

De fato, o aumento acentuado na incidência dos casos de 

coqueluche, nos últimos 10 anos, tem sido observado em diversos países 

desenvolvidos da Europa, assim como nos Estados Unidos e no Japão6,8,11. 

Em 2010, foram registrados 27.550 casos de coqueluche nos Estados 

Unidos da América (CDC/Atlanta/EUA), já em 2012 foi registrado um 

aumento significativo, sendo notificado mais de 41.000 casos27. 

Houve um aumento da notificação de casos também entre 

adolescentes e adultos, que tendem a permanecer como reservatórios da 
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bactéria, podendo transmitir a doença. Estes comumente apresentam 

sintomas inespecíficos de doença do trato respiratório, caracterizados 

principalmente por tosse prolongada, dificultando o diagnóstico1,28. 

Vários fatores podem estar relacionados ao aumento na incidência da 

coqueluche no mundo, destacando-se cinco principais hipóteses12,19,29-31. 

a) Aumento no reconhecimento da doença, por ser mais discutida e 

ter aumentado a notificação. Em 2001 foi criado o “Global Pertussis 

Initiative” (GPI) com mais de 30 membros de 16 países com a 

finalidade de estudar e identificar estratégias para controle da 

coqueluche no mundo30,32-35. 

b) Melhora na sensibilidade dos exames laboratoriais disponíveis para 

o diagnóstico, como a utilização de técnicas moleculares [reação 

de cadeia de polimerase (PCR)] para identificação da Bordetella 

por vários países e a utilização de sorologia para adultos e 

adolescentes36-38. 

c) A eficácia das vacinas, tanto a de células inteiras, como a acelular 

é de aproximadamente 80% e diminui com o passar do tempo, pois 

não conferem imunidade duradora, porém a vacina acelular confere 

imunidade por menor tempo, podendo ter menor eficácia e não 

prevenir a colonização das vias aéreas segundo alguns 

autores2,19,39-41. 

d) Evolução genotípica da BP com aparecimento de variantes que 

diferenciam as BP da era pré e pós-vacinal, também pode ser 

responsável por quadros clínicos de maior gravidade e menor 
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proteção conferida pela vacina tanto as formulações de células 

inteiras como as acelulares. Essa evolução pode ter sido 

influenciada pelas vacinas utilizadas12,19,42,43. 

Após o aumento na incidência mundial de coqueluche, várias 

estratégias foram propostas e realizada por diferentes países para controle 

da doença. As estratégias têm a finalidade de reduzir a incidência da 

coqueluche principalmente nos primeiros meses de vida, onde a doença 

tende a ser mais grave e fatal2,34. 

A vacinação de todos os contatos próximos ao recém-nascido, como 

as puérperas, os familiares, cuidadores e profissionais de saúde, conhecida 

como estratégia “cocoon” ou “cocooning” (casulo), tem a finalidade de 

impedir que as pessoas que têm contato próximo com o recém-nascido se 

contamine e transmitam a doença, sendo que em 75% dos casos de 

coqueluche a fonte de contato é algum membro da família, principalmente os 

pais44. Essa estratégia foi recomendada e implantada com sucesso em 

vários países em todo o mundo, como nos Estados Unidos (2006), Austrália 

(2006) e França (2007)45-47. 

A vacinação das gestantes com a finalidade de proteger o recém-

nascido com a passagem de anticorpos por via transplacentária é a 

estratégia que tem se mostrado mais promissora e eficaz. Essa estratégia foi 

aprovada pela Organização Mundial da Saúde, especialistas do Advsory 

Committe Immunizations Practices (ACIP) - EUA, do American College of 

Obstetricians and Gynecologist, da American Academy of Pediatricians dos 

EUA e do Comitê Técnico Assessor em Imunizações (CTAI) do Programa 
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Nacional de Imunização (PNI). A recomendação dessas instituições é a 

vacinação de todas as gestantes com o componente pertussis (acelular), a 

partir da 27ª até a 36ª semana de gestação e deve ser repetida nas 

próximas gestações, com a finalidade de reduzir a morbidade e a 

mortalidade em crianças menores de seis meses19,48-51. Estudos anteriores 

mostraram que os altos títulos de anticorpos produzidos pela mãe após a 

vacinação, atravessam a barreira placentária e podem ser detectados em 

nível sérico capaz de garantir proteção no recém-nascido até três meses 

após o parto52. Um ponto de controvérsia é se o alto nível de anticorpos, que 

atravessam a placenta nas mães vacinadas não reduziria a eficácia da 

vacina realizada no período pós-natal e qual a relevância clínica desse 

fato52,53. 

A vacinação de gestantes é, atualmente, utilizada como estratégia 

para reduzir a incidência de coqueluche na Costa Rica, México, Paraguai, 

Argentina, Chile, Uruguai, Estados Unidos, Alemanha, França, Holanda, 

Reino Unido e Austrália19,53. Para proteção do RN, além da vacinação para 

gestantes é importante a vacinação de profissionais de saúde (médicos 

anestesistas, ginecologistas, neonatologistas, obstetras e pediatras, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem) que trabalhem em maternidades e 

unidades de internações neonatais. Essa rotina também é utilizada na 

Bélgica, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido e outros19. 

O Reino Unido implantou o programa de vacinação com vacina contra 

difteria, tétano e pertussis acelular para adultos (dTpa) em gestantes em 

outubro de 2012, nos anos posteriores, houve acentuada queda de casos e 
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de hospitalizações por coqueluche em lactentes. Estudo nesse país, também 

mostrou que a proteção estimada até três meses de vida para essa doença 

foi de 91%, quando a vacina é aplicada até 28 dias antes do parto54. 

No Brasil a vacinação para gestantes tem sido recomendada pelo 

Ministério da Saúde a partir de outubro de 2014. A recomendação inicial foi 

de uma dose de dTpa entre a 27ª e a 36ª semana de gestação. Em 2017 as 

novas recomendações ampliaram esse período para entre a 20ª e 36ª 

semana, devendo ser repetida a cada gestação. Se a mãe e não receber a 

vacina nesse período, ela poderá ser vacinada, junto com familiares e 

comunicantes do recém-nascido (estratégia casulo) até 40 dias após o 

parto50,55. Também há recomendação de vacinação para todos os 

profissionais de saúde que têm contato com recém-nascidos e lactentes 50. 

No Brasil a taxa de cobertura vacinal da gestante em 2015 foi de 

40,36%, sendo diferente nas diversas regiões do país. O Quadro 1 mostra a 

cobertura vacinal de dTpa em gestante, nas diferentes regiões do país56. 

Quadro 1 - Cobertura vacinal das gestantes com dTpa nas diferentes 
regiões do Brasil no ano de 2015 e 2016 

 Cobertura vacinal das gestantes 
Região 2015 2016 
Norte 23,85% 28,30% 
Nordeste 41,37% 36,28% 
Sudeste 50,72% 32,37% 
Sul 26,03% 30,00% 
Centro Oeste 31,74% 45,70% 
Total 40,36% 33,81% 
Fonte: Brasil56 
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No estado de São Paulo, no ano de 2015 a taxa de cobertura vacinal 

foi de 61,11%, em 2016 foi de apenas 26%. Na cidade de São Paulo as 

taxas, nos anos de 2015 e 2016 foram respectivamente 69 e 31,39%57. 

No Reino Unido cerca de 70% das gestantes são vacinadas e a 

recomendação é que as gestantes recebam a vacina acelular entre a 16ª e 

32ª semana de gestação, pois os anticorpos produzidos pela mãe atinge um 

pico em duas semanas após a vacina. Este intervalo seria o ideal para 

maximizar a passagem de anticorpos para o recém-nascido58. 

Na Europa, dados publicados na European Centre for Disease 

Prevention and Control (ECDC) mostram uma tendência a queda na 

incidência da doença, após o ano de 2012, mas ainda com taxas elevadas 

em relação aos anos anteriores a 2010 (Figura 6)59. 

 

Relatório dos países: Áustria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, 
Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Países Baixos, Noruega, Polónia, 
Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Reino Unido. 
Fonte: European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report 
2015. Pertussis. Stockholm: ECDC; 201659 

Figura 6 - Variação do número de casos de coqueluche na Europa de 2010 - 2014 
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Nos Estados Unidos, levantamento do Centers of Disease Control and 

Prevention (CDC), até 2015, ainda mostra elevada incidência de coqueluche 

(Figura 7)60. 

 

Fonte: CDC, Notifiable Disease Surveillance system and Suplemental 
Pertussis Surveillance System60 

Figura 7 - Incidência da coqueluche nos EUA entre 1990-2015 por faixa etária 

Dados nacionais mostram que o ano de 2013 e 2014 foram os anos 

de maior incidência da coqueluche com tendência a queda nos anos 

seguintes (Figura 3)61. 

No estado de São Paulo, dados da vigilância epidemiológica também 

mostram uma tendência a queda do número de casos a partir de 2015, após 

um aumento significativo do número de casos confirmados e óbitos por 

coqueluche até o ano de 2014, principalmente em menores de um ano de 

idade (Figura 8 e 9)62. 
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Fonte:SINANW/SINANNET/SIM/DDTR/CVE/CCD/SES-SP62 

Figura 8 - Distribuição de casos confirmados de coqueluche, segundo ano de início 
dos sintomas e faixa etária no estado de São Paulo, 2010 a 2016 

 

Fonte:SINANW/SINANNET/SIM/DDTR/CVE/CCD/SES-SP62 

Figura 9 - Distribuição de casos de óbito por coqueluche, segundo ano de início dos 
sintomas e faixa etária no estado de São Paulo, 2010 a 2016 
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As maiores taxas de letalidade da coqueluche se concentram nos 

menores de um ano de idade, principalmente menores de dois meses que 

ainda não receberam nenhuma dose da vacina. No ano de 2015 no Brasil, a 

coqueluche apresentou uma letalidade de 0,9, porém em menores de dois 

meses a letalidade foi de 1,761. 

É no estado de São Paulo que se concentra o maior número de casos 

notificados de coqueluche. Em 2012 foram confirmados 1.912 casos, com 26 

mortes, representando um aumento de quase oito vezes o número de 

mortes que ocorreram nos anos anteriores. Todas as mortes foram em 

menores de seis meses19,62. 

A redução significativa do número de casos em 2015 e a mesma 

tendência vista em 2016, pode ter sofrido o impacto do início da vacinação 

para gestantes implantada pelo governo brasileiro a partir de outubro de 

201450. A taxa de cobertura vacinal de gestante com dTpa é diferente nas 

diversas regiões do país, não podendo ser considerada o único fator 

responsável por esta tendência de queda na incidência de coqueluche. A 

história natural da infecção pela Bordetella pertussis e o surgimento de 

variantes genotípicas da bactéria também podem ter contribuído para as tais 

variações1,12,17-19,42. Trabalho nacional mostrou que a BP que circula 

atualmente no Brasil é genotipicamente diferente da BP que circulava antes 

da era da pré-vacina63. 
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1.5 Aspectos Clínicos, Diagnósticos, Manejo e Diagnósticos 
Diferenciais da Coqueluche 

1.5.1 Manifestações clínicas da coqueluche 

Na forma clássica, após o período de incubação que varia de sete a 

10 dias, a coqueluche é caracterizada por três estágios: catarral ou 

prodrômico, com duração média de uma a duas semanas, paroxístico de 

uma a seis semanas e de convalescência que pode durar de duas 

semanas a vários meses. A fase prodrômica é caracterizada por sintomas 

inespecíficos de tosse, coriza e febre que, quando presente, é baixa. Na fase 

paroxística a tosse torna-se mais frequente com aparecimento da tosse 

paroxística que pode ser acompanhada de guincho inspiratório e, 

frequentemente, de vômitos e cianose o que é característico desta fase1,3,4. 

Na fase de convalescência a tosse fica menos intensa e o número de 

acessos também diminui, podendo se intensificar se houver nova infecção 

respiratória por outro agente, como os vírus respiratórios. Nos lactentes 

jovens, a sintomatologia pode não ser tão característica, podendo mimetizar 

outras doenças respiratórias como as infecções por vírus respiratórios1-4,64. 

Nos neonatos e lactentes com vacinação incompleta, o quadro clínico 

tende a ser mais grave, com elevadas taxas de complicações e mortalidade 

de aproximadamente 1%1,4. A complicação mais frequente é a pneumonia, 

que é associada à falência respiratória, hiperleucocitose e hipertensão 

pulmonar. A maioria dos casos fatais de coqueluche ocorre em menores de 

um ano. Estudos mostraram que a presença de leucocitose acima de 

100.000 mm3 e a presença de crise convulsiva, tem correlação com 

evolução grave da coqueluche65. 
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Em pacientes maiores, imunizados a doença pode se apresentar de 

forma subclíca e variada, podendo apresenta-se até de maneira 

assintomática. Estudos de soroprevalência mostram que ocorrem muitos 

mais casos do que os notificados38,66. 

1.5.2 Diagnóstico etiológico na coqueluche 

O diagnóstico etiológico da infecção por Bordetella pertussis pode ser 

feito pela identificação da bactéria em cultura, por métodos sorológicos, 

identificação de antígenos bacterianos por testes de imunofluorescência e 

métodos moleculares1-4,67. 

A positividade de cada método varia conforme a sensibilidade e o 

período de evolução da doença, sendo a cultura e os métodos moleculares 

positivos entre a primeira e segunda semana de doença. Os métodos 

sorológicos positivam mais tardiamente e permanecem positivos por mais 

tempo (Figura 10)67. 

A identificação de antígenos bacterianos não é utilizada de rotina, 

para diagnóstico de coqueluche, na maioria dos serviços e apresentam 

resultados variados quanto a sensibilidade e especificidade4,2,36,68. 

Estudo nacional mostrou a importância dos testes sorológicos na 

identificação da doença em adolescentes e adultos, que apresentam quadro 

clínico menos típico e em fase mais tardia da doença38. 
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Fonte:  van der Zee A, et al. Clin. Microbiol. Rev. 2015;28:1005-102667 

Figura 10 - Positividade dos métodos diagnósticos para coqueluche conforme 
evolução da doença 

O isolamento por cultura é considerado padrão ouro para o 

diagnóstico de coqueluche. A secreção é obtida por swab ou aspirado de 

secreção de nasofaringe, sendo transportada em meio de transporte e 

posteriormente colocada em cultura específica3. A especificidade da cultura 

é alta, porém a sensibilidade depende de vários fatores relacionados ao 

laboratório, paciente e aspectos microbiológicos, assim a sensibilidade é 

variável, especialmente na população com quadro clínico atípico36. Os testes 

moleculares, como o da reação da cadeia de polimerase, são muito 

adequados para identificar a Bordetella, mesmo em pacientes pouco 

sintomáticos (atípico) e podem permanecer positivo mesmo após início de 

antibióticos. Estes testes têm sido empregados como alternativa muito 

promissora pela alta sensibilidade, especificidade e rapidez de detecção, 

entretanto é uma técnica mais cara que não permite distinguir entre 

organismos mortos ou viáveis37,68. 

----- Cultura 
------ PCR 
----- Sorologia 
----- Diagnóstico clínico 
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1.5.3 Definição de caso suspeito e confirmado de coqueluche pelo 
Ministério da Saúde 
Em 2014 o Ministério da Saúde revisou as definições de caso 

suspeito e confirmado de coqueluche69. 

1.5.3.1 Definição de caso suspeito de coqueluche pelo Ministério da 
Saúde 

a) para menores de seis meses de idade: todo indivíduo que, 

independente do estado vacinal, apresente tosse de qualquer tipo há 10 

dias ou mais, associada a um ou mais dos seguintes siais e sintomas: 

- tosse paroxística (tosse súbita, incontrolável, com cinco a 10 

tossidas rápidas e curtas, em uma única expiração); 

- guincho inspiratório; 

- vômito pós-tosse; 

- cianose; 

- apneia; 

- engasgo. 

b) Para maior ou igual a seis meses de idade: todo indivíduo que, 

independente do estado vacinal, apresente tosse de qualquer tipo há 14 

dias ou mais, associada a um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: 

- tosse paroxística; 

- guincho inspiratório; 

- vômitos pós-tosse. 

c) todo indivíduo com tosse por qualquer período que apresente 

história de contato próximo com caso confirmado de coqueluche pelo critério 

laboratorial. 
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Em situações específicas onde houver forte suspeita clínica da 

doença, deve ser realizada a coleta de swab de nasofaringe e tratamento 

adequado, mesmo quando não estiverem presentes todos os critérios 

descritos para a definição de caso suspeito69. 

1.5.1.2 Definição de caso confirmado de coqueluche pelo Ministério da 
Saúde 

a) Critério laboratorial: caso suspeito com isolamento da BP em 

cultura ou identificação por PCR em tempo real (PCR-TR). 

b) Critério clínico-epidemiológico: caso suspeito com contato com 

caso confirmado por critério laboratorial. 

c) Critério clínico: 

Para menores de seis meses de idade: todo indivíduo que, 

independente do estado vacinal, apresente tosse de qualquer tipo há 10 

dias ou mais, associada a um ou mais dos seguintes siais e sintomas: 

- tosse paroxística (tosse súbita, incontrolável, com cinco a 10 

tossidas rápidas e curtas, em uma única expiração); 

- guincho inspiratório; 

- vômito pós-tosse; 

- cianose; 

- apneia; 

- engasgo. 

Para maior ou igual a seis meses de idade: todo indivíduo que, 

independente do estado vacinal, apresente tosse de qualquer tipo há 14 

dias ou mais, associada a um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: 
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- tosse paroxística; 

- guincho inspiratório; 

- vômitos pós-tosse. 

Ao se confirmar ou descartar o caso de coqueluche pelo critério clínico, 

deve-se analisar, concomitantemente à sintomatologia, a idade, a situação 

vacinal, o período da tosse associado ao de transmissibilidade (21 dias), o 

resultado de hemograma, e demais informações disponíveis. Essas variáveis 

não são excludentes entre si. O hemograma é um exame complementar 

indicativo, mas não determinante na confirmação ou descarte dos casos 

suspeitos de coqueluche, pois a situação vacinal pode influenciar no seu 

resultado69. 

É considerado caso descartado todo caso suspeito que não se 

enquadre em nenhuma das situações descritas para caso confirmado69. 

A relação entre casos suspeitos e confirmados por critério laboratorial 

varia segundo o local e os métodos laboratoriais utilizados70-72. A 

implementação de técnica molecular para a confirmação diagnóstica por critério 

laboratorial, passou a ser rotina no Instituto Adolfo Lutz (IAL) a partir do final de 

200937,69. Entre 2009 e 2011 a porcentagem de confirmação por critério 

laboratorial, entre os casos notificados como suspeitos, no município de São 

Paulo variou de 25%-33%72. 
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1.5.4 Manejo do paciente com suspeita clínica de coqueluche 

A coqueluche no Brasil é uma doença de notificação compulsória e 

todo caso suspeito deve ser notificado com o preenchimento da folha do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e coletado 

material (swab de nasofaringe) para pesquisa etiológica com cultura e 

quando possível o PCR também, que para o estado de São Paulo é 

realizado, desde 2009 no Instituto Adolfo Lutz. Recomenda-se a realização 

de radiografia de tórax e coleta de hemograma no qual, na segunda semana 

de doença pode ser identificada a presença de leucocitose acima de 

20.000/mm3 e linfocitose acima de 10.000/mm3 que é característico da 

doença3,25,72. 

A hospitalização é recomendada para os pacientes com maior risco de 

evolução grave e complicações, como os lactentes menores de três meses 

de idade, pacientes que apresentem paroxismos severos, antecedência de 

prematuridade, lactentes com doença de base e episódios de cianose e/ou 

apneia 73,74. 

O tratamento baseia-se em medidas de suporte como o repouso para 

evitar os acessos de tosse, suporte com oxigênio pois durante os acessos 

podem ocorrer hipoxemias severas, hidratação (oral, por sonda ou 

parenteral) e para os casos graves com insuficiência respiratória, 

monitorização e suporte ventilatório em Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica (UTIP)74. 

Nenhuma medicação tem eficácia e/ou segurança para ser utilizada 

no controle dos acessos de tosse75. 
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O tratamento específico é realizado com a utilização de antibióticos, 

que quando iniciados no período catarral podem reduzir o tempo e a 

gravidade dos sintomas, porém na grande maioria das vezes o diagnóstico 

só é feito na fase paroxística, tendo indicação somente para reduzir o tempo 

de eliminação da BP para o meio e evitar novos casos. Todo paciente 

hospitalizado com suspeita de coqueluche deve permanecer em isolamento 

respiratório por gotículas até completar cinco dias de tratamento com 

macrolídeo. A sensibilidade da BP aos macrolídeos continua elevada no 

nosso meio, sendo a medicação de escolha a azitromicina, pela facilidade 

posológica e maior número de estudos que comprovam a eficácia 73,74,77. O 

Quadro 2 mostra as opções terapêuticas. 

Quadro 2 - Antibiótico recomendado para tratamento da coqueluche 

Grupo 
etário Antimicrobiano recomendado Alternativa 

 Azitromicina Eritromicina Claritromicina 

Sulfametoxazol 
(SMZ) 

Trimetropina 
(TMP) 

< 1 mês 
10mg/kg/dia 

DUD, 
por 5 dias 

40-50 mg/kg/dia 
6/6 horas, 
por 14 dias 

Não 
recomendado 

Contraindicado 
em < 2 meses 

1-5 meses 
10mg/kg/dia 

DUD, 
por 5 dias 

40-50 mg/kg/dia 
6/6 horas, 
por 14 dias 

15 mg/kg/dia 
12/12 horas, 

por 7 dias 

40 mg/kg/dia 
12/12 horas, 
por 14 dias 

> 6 meses 
e crianças 

1º dia - 10 mg/kg 
2º - 5º dia - 5 mg/kg 

40-50 mg/kg/dia 
6/6 horas, 
por 14 dias 

15 mg/kg/dia 
12/12 horas, 

por 7 dias 

40 mg/kg/dia 
12/12 horas, 
por 14 dias 

Adultos 1º dia - 500 mg 
2º - 5º dia - 250 mg 

2g / dia 
6/6 horas, 
por 14 dias 

1g/ dia 
12/12 horas, 

por 7 dias 

1.600 mg/dia 
12/12 horas, 
por 14 dias 

DUD = Única dose diária 
Fonte: Winter et al.77 



INTRODUÇÃO - 28 

 

Em alguns pacientes a coqueluche pode apresentar-se com uma 

evolução clínica mais grave, caracterizada por rápida evolução com 

insuficiência respiratória, taquicardia sinusal, hiperleucocitose, hipoxemia 

progressiva, hipertensão pulmonar (HP), choque cardiogênico e instabilidade 

cardiovascular. Foram descritos alguns fatores que podem estar relacionados 

com esta evolução: baixa idade (menores de seis meses, principalmente os 

menores de dois meses de idade não vacinados), presença de imagem de 

condensação à radiografia de tórax à admissão hospitalar (pneumonia) e 

hiperleucocitose (leucócitos > 100.000 mm3)77. A exata fisiopatologia desta 

forma clínica não é totalmente esclarecida, mas há participação evidente da 

toxina pertussis, responsável por várias alterações na fisiopatologia da doença 

e nesta forma clínica pode levar a alteração nos vasos sanguíneos pulmonares. 

A hiperleucocitose está associada à formação de trombos leucocitários nos 

vasos pulmonares, sendo um fator relevante, porém não único, no 

desenvolvimento da HP. Habitualmente o paciente evolui rapidamente para 

insuficiência respiratória e falência miocárdica aguda65. O reconhecimento 

precoce desta evolução grave é importante e o paciente deve ser tratado em 

uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. O tratamento fundamental é de 

suporte com monitorização invasiva, suporte ventilatório (Ventilação Pulmonar 

Mecânica Invasiva) e hemodinâmico (ressuscitação fluida e medicações 

vasoativas). Tratamento para reduzir a HP pode ser realizado com a utilização 

do óxido nítrico e vasodilatadores pulmonares. Estudos com a utilização de 

Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) em pacientes com 

coqueluche grave, mostraram que a mortalidade destes pacientes foi superior à 

dos pacientes com outra patologia submetidos ao ECMO65,77-80. 
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A terapia de leucorredução pode ser realizada nos pacientes com 

hiperleucocitose (> 100.000 mm3) e que apresentem evolução rápida com 

insuficiência respiratória e pode ser realizada com a utilização de 

exanguíneo-transfusão e leucoférise. A redução do número de leucócitos 

reduziria a formação dos trombos leucocitários reduzindo a HP nestes 

pacientes. Estudo comparando a taxa de mortalidade de uma série de 

pacientes com coqueluche grave, pacientes que só utilizaram ECMO e 

pacientes nos quais foi associada terapia de leucorredução, a taxa de 

mortalidade foi 10% inferior79-82. 

1.5.5 Vigilância epidemiológica 

Na infecção por BP é considerado comunicante o indivíduo que foi 

exposto ao caso índice de coqueluche entre o início da fase catarral até três 

semanas após a fase de paroxismo (período de transmissibilidade) e que 

tenha tido uma proximidade de um metro de distância por período superior a 

uma hora (Figura 11)4. 

 

Fonte: Kilgore et al.4 

Figura 11 - Período de transmissibilidade da coqueluche 
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Quando indicada a quimioprofilaxia deve ser realizada com o 

mesmo esquema de antibiótico preconizado para o tratamento 4,69,81. 

As indicações de quimioprofilaxia, segundo o Ministério da Saúde 

são81: 

a) Com idade menor que um ano, independentemente da situação 

vacinal e período de tosse. 

b) Com idade de um a sete anos, não vacinados ou situação 

vacinal desconhecida ou que tenham recebido menos de quatro 

doses da vacina DTP+ Haemophilus influenzae (Hib) 

(Tetravalente), DTP+Hib+ (hepatite B) Hep (Pentavalente) e 

DTP. 

c) Com mais de sete anos, que tiveram contato com um caso 

suspeito de coqueluche, se: 

- tiveram contato com o caso índice no período de 21 dias 

que precederam o início dos sintomas do caso até três 

semanas após o início da fase paroxística; ou, 

- tiverem contato com um comunicante vulnerável no mesmo 

domicílio. 

d) Que trabalham em serviços de saúde ou diretamente com 

crianças. 

Os grupos de comunicantes mais vulneráveis ao adoecimento por 

coqueluche são: 

e) Recém-nascidos de mãe com sintomas respiratórios. 
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f) Crianças com menos de um ano, com menos de três doses de 

vacina Penta, Tetravalente ou DTP. 

g) Crianças com menos de 10 anos, não imunizadas ou com 

imunização incompleta (menos de três doses de vacina Penta, 

Tetra ou DTP). 

h) Mulheres no último trimestre de gestação. 

i) Indivíduos com comprometimento imunológico. 

j) Indivíduos com doenças crônicas graves. 

A quimioprofilaxia também é recomentada para os portadores 

assintomáticos que são todos os indivíduos que não apresentam sinais e 

sintomas sugestivos de doença, mas que tiveram isolamento da BP em 

secreção de nasofaringe por cultura ou identificação pelo PCR em tempo 

real, pois a presença da bactéria na nasofaringe humana favorece a 

disseminação da doença a outros indivíduos vulneráveis81. 

1.5.6 Diagnósticos diferenciais de coqueluche 

Outras etiologias, infecciosas ou não, podem mimetizar o quadro 

clínico provocado pela BP principalmente no primeiro ano de vida. Alguns 

autores utilizam o termo de “síndrome coqueluchoide” para se referir a 

esta síndrome clínica. Em 1964, o adenovírus tipo 2 foi relacionado a 

síndrome coqueluchoide e Martínez et al.82, em 1966, também 

identificaram adenovírus tipo cinco em pacientes com suspeita de 

coqueluche82-85. 
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Os agentes mais relacionados à síndrome coqueluchoide são: 

Bactérias: 

- Bordetella parapertisis; 

- Bordetella bronchiseptica; 

- Haemophilus influenzae; 

- Moraxella catarrhalis; 

- Mycoplasma pneumoniae; 

- Chlamydia trachomatis; 

- Ureaplasma urealyticum; 

- Pneumocystis carinii. 

Vírus: 

- Adenovírus;  

- Vírus Influenzae A e B; 

- Vírus parainfluenzae 1-4; 

- Vírus Sincicial respiratório (VSR); 

- Rinovírus;  

- Citomegalovírus;  

- e outros. 

Não infecciosas: 

- doença do refluxo gastresofágico; 

- aspiração de corpo estranho; 

- crise de sibilância. 
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1.6 Infecções por Vírus Respiratório que Podem Mimetizar a Coqueluche 
Dentre as possíveis etiologias, destacam-se as infecções por vírus 

respiratórios, que representam a principal etiologia das doenças respiratórias 

agudas na infância e se apresentam frequentemente como crises de 

sibilância, bronquiolite e pneumonia86,87. 

A presença de tosse, de diferentes características, é muito frequente 

nas doenças de etiologia viral e pode sugerir a suspeita clínica de 

coqueluche82. 

Os principais vírus respiratórios que acometem os lactentes são o 

Vírus Sincicial Respiratório, Parainfluenza vírus 1, 2 e 3, Metapneumovirus, 

Rhinovirus, vírus Influenza A e B, Adenovirus e ainda o Bocavirus humano e 

Coronavirus86,87. 

O diagnóstico etiológico tem se tornado cada vez mais relevante nas 

infecções do aparelho respiratório inferior nos lactentes. Estudo anterior 

mostrou que a identificação de agentes virais, como o VSR pode direcionar o 

tratamento e reduzir a prescrição desnecessária de medicamentos, 

principalmente de antibióticos, nessa condição clínica88. 

Os métodos de identificação de antígenos virais podem ser realizados 

por técnica de imunofluorescência direta (IFD) e indireta (IFI), técnicas que 

apresentam resultado rápido e não são exames dispendiosos. Para o VSR, a 

sensibilidade e especificidade da pesquisa por imunofluorescência são 

comparáveis as obtidas pela técnica de RT_PCR (reverse 

transcriptase_PCR), atualmente considerada padrão ouro86,89-91. 
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Em estudos realizados para identificação etiológica em pacientes com 

clínica de infecção viral, como a bronquiolite a identificação de BP em 

secreção de nasofaringe foi variada. Alguns estudos mostram identificação 

de mais de 10% de BP na suspeita clínica de infecção viral e outros estudos 

mostraram que a identificação é bastante infrequente92-96. 

Os estudos que realizaram a pesquisa de vírus respiratórios em 

pacientes com suspeita clínica de coqueluche são poucos na literatura. 

Nesses a identificação viral foi frequente principalmente de VSR97-98. 

Tanto nos estudos realizados com pacientes com suspeita clínica de 

infecção viral como a bronquiolite, quanto nos pacientes com suspeita clínica 

de coqueluche a presença de codetecção entre vírus respiratório (VR) e 

Bordetella pertussis é descrita94,99,100 

Para esses pacientes alguns autores sugerem uma alta incidência de 

codetecção entre os VR e a B. pertussis, enquanto outros relatam que essa 

incidência é baixa e não representativa. Não há consenso se essa 

codetecção pode estar associada a maior gravidade ou maior risco de 

morte92-94,96, 101-103. 

Estudo realizado na Itália com 53 lactentes menores de seis meses, 

com clínica de coqueluche e BP positivo, que teve o objetivo de comparar 

pacientes que apresentavam a identificação apenas de BP dos pacientes 

que apresentaram codetecção com algum vírus respiratório (VR), mostrou 

que não houve diferença estatística comparando os escores clínicos, assim 

como na evolução e tempo de internação. Foi observado que os pacientes 

apenas com BP eram mais jovens e que os que apresentavam infecção viral 

em codetecção tinham maior número de contatos domiciliares104. 
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Em estudo anterior, os autores do presente estudo mostraram, em 

análise retrospectiva, que 21% das crianças com suspeita de coqueluche 

hospitalizadas em uma enfermaria geral de pediatria apresentavam 

infecção por vírus sincicial respiratório e 44% infecção por BP. Nesse 

estudo houve três casos de codetecção de VR e BP, sendo que o baixo 

número de casos não possibilitou a análise clínica comparativa entre as 

diferentes etiologias105. 

1.7 Identificação Etiológica dos Pacientes com Suspeita de 
Coqueluche no Hospital Universitário da Universidade de São 
Paulo (HU-USP) 

A partir de 2009 a realização de PCR-TR em swab de nasofaringe 

para diagnóstico de coqueluche passou a ser realizado no Instituto Adolfo 

Lutz para todos os pacientes com suspeita clínica de coqueluche do HU-

USP. Entre janeiro de 2009 a julho de 2016 foram notificados 330 

pacientes com suspeita clínica de coqueluche, onde 278 eram menores 

de um ano de idade (84,2%). O exame de PCR foi positivo em 68 

pacientes (20,6%), pesquisa de vírus respiratório em aspirado de 

nasofaringe foi positiva em 74 pacientes (22,4%) e codetecção observada 

em sete pacientes. O Quadro 3 e a Figura 12, mostram a distribuição dos 

casos suspeitos de coqueluche desde 2009 e a positividade do PCR e 

pesquisa viral nesses pacientes. 
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Quadro 3 - Distribuição dos casos suspeitos de BP por ano 

Ano Número de casos 
notificados BP+ VR+ 

2009 6 1 1 
2010 10 2 3 
2011 44 8 8 
2012 45 10 14 
2013 62 14 8 
2014 98 27 18 
2015 44 4 15 
2016 20 1 8 

BP+ (pacientes com PCR positivo para BP); VR+ (imunofluorescência 
positiva para vírus respiratório). 

 

 
BP+ (pacientes com PCR positivo para BP); VR+ (imunofluorescência positiva para 
vírus respiratório) 

Figura 12 - Relação entre os casos notificados, casos positivos para Bordetella 
pertussis e vírus respiratório de 2009 a 2016 

O número de casos suspeitos e confirmados de coqueluche aumentou 

de forma progressiva desde 2009, com um pico em 2014, reduzindo de 

maneira expressiva em 2015 e 2016. Entre 2013 e 2014 houve um 

predomínio da identificação de BP nos casos suspeitos de coqueluche, após 

2014 houve uma inversão, com predomínio de identificação de VR. 
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A maior incidência de BP ocorreu entre os meses de outubro a março. 

Essa sazonalidade é mostrada na Figura 13. 

 

BP+ = Pacientes com PCR positivo para Bordetella pertussis 

Figura 13 - Sazonalidade de Bordetella pertussis no HU-USP de 2009 a 2016 

1.8 Justificativa do Estudo 

As infecções respiratórias agudas são frequentes na infância, sendo a 

principal causa de internação nos lactentes. A coqueluche pode apresentar-

se de forma menos característica nessa faixa etária, especialmente antes do 

final do esquema vacinal para o primeiro ano de vida. O quadro clínico, 

nesses pacientes, pode ser semelhante ao das infecções por vírus 

respiratórios que são os agentes etiológicos mais frequentes nas infecções 

de vias aéreas nos lactentes. Os resultados do presente estudo podem 

contribuir para adequar as abordagens diagnósticas e terapêuticas no 

lactente com suspeita clínica de coqueluche. Na literatura não há dados 

conclusivos sobre o impacto da pesquisa viral nos lactentes com suspeita 

clínica de coqueluche. 
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1.9 Hipóteses 

Em lactentes com suspeita de coqueluche durante o primeiro ano de 

vida: 

a) A prevalência de infecções por vírus respiratório é alta. 

b) O quadro clínico/laboratorial não diferencia a infecção por BP da 

infecção por VR e da codetecção desses agentes etiológicos. 

c) A codetecção de vírus respiratório e BP está associada a maior 

gravidade na evolução clínica de lactentes com suspeita clínica de 

coqueluche, quando comparada a infecção por BP como agente 

único. 

d) A associação da pesquisa de vírus respiratórios à pesquisa de BP 

pode implicar em alterações de conduta clínica no lactente com 

suspeita clínica de coqueluche. 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 

Analisar e comparar as características clínicas e laboratoriais e a 

evolução de lactentes hospitalizados inicialmente com suspeita de coqueluche, 

segundo a etiologia identificada pela pesquisa de BP e de VR e o impacto do 

diagnóstico etiológico sobre a conduta terapêutica. 

2.2 Objetivos Específicos 

Em lactentes hospitalizados com suspeita clínica de coqueluche à 

admissão: 

a) Analisar a prevalência de infecções por BP, e suas características 

clínicas, demográficas, laboratoriais e evolutivas. 

b) Analisar a prevalência de identificação de vírus respiratórios em 

secreção de nasofaringe e suas características clínicas, 

demográficas, laboratoriais e evolutivas. 

c) Analisar a prevalência de codetecção de B. pertussis e vírus 

respiratórios e suas características clínicas, demográficas, 

laboratoriais e evolutivas. 

d) Comparar as manifestações clínicas, laboratoriais e evolutivas dos 

pacientes com infecção única por BP, com infecção única por vírus 

respiratórios e com codetecção de BP e VR e o impacto do resultado 

da pesquisa etiológica sobre a conduta. 



 

 

3 MÉTODOS 
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Foi realizado um estudo de coorte prospectivo, com seleção de todos 

os lactentes menores de um ano de idade internados na Divisão de Clínica 

Pediátrica (DPC) do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, com 

suspeita clínica de coqueluche de 1 de junho de 2014 a 30 de junho de 2016. 

O serviço prestado pelo HU-USP é regionalizado com atendimento de 

nível secundário à comunidade local e aos funcionários da Universidade e 

seus familiares, sendo essa população de aproximadamente 400.000 

habitantes. A DCP é responsável pela assistência aos pacientes menores de 

15 anos. Na Enfermaria de Pediatria são internadas aproximadamente 1.700 

crianças por ano. 

Segundo a rotina de atendimento do serviço, todas as crianças 

internadas por doença aguda do aparelho respiratório inferior com idade 

inferior a um ano são submetidas à coleta de aspirado de secreção de 

nasofaringe para identificação de vírus respiratórios à admissão, realizada 

por imunofluorescência indireta (IFI) no laboratório de análises clínicas do 

HU-USP. Todos os pacientes com suspeita clínica de coqueluche são 

notificados com preenchimento da ficha do SINAN e submetidos, à 

admissão, a radiografia de tórax, coleta de hemograma e swab de 

nasofaringe para identificação de BP, realizada no Instituto Adolfo Lutz de 

São Paulo, por meio de cultura e técnicas moleculares (PCR-TR). 
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a) Critérios de inclusão: 

Lactentes, com idade entre 28 dias e um ano, hospitalizados com 

suspeita clínica de coqueluche segundo critérios de definição pelo Ministério 

da Saúde de 201469,81. 

a.1) Para menores de seis meses de idade: todo indivíduo que, 

independente do estado vacinal, apresente tosse de qualquer 

tipo há 10 dias ou mais, associada a um ou mais dos seguintes 

sinais e sintomas: 

- tosse paroxística (tosse súbita, incontrolável, com cinco a 10 

tossidas rápidas e curtas, em uma única expiração); 

- guincho inspiratório; 

- vômito pós-tosse; 

- cianose; 

- apneia; 

- engasgo. 

a.2) Para maior ou igual a seis meses de idade: todo indivíduo 

que, independente do estado vacinal, apresente tosse de 

qualquer tipo há 14 dias ou mais, associada a um ou mais dos 

seguintes sinais e sintomas: 

- tosse paroxística;  

- guincho inspiratório; 

- vômitos pós-tosse. 

a.3) Todo indivíduo com tosse por qualquer período que apresente 

história de contato próximo com caso confirmado de coqueluche 

pelo critério laboratorial. 



MÉTODOS - 44 

 

a.4) Em situações específicas onde houver forte suspeita clínica da 

doença, mesmo quando não estiver presente todos os critérios 

descritos para a definição de caso suspeito69,81. 

b) Critérios de exclusão: 

- Uso de macrolídeos nas duas semanas que antecederam a 

internação por mais de três dias consecutivos. 

- Diagnóstico prévio de coqueluche, confirmado por critério 

laboratorial. 

3.1 Delineamento do Estudo 

Os pacientes foram incluídos no estudo após esclarecimento aos pais 

ou responsáveis legais e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Anexo A). Os dados clínicos e demográficos foram 

coletados por meio do preenchimento de protocolo clínico padronizado à 

admissão (Anexo B). 

Exames coletados à admissão: 

a) Uma amostra de aspirado de nasofaringe para pesquisa de vírus 

através de imunofluorescência indireta e swab de nasofaringe para 

pesquisa de Bordetella perussis (PCR-TR e cultura). 

b) De 2 mL a 5 mL de sangue periférico para: 

- Dosagem de proteína C reativa. 

- Hemograma completo. 

- Hemocultura aeróbia periférica. 

c) Radiografia de tórax (incidência póstero anterior). 
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3.2 Procedimentos Laboratoriais Realizados na Identificação de Vírus 
Respiratórios por Imunofluorescência Indireta 

Para a realização de IFI foi utilizado o Kit “Light DiagnosticTM, 

Chemicon International Inc, Temecula, USA” padronizado para identificação 

de sete vírus respiratórios (VSR, adenovírus, influeza A e B, parainfluenza 1, 

2 e 3). Segundo esse método, as amostras de aspirado de nasofaringe são 

fixadas e incubadas com anticorpo monoclonal antiviral de rato, em lâmina 

de vidro. Na presença do antígeno viral específico é formado um complexo 

estável com anticorpo. Após a etapa de lavagem o conjugado anti-IgG de 

rato (ligado a isocianato de floresceína) é adicionado ligando-se ao 

complexo antígeno-anticorpo. Qualquer reagente não ligado é removido por 

lavagens e a amostra é visualizada através de um microscópio de 

fluorescência (Axiolab, Carl Zeiss, Alemanha) com aumento de 400X. Uma 

reação positiva é caracterizada por uma fluorescência verde brilhante, 

observada em pelo menos três células. As células não infectadas 

apresentam-se vermelhas devido ao corante do contraste azul de Evans89. 

3.3 Procedimentos Laboratoriais Realizados para a Identificação de 
Bordetella pertussis Por Meio de Cultura de Aspirado de 
Nasofaringe 

O material coletado de nasofaringe através de um swab padronizado 

é introduzido cerca de 3 mm no meio de transporte Regan-Lowe (RL) 

semissólido, suplementado com 10% de sangue desfibrinado, estéril de 

carneiro ou cavalo e cefalexina (concentração final de 40 ug/mL).O material 

foi encaminhado ao IAL à temperatura ambiente, ao abrigo da luz em até 24 

horas após a coleta. 
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As amostras foram cultivadas no mesmo dia da coleta em meio de RL 

sólido com 10% de sangue de carneiro ou cavalo e 40 μg/mL de cefalexina. 

As placas foram incubadas a 35°C - 37°C, sob umidade elevada por um 

período de até 10 dias. Colônias sugestivas de pertencerem ao gênero 

Bordetella foram confirmados pela coloração de Gram, testes bioquímicos e 

caracterização antigênica descritos previamente106. 

3.4 Procedimentos Laboratoriais Realizados para Identificação de 
Bordetella pertussis em Secreção de Nasofaringe por PCR em 
Tempo Real 

O mesmo swab utilizado para a cultura foi utilizado para realização da 

PCR em tempo real. Após a realização da cultura, os swabs foram 

transferidos para um tubo de ensaio estéril seco, e mantidos em freezer a -

20°C para posterior extração, purificação e concentração do DNA bacteriano. 

O procedimento de PCR-TR utilizado foi o descrito por Leite et al.37. 

Extração do DNA: A extração do DNA do material coletado pelo swab 

de nasofaringe, foi realizada empregando-se o kit comercial QIAamp Mini Kit 

da Qiagen (Chattlesworth, CA, EUA) ou o equipamento MagNA Pure LC 

DNA Isolation Kit I (Roche AppliedScience, Indianapolis, IN), seguindo as 

instruções sugeridas pelo fabricante, diluído em100 μL de água ou do 

tampão adequado, provido no kit107. 

Em todas etapas de extração do material clínico foi realizada também 

a extração de um swab estéril como controle de resultados falso-positivos 

decorrentes de contaminações cruzadas, pois essa amostra deve apresentar 

obrigatoriamente resultado negativo na reação. 
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Amplificação do DNA: As reações de amplificação do material 

genômico foram realizadas em termociclador LightCycler®480 Software 

release1.5.0 SP3 - Roche® utilizando o sistema TaqMan® para detecção do 

produto de amplificação. 

Para a amplificação dos dois genes alvos ptxS1 (GenBank acesso n° 

AJ920066) e o segmento de inserção IS481 (GenBank acesso n° M22031) 

foram utilizados os iniciadores 442L15 e 402U16 para o alvo ptxS1 e os 

iniciadores 894L24 e 852U18 para o alvo segmento de inserção IS481. Para 

a detecção dos produtos foram utilizadas as sondas 419U22P e 871U22P 

respectivamente. 

As sondas são marcadas na posição 5’ com 6-carboxyfluorescein 

(FAM) e na posição 3’ com Black Hole Quencher 1 (BHQ1). 

As reações da PCR foram preparadas utilizando o reagente TaqMan® 

Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, CA), contendo 

nucleotídeos, tampão, UNG, AmpliTaq®, de acordo com instruções do 

fabricante. 

As ciclagens foram realizadas no aparelho LightCycler®480 (Roche) 

como se segue: um ciclo de 2 min a 50ºC; ativação da enzima por 10 min a 

95ºC; e 45 ciclos de 15 seg a 95ºC e 1 min a 57ºC cada. A coleta de dados 

foi realizada na fase de extensão a 57ºC. 
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3.5 Análise Estatística 

Após a descrição das características dos pacientes selecionados para 

o estudo, os pacientes foram divididos em três grupos para análise 

comparativa: grupo VR+ (com identificação apenas de VR), grupo BP+ (com 

identificação apenas de BP) e grupo codetecção (BP+VR). As variáveis 

categóricas foram descritas em proporções; as variáveis contínuas 

paramétricas descritas em média e desvio padrão. Para o estudo da 

associação entre as variáveis categóricas foi utilizado o teste do qui-

quadrado e test t. Para as variáveis numéricas sem distribuição normal foi 

utilizado teste de Kruskal Wallis. 

Foram realizadas análises bivariadas das associações entre as 

características clínicas, demográficas e evolutivas dos pacientes BP e VR. 

Foram realizadas análises multivariadas que incluíram as variáveis que 

apresentaram p ≤ 0,20 na análise bivariada. 

Para as características com maior prevalência nos pacientes com BP 

foram também calculados os valores de sensibilidade, especificidade, valor 

preditivo positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN), assim como para 

as características dos pacientes com VR. 

Nas análises comparativas, o nível de significância “p” foi considerado 

estatisticamente significante quando menor do que 5% (p < 0,05) e o 

intervalo de confiança de 95%. 
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3.6 Considerações Éticas 

O estudo está inscrito e aprovado na Plataforma Brasil, no comitê de 

ética em pesquisa do Hospital Universitário (HU-USP) registro CEP-

HU/USP:1383/14, na CEP da Faculdade de Medicina da USP (Registro on-

line número 11.470) e na CEP do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo (Anexo 

C). Todos os participantes ou responsáveis assinaram o TCLE. Após serem 

reconhecidos como elegíveis para o estudo pelo pesquisador, os 

responsáveis pelos menores foram esclarecidos sobre os objetivos do 

estudo e os procedimentos a serem realizados, assim como sobre os demais 

itens constantes do TCLE (Anexo A). 

Todos os casos foram notificados, com o preenchimento do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação, conforme rotina do serviço. 
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No período do estudo, de 1 de junho de 2014 a 30 de junho de 2016, 

foram notificados como suspeita de coqueluche 95 pacientes 

independentemente da idade. Durante esse período 69 pacientes 

preencheram os critérios de inclusão. Foram excluídos dois pacientes que 

haviam feito uso macrolídeo por três dias antes do diagnóstico e houve oito 

perdas (em quatro pacientes não foi possível a coleta de swab de 

nasofaringe e em quatro não foi coletada a pesquisa de vírus respiratório). 

Assim, foram analisados 59 pacientes, menores de um ano, com 

suspeita clínica de coqueluche que foram internados na enfermaria geral de 

pediatria do HU-USP (Figura 14). O resumo das características clínicas, 

demográficas, laboratoriais e evolutivas destes pacientes está nas Tabelas 

1, 2 e 3. 
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4- Não coletado BP 
4- Não coletado VR 

2 excluídos 
2 excluídos 

Uso prévio da 
macrolídeo 

8 perdas 

4 pacientes com BP*e VR** positivo 
(cultura/PCR*** e IFI****) 

14 pacientes com BP positivo (cultura/PCR***) 

22 pacientes sem etiologia 
Determinada (38%) 

69 pacientes com suspeita clínica de coqueluche < 1 ano 

19 pacientes com VR positivo 
(IFI****) 

59 pacientes estudados 

 

*BP = Bordetella pertussis 
**VR = virus respiratório 
***PCR = polymerase chain reaction 
**** IFI = imunofluorescência indireta 

Figura 14 - Fluxograma dos pacientes selecionados para o estudo 

Dentre os 59 casos estudados, houve um discreto predomínio do sexo 

masculino. A idade média foi de 100 dias de vida (desvio padrão de 62,7), 

com mais de ¾ dos lactentes abaixo de quatro meses de idade. 

Algum agente etiológico foi identificado em 37 crianças, vírus 

respiratório como agente único em 19, BP como agente único em 14 e 

codetecção de vírus e BP em quatro (Gráfico 1). 

O vírus mais frequentemente identificado foi o VSR, representando 

73% dos vírus identificados, como mostra o Gráfico 2. No primeiro ano de 

estudo, 32% dos pacientes apresentavam PCR e/ou cultura positiva para BP 

e 27% VR. Durante o segundo ano de estudo, a positividade para BP caiu 

para 6% enquanto que para vírus aumentou para 47%. 
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Os pacientes, com um único agente etiológico identificado, foram 

divididos em dois grupos: BP(+), com resultado positivo para Bordetella 

pertussis e VR(+) com resultado positivo para pesquisa de vírus respiratório. 

Foram comparadas as características clínicas, laboratoriais, demográficas e 

evolutivas (Tabelas 3 e 4). 

Dentre os 19 pacientes com identificação de VR como agente único, 

em apenas um paciente este resultado implicou na retirada do antibiótico 

(macrolídeos), impossibilitando outras análises. 

Tabela 1 - Características clínicas e demográficas dos 59 pacientes 
estudados 

Características  
Sexo N (%) 
Feminino 25(42,3) 
Masculino 34(57,6) 
Idade N (%) 
1-2 meses 16 (27,1%) 
2-4 meses 29 (49,1%) 
4-6 meses 09 (15,2%) 
6 meses - 1 ano 05 (8,4%) 
Característica dos acessos de tosse N (%) 
Seguido de cianose 48(81,3) 
Seguido de vômito 44(74,5) 
Seguido de guincho inspiratório 20(33,8) 
Seguido de apneia 19(32,2) 
Alterações clínicas admissionais  
Desconforto respiratório 45(76,2) 
Sibilos à ausculta pulmonar 28(47,4) 
Febre relatada ou aferida 24(40,6) 
Anorexia 15(25,4) 
Oximetria de pulso < 95% 28(47,4) 
Antecedentes pessoais  
Vacinação para coqueluche em dia 35(59,3) 
Nenhuma dose de vacina coqueluche 24(40,6) 
Vacinação materna para coqueluche 10(16,9) 
Contato com tossidor 14(23,7) 
Contato com fumante 22(37,2) 
Aleitamento materno exclusivo 43(72,8) 
Frequentador de creche  03(5,0) 
 (MD/DP) 
Nº pessoas no domicílio (04/1,3) 
Nº irmãos (01/1,3) 
n = número; % = porcentagem; MD = média; DP = desvio padrão 
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Tabela 2 - Características laboratoriais e evolutivas dos 59 pacientes 
estudados 

Características  N (%) 
Exames laboratoriais 
Leucócitos >20.000 cel/mm3 16(27,5) 
Linfócitos > 10.000 cel/mm3 19(32,7) 
Evolução clínica  
Internação em Unidade de Terapia Intensiva  15(25,4) 
Ventilação pulmonar mecânica invasiva 12(20,3) 
Hidratação parenteral 09(15,2) 
Dieta por sonda nasoenteral 10(16,9) 
Uso de oxigênio 47(79,6) 
Beta agonista inalatório 15(25,4) 
Corticosteroide parenteral 06(10,1) 
Macrolídeo 57(96,6) 
 (MD /DP) 
Tempo de oxigênio em dias (04/4,7) 
Tempo de internação em dias (06/5,9) 
Oximetria de pulso à admissão (92/06) 
n = número; % = porcentagem; MD = média; DP = desvio padrão  

Gráfico 1 - Resultado da pesquisa etiológica nos 59 pacientes 
estudados 

 

Gráfico 2 - Vírus identificados em secreção de nasofaringe dos 
pacientes estudados 
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As análises bivariadas das associações entre características clínicas, 

demográficas e evolutiva dos pacientes com BP e VR estão apresentadas na 

Tabela 5. As análises multivariadas que incluíram as variáveis que 

apresentaram p ≤ 0,20 na análise bivariada estão apresentadas na Tabela 6. 

Tabela 3 - Características clínicas e demográficas dos pacientes com 
agente único identificado 

Características BP (14) VR (19) Valor 
de p* 

Sexo N (%)  
Feminino 
Masculino 

5 (35,7) 
9 (64,2) 

11(57,8) 
8 (42,1) 0,2163 

 (MD/DP)  
Idade em dias (68,5/30,5) (99,3/35,4) 0,0120 
Tempo de tosse até o diagnóstico (dias) (7,3/4,6) (10,3/07,0) 0,1609 
Característica dos acessos de tosse N (%)  
Seguido de cianose 14(100) 12 (63,1) 0,0115 
Seguido de vômito 12 (85,7) 13 (68,4) 0,2710 
Seguido de guincho inspiratório 4 (28,5) 5 (26,3) 0,8996 
Seguido de apneia 5 (35,7) 6 (31,5) 0,8116 
Alterações clínicas na admissão    
Desconforto respiratório 9 (64,2) 17 (89,5) 0,0895 
Sibilos à ausculta pulmonar 2 (14,2) 15 (78,9) 0,0003 
Febre relatada ou aferida   2 (14,2) 11 (57,8) 0,0136 
Anorexia 4 (28,5) 6 (31,5) 0,8544 
Oximetria de pulso < 95% 4 (28,5) 12 (63,1) 0,0502 
Antecedentes pessoais    
Vacinação para coqueluche em dia  4 (28,5) 14 (73,6) 0,0116 
Nenhuma dose de vacina coqueluche 10 (71,4) 5 (26,3) 0,0115 
Vacinação materna para coqueluche 0 6 (31,5) 0,0236 
Contato com tossidor 3 (21,4) 4 (21,0) 1,0000 
Contato com fumante 4 (28,5) 9 (47,3) 0,2760 
Aleitamento materno 12(85,7) 15 (78,9) 0,6181 
Frequentador de creche  0 1 (5,2) 0,4032 
 (Mediana/intervalo 

interquartil) 
 

Nº pessoas no domicílio (4/3,75-5) (4/4-5) 0,8986** 
Nº irmãos (1/0-2) (1,5/1-3) 0,1451** 
BP+ = Bordetella pertussis positivo, VR + = vírus respiratório positivo, n = número; % = 
porcentagem; PCR = polymerase chain reaction; “p” = nível de significância; MD = média; DP = 
desvio padrão 
* teste do qui quadrado (x2) 
** teste de Kruskal Wallis 
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Tabela 4 - Características laboratoriais e evolutivas dos pacientes com 
agente único identificado 

Características BP (14) VR (19) Valor 
de p* 

Exames laboratoriais N (%) 
Leucócitos >20.000 mm3 07(50%) 04(21%) 0,0854 
Linfócitos > 10.000 mm3 08 (57%) 04(21%) 0,0363 
Evolução clínica N (%)  
Internação em UTIP 04 (28,5) 06 (31,5) 0,8544 
Ventilação pulmonar mecânica invasiva 04 (28,5) 05 (26,3) 0,8996 
Hidratação parenteral 02 (14,2) 03 (15,7) 0,9368 
Dieta por sonda nasoenteral 02 (14,2) 04 (21,0) 0,6107 
Oxigenoterapia 09 (64,2) 18 (94,7) 0,0316 
Beta agonista inalatório 01 (7,1) 07 (36,8) 0,0566 
Corticosteroide parenteral 00 03 (15,7) 0,1355 
Macrolídeo 14 (100) 18 (94,7) 0,3583 
Suspensão de macrolídeos 00 01(5,2%) 0,3936 
 (MD/DP)  
Oxigenoterapia (dias)  (05,3/5,9) (04,5/3,9) 0,4792 
Tempo de internação (dias) (07,8/7,8) (06,3/4,8) 0,6069 
Oximetria de pulso à entrada (%) (93,6/6,5) (91/6,9) 0,3513 
BP+ = Bordetella pertussis positivo, VR + = vírus respiratório positivo, n = número; % = 
porcentagem, PCR = polymerase chain reaction; “p” = nível de significância; MD = média; DP = 
desvio padrão 
* teste do qui quadrado (x2) 

Tabela 5 - Análise bivariada da associação de características clínicas, 
demográficas e evolutiva com a identificação de BP e de VR 

Características 
clínicas Categoria BP VR 

OR IC95% OR IC95% 
Sexo Masculino 1,00  1,00  
 Feminino 0,57 0,18-1,84 1,89 0,64- 5,52 

Idade (em quartis) Quanto mais 
novo 1,86 1,07-3,24** 0,76 0,47-1,22 

Número de irmãos (em 
tercis) 

Quanto mais 
irmãos 0,86 0,44-1,71 1,97 1,04-3,72** 

Nº pessoas no domicílio 
(em quartis) 

Quanto mais 
pessoas 1,02 0,58-1,77 1,08 0,64-1,81 

Cianose Sim ! ! 1,97 1,04-3,72** 
Cansaço Sim 0,58 0,16-2,13 4,4 0,87-22,17 
Febre Não 4,90 1,22-19,66** 0,42 0,14-1,24 
Oximetria de pulso < 90% Sim 0,74 0,20-2,75 1,40 0,43-4,52 
Sibilos Sim 0,14 0,03-0,55** 5,33 1,66-17,12** 
Vacinação 
ausente/atrasada Sim 4,43 1,33-14,72** 0,42 0,13-1,32 

Vacinação materna Sim ! ! 3,00 0,74-12,17 
Leucócitos > 20.000/mm3 Sim 5,46 1,56-19,12** 0,98 0,30-3,20 
Linfócitos > 10.000/mm3 Sim 4,00 1,20-13,36** 0,52 0,16-1,74 
Necessitou de O2 Sim 1,82 0,34-9,61 2,86 0,55-14,91 
OR= odds ratio (razão de chances); IC95% = intervalo de 95% de confiança; BP = Bordetella 
pertussis, VR = vírus respiratório 
** = p< 0,05;   ! = não houve variação na associação exposição-desfecho 
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Os valores de valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo 

positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN) para as características com 

maior prevalência nos pacientes com BP e para pacientes com VR estão 

apresentados na Tabela 7 e 8. 

Tabela 6 - Análises multivariadas das associações entre 
características clínicas, demográficas e evolutiva dos 
pacientes com identificação de BP e de VR 

Características clínicas Categoria OR IC95% 
BP    
Idade (em quartis) Quanto mais novo 1,95 0,74-5,16 
Ausência de sibilos Sim 5,70 1,22-26,61 ** 
Leucócitos > 20.000/mm3 Sim 5,38 1,08-26,80 ** 
Vacinação ausente  Sim 1,74 0,19-16,32 
    
VR    
Número de irmãos 
(em tercis) Quanto mais irmãos 1,41 0,69-2,89 

Presença de sibilos Sim 4,17 1,17-14,77** 
OR = odds ratio (razão de chances); IC95% = intervalo de 95% de confiança 
BP = Bordetella pertussis, VR = vírus respiratório 
** = p< 0,05 

Tabela 7 - Sensibilidade, especificidade, VPP e VPN das características 
clínicas para identificação de Bordetella pertussis 

Características Sensibilidade Especificidade VPP VPN 
Tosse seguida de cianose 0,66 0,36 0,53 1 
Ausência de sibilos à ausculta 0,44 0,78 0,75 0,88 
Ausência de febre 0,52 0,57 0,60 0,84 
Mãe não vacinada 0,70 0,31 0,51 1 
Nenhuma dose de vacina 0,41 0,73 0,66 0,77 
VPP = valor preditivo positivo, VPN = valor preditivo negativo   

Tabela 8 - Sensibilidade, especificidade, VPP e VPN das características 
clínicas para identificação de vírus respiratórios 

Características Sensibilidade Especificidade VPP VPN 
Tosse seguida de cianose  0,63 0 0,46 0 
Presença de sibilos à ausculta 0,78 0,85 0,88 0,75 
Presença de febre 0,57 0,85 0,85 0,60 
Desconforto respiratório  0,89 0,35 0,65 0,71 
VPP = valor preditivo positivo, VPN = valor preditivo negativo   
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A codetecção foi observada em quatro pacientes estudados, um dos 

pacientes não teve coletado o exame de hemograma. As principais 

características clínicas, demográficas e evolutivas estão representadas na 

Tabela 9. 

Todos os pacientes com codetecção apresentavam tosse em salva 

seguida de cianose, somente um paciente apresentou febre na história 

clínica e outro paciente, sibilos à ausculta pulmonar. Nenhum paciente 

apresentou guincho inspiratório. Somente um paciente não havia recebido 

vacina contra coqueluche, pois tinha menos que dois meses de vida e 

nenhuma das mães recebera vacina acelular durante a gestação. 

Devido ao número de pacientes com codetecção, não foram possíveis 

as análises comparativas com os demais grupos (BP+ e VR+). 

Tabela 9 - Análise descritiva das características clínicas, 
demográficas, laboratoriais e evolutivas dos pacientes com 
codetecção de BP e VR 
Características Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Idade 1mês e 
26 dias 

3 meses 
e 4 dias 

3 meses 
e 8 dias 

8 meses 
e 28 dias 

Sexo M M M F 
Tempo de tosse até o diagnóstico em dias 6 30 21 14 
Vírus identificado VSR Para 3 Adenovírus Para 3 
Leucócitos * 22.400 - 80.831 14.400 
Linfócitos * 6.720 - 50.923 9.200 
Necessidade de UTI Sim Não Sim Não 
Necessidade de VPM Sim Não Sim Não 
Tempo de internação em dias 22 2 18 1 
* Número de células em mm3; UTI = Unidade de Terapia Intensiva; VPM = ventilação pulmonar 

mecânica 
VSR = vírus sincicial respiratório; Para3 = vírus parainfluenza 3, M = masculino; F = feminino 

O Gráfico 3 mostra a variação do número de casos segundo o mês da 

realização da pesquisa etiológica de todos os pacientes estudados, dos BP+ 

e VR+. 
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Gráfico 3 - Variação do número de casos segundo o mês da realização 
da pesquisa etiológica de todos os pacientes estudados, 
dos BP+ e VR+ 
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O estudo da etiologia da infecção em lactentes com suspeita de 

coqueluche mostrou que além da BP, os vírus respiratórios também ocorrem 

como agentes únicos e em codetecção com a BP. 

No presente estudo, a prevalência de VR foi discretamente maior que 

a de BP. A proporção de casos de coqueluche confirmados 

laboratorialmente (30,5%) foi semelhante aos dados nacionais divulgados 

pelo SINAM que apontam 28,9% de positividade em 2012, o que sugere que 

a casuística estudada representa, em termos etiológicos, a população de 

menores de um ano com suspeita de coqueluche108. No Hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo entre 2009 e 2016, a 

positividade do exame de PCR para os casos suspeitos de coqueluche em 

menores de um ano de idade, foi de 23,2%. 

O presente estudo abrangeu dois anos consecutivos. Durante o 

primeiro ano de estudo o Ministério da Saúde do Brasil passou a 

recomendar a vacina dTpa para as gestantes que pode ter sido um dos 

fatores que contribuíram para a redução na incidência de coqueluche no 

país50. No segundo ano de estudo houve uma incidência reduzida na 

identificação de BP, com maior identificação de VR. 

A confirmação laboratorial da coqueluche mostra-se variável, em 

estudos anteriormente realizados. Segundo van den Brink et al.97, em estudo 
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prospectivo, multicêntrico em pacientes menores de 12 anos com infecção 

aguda do trato respiratório, de 49 crianças com suspeita de coqueluche 14% 

apresentaram confirmação por PCR. Estudo nacional mostrou que em Porto 

Alegre, em 222 pacientes com suspeita clínica de coqueluche entre 2011 e 

2013 submetidos ao diagnóstico molecular (PCR in-house), o diagnóstico foi 

confirmado por PCR em 161 (72,5%). Houve um predomínio em menores de 

um ano de idade (60,9%)98. Na Argentina, em levantamento de casos 

suspeitos de coqueluche, a positividade por PCR foi de 38%109. 

Também há relatos de positividade mais baixa. Estudo prospectivo de 

coorte, multicêntrico, conduzido de 2007-2009, na Holanda, mostrou que 

entre os pacientes com doença respiratória aguda, onde a coqueluche foi 

suspeitada, o exame foi positivo em 9,1% no primeiro ano de estudo em 

14,3% no segundo ano. Nesse mesmo estudo, a identificação de VR nos 

pacientes com suspeita clínica de coqueluche foi de 83%. Houve codetecção 

em 11 de 14 pacientes com BP identificada, no grupo de pacientes com 

suspeita de coqueluche 6/49 (12%) e entre os sem suspeita de coqueluche 

5/257 (1,9%), apresentaram a detecção de BP e VR97. 

No presente estudo, a pesquisa de VR mostrou-se importante não só 

como instrumento para o diagnóstico diferencial dos casos notificados com 

suspeita de coqueluche, mas também pela possibilidade da coexistência dos 

vírus respiratórios com a BP. 

O vírus mais identificado foi o VSR, sendo obtido em 73% dos 

pacientes com VR positivo. No primeiro ano do estudo, quando incidência de 

coqueluche foi maior a identificação de vírus respiratório nos pacientes com 
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suspeita de coqueluche foi de 27%. No segundo ano do estudo, houve uma 

redução na incidência da coqueluche e a identificação de VR nestes 

pacientes foi de 47%. 

As infecções por BP e VR podem apresentar quadro clínico 

semelhante110. A maioria dos estudos pesquisam ambas etiologias em 

pacientes com bronquiolite ou diagnóstico de infecção do aparelho 

respiratório inferior, o que os diferencia do presente estudo que aborda 

pacientes com suspeita de coqueluche92-94,99. 

Não há consenso quanto à incidência de BP nos pacientes com 

clínica de bronquiolite com VR identificado, enquanto alguns autores relatam 

uma alta frequência outros relatam uma incidência baixa e 

esporádica92,95,96,100. 

Nuolivirta et al.92 observaram, na Finlândia, em estudo realizado com 

secreção de nasofaringe de pacientes menores de seis meses com clínica de 

bronquiolite, hospitalizados antes de 2004, que de 142 pacientes 12 

apresentaram PCR positivo para BP (8,5%). Estudos mais recentes 

mostraram uma incidência baixa de BP em pacientes com  clínica de 

bronquioite 99-96. Estudo prospectivo de coorte, realizado nos Estados Unidos, 

por Piedra et al.96, em 2015 com 2207 lactentes menores de dois anos 

hospitalizados por bronquiolite, em 2068 foi identificado pelo menos um 

agente infecioso, sendo em apenas quatro identificado a BP (0,2%), sendo 

que em três houve a identificação de algum VR em codetecção. Na Finlândia, 

entre 2008 e 2010, estudo realizado com 196 lactentes menores de seis 

meses internados por bronquiolite, não se observou a identificação da BP95. 
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Vittucci et al.64, em estudo com pacientes menores de três meses de 

idade que internaram por doença respiratória aguda, relata que de 215 

pacientes, 53 (24,7%) apresentaram PCR positivo para BP. Coqueluche foi a 

hipótese diagnóstica em 22 pacientes, destes 16 (72,7%) foram positivos 

para BP e seis negativos. Dos negativos cinco apresentaram pesquisa de 

VR positiva sendo os mais frequentes o VSR e Rinovírus. A codetecção foi 

observada em 18 pacientes (34%) de 53 com BP+. 

Os estudos que pesquisam VR em pacientes com diagnóstico clínico 

de coqueluche são poucos na literatura, a incidência destes vírus é variável, 

tanto como agente único como em codetecção. Estudo Holandês mostrou 

que em pacientes com suspeita de coqueluche a identificação de VR foi 

frequente, 83,4%, sendo 14,3% como agente único e em 69,3% em 

codetecção 97. Vittucci et al.64 observaram a identificação de algum VR em 

23% das crianças com suspeita de coqueluche e PCR negativo para BP, 

esse mesmo estudo identificou 20% de codetecção nos pacientes com 

sintomas respiratórios agudo. 

Vários estudos têm demostrado a presença dos dois agentes tanto na 

suspeita de coqueluche quanto em pacientes que a apresentam sintomas 

respiratórios baixos sem a suspeita de coqueluche 64,97. A primeira descrição 

de infecção simultânea de BP e VR (VSR) ocorreu há mais de 30 anos113. 

Nos países onde foram observadas elevadas taxas de incidência da 

coqueluche, houve uma maior descrição de codetecção de VR e BP em 

pacientes com clínica de infecção viral, onde não havia sido feita a suspeita 

de coqueluche92,99,100,112-113. 
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A relação entre a presença dos dois agentes e evolução com maior 

gravidade ainda não foi esclarecida. Em vários estudos não houve diferença 

entre as características demográficas e evolutivas dos pacientes com um 

agente e os que apresentaram codetecção64. 

Trabalho realizado no Chile, em pacientes com suspeita clínica de 

coqueluche, onde foi feita investigação de infecção por VSR concomitante, 

não foram observadas diferenças nas variáveis demográficas ou evolutivas 

nos pacientes com codetecção dos pacientes com um único agente 

identificado103. 

Bellettini et al.98, descreveram em pacientes com coqueluche, 21,4% 

de coinfecção com outros agentes (VR e outras bactérias), 72,7% tinham 

seis meses de idade ou menos. Os coinfectados apresentaram maior tempo 

de internação hospitalar (p=0,009) e mais atelectasias na radiografia de 

tórax (OR 3,3; IC 95% 1,1-9,5; p = 0,023). 

No presente estudo, a codetecção foi observada em quatro pacientes 

com suspeita clínica de coqueluche (5,1%), sendo identificada em 22,2% 

(4/18) dos pacientes com BP positivo, e em 12,5% (4/32) dos pacientes com 

VR. 

Em estudo retrospectivo anterior realizado no mesmo serviço, os 

autores relatam que em 25 pacientes com BP identificada por PCR, três 

apresentaram VR identificado por IFI em codetecção, sendo que um 

paciente evoluiu com insuficiência respiratória severa e óbito. O pequeno 

número de pacientes com codetecção não permitiu a comparação evolutiva 

com os pacientes que tiveram um único agente identificado105. 
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Frassanito et al.104, em um estudo realizado na Itália com 53 lactentes 

menores de três meses de idade com PCR positivo para BP, observaram 

taxa de coinfecção com VR de 47%. Não observaram diferença entre os 

dados demográficos, escores clínicos de gravidade, tempo de internação, 

alterações laboratoriais e radiológicas. Os pacientes com BP como agente 

único eram mais jovens, e tinham sido menos amamentados. Os pacientes 

em coinfecção apresentavam um número maior de pessoas no domicílio. 

Da mesma forma do observado para os pacientes com BP como 

agente único, na codetecção nenhuma criança era filha de mãe vacinada 

com dTpa durante a gestação. 

O pequeno número de pacientes que apresentaram a identificação 

dos dois agentes em codetecção no presente estudo, não possibilitou a 

comparação de todos os dados demográficos e evolutivos. Novos estudos 

são necessários para esclarecer a relevância clínica dessas codetecções. 

Dentre os lactentes com infecção por BP, algumas características 

destacaram-se como preditores de diagnóstico. A presença de tosse seguida 

de cianose e ausência de vacinação materna com a vacina dTpa durante a 

gestação apresentaram os maiores índices de sensibilidade, porém com 

baixa especificidade. Esses resultados conferiram a essas características 

um alto poder de predição para excluir o diagnóstico, porém o valor preditivo 

positivo foi reduzido. 

A leucocitose maior que 20.000/mm3 (OR 5,46; CI 95% 1,56-19,12; p 

< 0,05) e a linfocitose superior a 10.000/mm3 (OR 4; CI 95% 1,20-13,36; p < 

0,05) no hemograma periférico aumentaram a chance do diagnóstico de BP 
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e, após os ajustes para confundidores, a presença de leucocitose superior a 

20.000/mm3 (OR 5,4 CI 95% 1,08-26,8 p < 0,05) e a ausência de sibilos à 

ausculta pulmonar (OR 5,7; CI 95% 1,08-26,8 p < 0,05) mostraram-se 

preditores do diagnóstico de maneira independente. 

Os valores preditivos negativos foram melhores para afastar o 

diagnóstico de BP quando comparados à infecção por VR. Nos pacientes 

que apresentaram infecção por VR, as características de maior sensibilidade 

foram o desconforto respiratório e a presença de sibilos a ausculta pulmonar, 

porém também se mostraram pouco específicos e, portanto, com alto valor 

preditivo negativo e valor preditivo positivo reduzido. 

Os resultados do presente estudo estão em acordo com dados da 

literatura que apontam que outras infecções respiratórias podem mimetizar a 

coqueluche. 

Por outro lado, a coqueluche pode apresenta-se de forma menos 

típica, principalmente nos lactentes muito jovens e nas crianças parcialmente 

imunizadas64,99,100. 

Estudos de soroprevalência mostram que ocorrem muito mais casos 

do que os casos que são notificados, confirmando a existência de formas 

clínicas variadas e subclínicas38,114. 

A tosse paroxística caracteriza uma das fases da doença, porém pode 

não estar presente na coqueluche, assim como pode ser manifestação de 

infecções virais, mimetizando a coqueluche. Em estudo realizado na 

Holanda com descrição de pacientes com suspeita clínica de coqueluche, a 

tosse paroxística foi capaz de predizer o diagnóstico de coqueluche em 

apenas 10%-15% dos pacientes97. 
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No presente estudo a tosse seguida de cianose foi a característica 

mais associada à suspeita clínica de coqueluche, sendo descrita em 100% 

dos pacientes com BP positiva. 

Na Argentina, na suspeita clínica de coqueluche, quando comparados 

com os casos negativos observaram que a tosse paroxística, contato de 

paciente com coqueluche e leucocitose > 20.000 foram associados ao PCR 

positivo para BP, enquanto que febre e antecedente de doença pulmonar 

neonatal foram associados ao PCR negativo109. 

Em Porto alegre, estudo retrospectivo de pacientes com suspeita de 

coqueluche a tosse paroxística foi observada em 15,5% dos pacientes e 

vômitos pós-tosse em 37,9%. Na análise multivariada a presença de cianose 

(OR 8,0; CI 95% 1,8-36,3; p = 0,007) e linfocitose > 10.000/mL (OR 10,0 CI 

95% 1,8-54,5; p = 0,008) foram preditores independente de coqueluche para 

menores de seis meses de idade. Na análise multivariada nenhuma variável 

foi associada à coqueluche em maiores de seis meses98. Estudo espanhol, 

retrospectivo, caso controle, com casos confirmados de coqueluche por 

identificação de BP por PCR, comparados com pacientes com VSR 

identificado, mostrou que o quadro clínico é muito semelhante 

principalmente em menores de dois meses. Destaca-se como diferença a 

presença de cianose na BP, vômitos e tiragens nos pacientes com VSR115. 

A idade e o estado vacinal são importantes aspectos a serem 

ponderados. Considera-se paciente completamente imunizado aquele que 

tenha recebido três doses de vacina para coqueluche e o reforço. No Brasil a 

vacina anti-pertussis é realizada aos dois, quatro, e seis meses, com reforço 
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aos 15 meses. Neste estudo 50% dos lactentes com BP+ tinham menos de 

dois meses de idade e 78,5% menos de três meses. Tanto a vacina de 

células inteiras (Pw) quanto as formulações acelulares (Pa, pa) não 

conferem imunidade plena116. 

Assim sendo, a coqueluche predomina em lactentes menores de um 

ano de idade, principalmente em crianças que não receberam nenhuma 

dose de vacina. No presente estudo, a suspeita de coqueluche foi mais 

frequente em menores de seis meses (91,4%), 76,2% dos pacientes 

selecionados eram menores de quatro meses e nos casos confirmados 

85,7% eram menores de quatro meses. Dos pacientes com suspeita de 

coqueluche, 40,6% não haviam recebido nenhuma dose da vacina enquanto 

que isso ocorreu em 71,1% dos casos confirmados. Apesar disso, mesmo 

em pacientes vacinados a coqueluche é um diagnóstico que deve ser 

suspeitado, pois 28,5% dos pacientes com BP positiva, no presente estudo, 

haviam recebido vacina para coqueluche. 

A vacinação materna também foi relevante uma vez que nenhuma 

criança, filha de mãe vacinada para coqueluche durante a gestação 

apresentou PCR positivo para BP. 

A vacinação de gestantes com dTpa passou a ser recomendada pelo 

Ministério da Saúde em outubro de 2014, porém as taxas de cobertura 

vacinal são variadas nas diversas regiões do país56. Após o pico de 

incidência de coqueluche de 2014 observada no Brasil, onde foram 

registrados 8595 casos confirmados, com 127 óbitos, observou-se uma 

queda evidente no número de casos nos anos seguintes, em 2015 para 
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3.061 casos e 35 óbitos por coqueluche notificados26. A queda no número de 

casos e no número de óbitos não podem ser atribuídos somente à vacinação 

das gestantes, vários outros fatores, como mudança temporal na circulação 

da bactéria, cobertura vacinal dos lactentes, diferenças demográficas, 

podem influenciar essa tendência29,117-118. 

Outro aspecto a ser considerado é a sazonalidade das infecções 

respiratórias. As infecções virais são responsáveis pela grande maioria das 

doenças respiratória agudas na infância e também pelas doenças de vias 

aéreas inferiores que levam o paciente a internação hospitalar119. 

O VSR foi identificado em 73% dos pacientes com infecção viral. É o 

principal agente da bronquiolite viral aguda, que apresenta uma 

sazonalidade bem marcada, com pico de incidência entre os meses de 

março a junho88. A coqueluche predomina nos meses quentes do ano120. No 

HU-USP entre 2009 e 2016 foi observado um pico da incidência de casos de 

coqueluche entre os meses de novembro a março, semelhante ao 

observado na literatura121. Nos pacientes analisados nesse estudo, pode-se 

também observar uma maior incidência de vírus respiratórios nos meses de 

outono e inverno e a coqueluche nos meses mais quentes do ano. 

Trabalho realizado no Chile, em pacientes com suspeita clínica de 

coqueluche, no qual foi feita investigação de infecção por VSR concomitante, 

observou-se que no período de sazonalidade do vírus, de 34 casos de 

coqueluche com BP identificado, 17 apresentaram o VSR em codetecção 

(50%). A codetecção foi mais observada no período de maior incidência de 

infecções virais103. 
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No presente estudo, a positividade da pesquisa viral não apresentou 

impacto na interrupção do uso de macrolídeos. Em apenas um paciente que 

apresentou pesquisa viral positiva houve a retirada do antibiótico. Esse 

resultado difere de estudo anteriormente realizado pelos autores no qual, em 

pacientes com bronquiolite viral aguda, a pesquisa viral positiva influencia na 

redução do uso desnecessário de antibióticos, assim como em estudo 

retrospectivo, realizado em 2013, com 67 lactentes menores de um ano com 

suspeita clínica de coqueluche no qual, a pesquisa viral positiva resultou em 

suspensão em 40% dos casos 88,105. Novos estudos são necessários para 

esclarecer a influência da pesquisa viral sobre o uso de macrolídeos na 

suspeita de coqueluche. É possível que a demora no resultado do exame de 

PCR, a gravidade da doença nos lactentes e o risco de pacientes que se 

apresentam em codetecção tenham papel nas tomadas de decisão. 

5.1 Limitações do Estudo 

A identificação de vírus respiratórios em secreção de nasofaringe 

foi realizada por imunofluorescência indireta, que identifica sete vírus e 

apresenta sensibilidade menor que as técnicas moleculares. A utilização 

dessa técnica pode ter influenciado no número de pacientes sem agente 

etiológico identificado e no pequeno número de pacientes identificados 

em codetecção, comparado com os estudos que utilizaram as técnicas 

moleculares. A identificação mais frequente de VSR pode ter minimizado 

esse viés, pois a IFI tem melhor sensibilidade para a identificação do 

VSR89. 



DISCUSSÃO - 72 

 

Os quatro pacientes com codetecção representaram 7% dos 

pacientes com identificação de agente etiológico. O pequeno número de 

pacientes em codetecção também não permitiu a comparação das 

características clínicas, demográficas e evolutiva destes pacientes com os 

de agente único. 

Os resultados observados neste estudo, relacionados à mudança de 

conduta, podem ter sido influenciados pelo tempo de demora em se obter o 

resultado do exame de PCR-RT realizado pelo IAL, que no período do 

estudo foi de até sete dias úteis. 
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Em lactentes hospitalizados com suspeita clínica de coqueluche à 

admissão: 

a) A prevalência de infecções por vírus respiratórios foi relevante e 

discretamente superior à prevalência de BP. 

b) Diferenciar clinicamente os pacientes com BP dos com VR 

permanece um desafio, pois as características identificadas não são 

exclusivas de cada etiologia. A confirmação laboratorial do diagnóstico de 

coqueluche foi associada a menor idade, tosse seguida de cianose, 

ausência de imunização contra BP, linfocitose e leucocitose. A tosse 

paroxística seguida de cianose e ser filho de mãe não vacinada 

representaram as características de maior sensibilidade e VPN, porém com 

baixa especificidade e VPP. 

- Os pacientes com VR apresentaram com maior frequência sibilos a 

ausculta pulmonar, desconforto respiratório, febre na história 

clínica, vacinação em dia para coqueluche, ser filho de mãe que 

recebeu vacina contra coqueluche durante a gestação e ter feito 

uso de oxigênio contínuo durante a internação. As características 

com os maiores valores de sensibilidade, especificidade, VPP e 

VPN foram: presença de sibilos à ausculta pulmonar e cansaço 

respiratório. 
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c) Devido ao número de casos não foi possível analisar a associação 

entre codetecção e gravidade. 

d) A pesquisa viral não apresentou impacto sobre o uso de 

macrolídeos. 
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Anexo A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

____________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: ............................................................................. .............................................idade: .................. 

  DOCUMENTO DE IDENTIDADE: .........................................  SEXO:  M □   F □   

  DATA NASCIMENTO: ....../......./...... 

 
2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................................. 

 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: .........................................  SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO: ....../......./...... 

 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: ..................... 
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Sua criança foi convidada a participar de uma pesquisa sobre coqueluche (tosse comprida), uma doença que 
acomete um grande número de crianças. A tosse comprida é causada por uma bactéria chamada Bordetella 
pertussis. Esta doença pode ser prevenida com a vacina, porém a criança só se torna protegida da doença 
após completar o esquema de vacinação para coqueluche, o que ocorre por volta de 1 ano de idade. Antes 
disso a criança ainda tem algum risco de adquirir a doença, que pode ser grave principalmente nos bebes muito 
jovens. Este termo de consentimento contém informações que ajudarão você a decidir sobre a participação da 
sua criança. Leia este documento cuidadosamente e fique à vontade para decidir se deseja ou não que sua 
criança participe deste estudo. Pergunte ao médico qualquer dúvida que você possa ter. Se você concordar 
com a participação de sua criança no estudo, deverá assinar este documento na última página.  
Veja abaixo algumas informações que poderá ajudar sua decisão:  
1. Sobre este estudo: 
Sua criança apresenta suspeita clínica de coqueluche, no entanto ela pode também ter uma infecção causada 
por vírus respiratórios. Para esclarecer a causa da doença será coletada secreção respiratória e exames de 
sangue da criança. Para esse estudo pedimos sua autorização para utilizar os resultados dos exames de seu 
filho (a), pois pretendemos analisar quais as principais causas dessa doença e como podemos melhorar o 
tratamento das crianças.   
2. O que você e sua criança precisarão fazer? 
O médico responsável fará algumas perguntas sobre a saúde do seu filho para preencher o questionário do 
estudo. Isso levará cerca de 10 minutos. Será coletada uma pequena quantidade de sangue periférico (utilizada 
uma agulha fina para sangue da mão ou do braço) e de secreção da nasofaringe (nariz) que será utilizada para 
identificação de vírus e da bactéria causadora da tosse comprida. Esses exames são necessários para o 
tratamento de seu filho(a), portanto serão coletados, mesmo que ele não participe do estudo. Se participar do 
estudo os resultados serão analisados juntamente com os de outras crianças internadas. Não haverá 
ministração de nenhuma medicação ou vacina de estudo para sua criança e a não haverá necessidade de 
tempo adicional de permanência no hospital se sua criança participar do estudo. Você não terá despesas com 
relação ao estudo (exames do estudo), mas também não receberá pagamento pela sua participação. 
3. Desconfortos e riscos esperados: 
Não estão previstos eventos indesejáveis (ruins) com sua criança devido aos procedimentos deste estudo, 
além daqueles relacionados apenas à coleta de sangue habitual com agulha descartável, coleta de secreção de 
nasofaringe e radiografia de tórax. 
4. Benefícios que poderão ser obtidos: 
Os resultados desses exames poderão auxiliar na identificação de vírus nas crianças com suspeita clínica de 
coqueluche, auxiliando assim no tratamento da mesma. As informações que forem adquiridas com o estudo 
poderão também ajudar outras crianças no futuro. 
5. Utilização do material biológico: 
Todo material biológico coletado de sua criança será utilizado apenas neste estudo e somente para os exames 
de laboratório descritos no próprio protocolo. Este material não será utilizado em outros estudos ou para outros 
fins. 
6. Opções caso não participe do estudo: 
Caso você decida que sua criança não participará ou deixará de participar desse estudo a qualquer momento, 
basta avisar o médico. Se sua criança sair do estudo (seja qual for o motivo) ele/ela não perderá nenhum 
benefício, tratamento médico ou direitos legais aos quais tenha direito, porém o médico do estudo poderá 
continuar a usar as informações e o material biológico (exames) que já foram coletados antes dela deixar o 
estudo, mas apenas para o objetivo de se identificar a causa da doença e, se necessário, iniciar o tratamento o 
mais rápido possível. 
7. Informações sobre a privacidade da minha criança: 
Se você concordar com a participação dele (a) neste estudo, as informações sobre a saúde dele/dela serão 
mantidas de maneira confidencial. Apenas a equipe do estudo e de profissionais responsáveis pelo tratamento 
terão acesso às informações de sua criança. Se não concordar com isso, você pode escolher não assinar este 
termo. 
 

 
Rubrica do pesquisador: 
 
 

Rubrica do responsável legal: 
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ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA: 
1. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 
esclarecimento de eventuais dúvidas, Dra. Angela Esposito Ferronato e Dra. Sandra E. Vieira, que 
podem ser encontradas no endereço Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 – Cidade Universitária – telefone: (11) 
3091-9409. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) –Av. Dr. Arnaldo, 455 – Instituto Oscar Freire – 2º 
andar–tel:3061-8004, FAX:3061-8004 E-mail: cep.fm@usp.br ou CEP-HU/USP: Av. Prof. Lineu Pestes, 
2565 - Cidade Universitária - CEP: 05508-000 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3091-9457 -                           
Fax:(11)3091-9479-E-mail:cep@hu.usp.br. 
É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 
estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade do tratamento da minha filha na Instituição; 
2. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, e não será divulgada a 
identificação de nenhum paciente; 
3. É garantido o seu direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, que 
sejam do conhecimento dos pesquisadores; 
4. Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e 
consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação; 
5. Os pesquisadores comprometem-se a utilizar os dados e o material coletado somente para esta 
pesquisa. 
CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 
mim, sobre o estudo: “Identificação de Vírus Respiratórios em lactentes internados com suspeita 
clínica de coqueluche”.  
Eu discuti com a Profa. Dra. Sandra Elisabete Vieira sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 
acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste 
estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 
atendimento neste Serviço. 

 

Assinatura do paciente/representante legal 
Data         /       /        

 

-------------------------------------------------------------------------  
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente 
ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

 

Rubrica do pesquisador: 
 
 

Rubrica do responsável legal: 
 
 

 
 
 
 



ANEXOS - 80 

 

Anexo B - Protocolo clínico padronizado à admissão 

 

PROTOCOLO DE ADMISSÃO E EVOLUÇÃO: 
Nome: _______________________________ Matrícula:  ____________________________  

Idade:  _______________________________ Data admissão:  _______________________  

Data de nascimento:  ___________________ Data da alta:  _________________________  

 

 

Sintomas apresentados à admissão: 

a) tosse: (  ) 1. sim (  ) 2. não duração: ___  

b) tosse com vômitos: (  ) 1. sim  (  ) 2. não 

c) tosse com apneia: (  ) 1. sim  (  ) 2. não 

d) tosse com guincho: (  ) 1. sim  (  ) 2. não 

e) tosse com cianose: (  ) 1. sim  (  ) 2. não 

f) cansaço: (  ) 1. sim  (  ) 2. não 

g) febre: (  ) 1. sim  (  ) 2. não duração: ___  

h) anorexia: (  ) 1. sim  (  ) 2. não 

i) conjuntivite: (  ) 1. sim  (  ) 2. não 

k) outros:  __________________________  

 

Quadro clínico inicial: 

Estado geral   

FR/FC  

Perfusão  

Dispneia/grau  

Cianose  

Nível de consciência   

Saturação de O2  

Ausculta pulmonar   

Temperatura  

outros  

 

Antecedente: 
Idade da mãe: ___________ idade do pai: _________ renda familiar em SM: ____________  

Condições de habitação: ______________________________________________________  

Idade gestacional, dados do parto e gestação: ____________________________________  

Doenças prévias:____________________________________________________________  

Amamentação /tempo: _______________________________________________________  

Frequenta creche: ___________________________________________________________  

n° irmãos e idade: ___________________________________________________________  

n° de pessoas no domicílio: ___________________________________________________  

Contato com tossidores: ______________________________________________________  

Fumante passivo: ___________________________________________________________  

Comorbidades: _____________________________________________________________  
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Vacinação:  DPT = 1a dose (  ) 2a  dose (  ) 3a dose (  )  

Resultados de exames admissionais: 

Exames  Data da coleta  Resultados:  

HMG  

 

 

 

HMC   

IFI - vírus   

BP  
 

  

Rx tórax:  
 

 

 

Evolução: 
Medicações prescritas e tempo de uso: 

 Medicação Tempo de uso em dias  

Broncodilatador  

 

 

Corticoide sistêmico   

Antibióticos   

Oxigênio (via de administração)   

Hidratação parenteral   

Outros.   

 

Complicações infecciosas     / data do diagnóstico (dias após internação) 

� ________________________________________ 
 

Necessidade de internação em UTI: (  ) 1. sim  (  ) 2. não; tempo de UTI ________________  

Necessidade de VPM: (  ) 1. sim  (  ) 2. não; indicação de VPM:______tempo de VPM _____  

Tempo total de internação: ____________________________________________________  

Diagnóstico de alta e destino: __________________________________________________  

 

Resultados de outros exames: _________________________________________________  
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Anexo C - Aprovação do Comitê de Ética 
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