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RESUMO

Almeida, MB. Avaliação das infecções respiratórias virais em pacientes com
fibrose cística [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2010.
O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto clínico, funcional e bacteriológico das
infecções respiratórias virais nos pacientes com fibrose cística durante um ano. A
identificação viral foi feita por métodos de biologia molecular para os seguintes virus:
Vírus sincicial respiratório, Influenza A e B, Parainfluenza 1, 2 e 3, Adenovírus,
Rinovírus, Metapneumovírus humano, Coronavírus, Enterovírus e Bocavírus. Foram
408 amostras com identificação viral em 199 amostras (48,7%). O Rinovírus foi o
mais prevalente sendo identificado em 140 amostras (34,31%), mas contrastando
com outros estudos em fibrose cística e em outras doenças pulmonares crônicas, o
Rinovírus não mostrou ter impacto clínico, funcional ou bacteriológico significativo
nos pacientes com fibrose cística.
Descritores: Fibrose cística; Biologia Molecular; Rhinovirus; Vírus sincicial
respiratório; Vírus da Influenza; Bocavirus humano; Infecções por paramyxoviridae;
Metapneumovirus.

SUMMARY

Almeida, MB. Respiratory viral infections evaluation in cystic fibrosis patients
[Thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2010.
The objective of this study was to evaluate the clinical, functional and bacteriological
impact of the viral respiratory tract infections in cystic fibrosis patients over one year.
Viral identification was done through molecular biology methods for the following
virus: Respiratory syncytial virus, Influenza A and B, Parainfluenza viruses type 1 to
3, Adenovirus, Rhinovirus, Human metapneumovirus, Coronavirus, Enterovirus and
Human bocavirus. 199 (48,7%) samplings among 408 were positive for at least one
virus. Rhinovirus was the virus with a higher prevalence, which was identified in 140
samplings (34,31%), but without clinical, functional or bacteriological impact
contrasting with other studies in patients with cystic fibrosis and other chronic lung
diseases.
Descriptors: Cystic fibrosis; Molecular Biology; Rhinovirus; Respiratory syncytial
virus;
Influenza
virus;
Human
bocavirus;
Paramyxoviridae
infections;
Metapneumovirus.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
A fibrose cística (FC) é a doença de herança autossômica recessiva mais letal
nos caucasianos. A doença tem envolvimento multissistêmico (sistema respiratório,
gastrintestinal, hepático e genitourinário), mas em cerca de 85% dos casos a
letalidade está relacionada ao dano pulmonar1. Atualmente a mediana de sobrevida
destes pacientes nos Estados Unidos está ao redor de 37 anos de vida, onde 45%
deles atingem a idade adulta2. Em 1980 a mediana de sobrevida era ao redor de 18
anos de vida. O aumento desta expectativa de vida se deve a uma série de fatores
como diagnóstico precoce, ressaltando aqui a importância e o impacto do teste de
triagem neonatal realizado em alguns serviços, a abordagem nutricional mais
agressiva e preventiva, assim como uma abordagem mais agressiva das infecções
pulmonares tanto na prevenção como no tratamento3-10.

1.2 GENÉTICA E INCIDÊNCIA DA FC
O gene da FC11-13 localiza-se no braço longo do cromossomo 7, chama-se
gene

CFTR

(Cystic

Fibrosis

Transmembrane

Conductance

Regulator),

é

responsável pelo defeito genético básico, que codifica uma proteína com o mesmo
nome, CFTR. Esta proteína é um polipeptídeo de 1480 aminoácidos com peso
molecular de 168kDa e funciona como um canal de cloro AMPcíclico dependente,
que tem como principal função o transporte de íons cloro na superfície apical das
células epiteliais14. No Brasil um estudo recente de Raskin et al.15 avaliou a
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freqüência da homozigose para a mutação mais comum (∆F508) em cinco Estados
brasileiros e estimou a incidência da doença nos brasileiros europeus descendentes
em um para 7576 nascidos vivos. Entretanto a variabilidade entre os estados é muito
grande, possivelmente decorrente das migrações e miscigenações, calculando-se
que possa haver diferenças entre as regiões de até quase 20 vezes.

1.3. IMPORTÂNCIA DA INFECÇÃO BACTERIANA NA FC
Os pulmões são normais ao nascimento, mas a tosse e o acúmulo de
secreção pulmonar podem ocorrer precocemente, habitualmente desencadeados
por uma infecção viral16. O dano pulmonar é precoce, ocorrendo inflamação17-18 e
prejuízo com disfunção do transporte mucociliar, com conseqüente aquisição de
bactérias que colonizam cronicamente as vias aéreas19. A colonização do trato
respiratório por patógenos peculiares como o Staphylococcus aureus, Haemophilus
influenzae,

Pseudomonas

aeruginosa,

complexo

Burkholderia

cepacia

e

Stenotrophomonas maltophilia intensificam o processo inflamatório na árvore
traqueobrônquica dos pacientes20 e determinarão uma intensa inflamação
neutrofílica crônica das vias aéreas. A infecção crônica pela P. aeruginosa é
associada ao aumento da morbiletalidade dos pacientes com FC21-22. Com a
evolução da doença ocorre um declínio progressivo da função pulmonar em
consequência dos episódios de agudização ou exacerbação pulmonar, que se
caracterizam por eventos agudos de intensificação dos sintomas respiratórios23-2. O
processo infeccioso e inflamatório crônico acaba por levar à formação de
bronquiectasias e destruição da arquitetura pulmonar, culminando com insuficiência
respiratória crônica, cor pulmonale e óbito.
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1.4 INFECÇÕES VIRAIS NA FC
1.4.1 PREVALÊNCIA DAS INFECÇÕES VIRAIS
A prevalência de infecções respiratórias virais em pacientes pediátricos com
FC é muito variável, de 13% a 52%, e mais alta nos grupos mais jovens25-26. Já em
adultos com FC, Clifton et al.27 relataram incidência anual de infecções virais de
4,9%, utilizando a sorologia como método diagnóstico, mostrando que neste faixa
etária os vírus tem menor prevalência e são de menor relevância clínica. Esta
grande variabilidade nos resultados dos diversos estudos, resulta em parte da falta
de uma adequada padronização dos métodos diagnósticos, especialmente nos
estudos mais antigos, sendo que os estudos mais recentes tendem a encontrar
maiores taxas de detecção viral provavelmente por usarem métodos de diagnóstico
mais efetivos, especialmente quando emprega-se métodos de biologia molecular
com pesquisa direcionada para um painel com maior número de vírus.
Alguns estudos mostram não haver diferenças na prevalência de infecções de
vias aéreas superiores ou mesmo infecções respiratórias virais comprovadas entre
pacientes com FC e controles, apesar de se observar a ocorrência de sintomas de
vias aéreas inferiores com mais freqüência nos pacientes com FC28-30.

1.4.2 REPERCUSSÕES DAS INFECÇÕES VIRAIS NA FC
As infecções por vírus respiratórios podem resultar em grandes danos ao
epitélio respiratório de indivíduos normais, especialmente quando o agente é o vírus
sincicial

respiratório

(VSR),

adenovírus

ou

influenza31.

Apesar

do

vasto

conhecimento relacionado à importância das infecções bacterianas na evolução da
doença pulmonar dos pacientes com FC, pouco se conhece sobre o impacto das
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infecções virais e suas repercussões microbiológicas, funcionais e no prognóstico
destes pacientes. Sabe-se que as exacerbações respiratórias destes pacientes
freqüentemente não são acompanhadas de febre ou neutrofilia significativa,
sugerindo a possibilidade de envolvimento viral nestes episódios32. Existem algumas
evidências na literatura de que as infecções por vírus respiratórios podem
determinar exacerbações pulmonares e progressão da doença pulmonar na FC26, 3334

. Ramsey et al.28 e Hiatt et al.29 avaliaram de forma prospectiva a ocorrência de

infecções virais em pacientes com FC em cerca de 20 pacientes cada, por um
período de dois a três anos, mostrando maior ocorrência de sintomas de vias aéreas
inferiores e repercussão funcional entre os pacientes com fibrose cística acometidos
por infecções virais, quando comparados aos controles.
Nos lactentes com FC as infecções virais repercutem com aumento da taxa
de hospitalização35. Estas infecções virais causam anormalidades funcionais
respiratórias e progressão da doença36. A prevenção e um adequado conhecimento
destas infecções virais poderiam postergar a perda da função pulmonar e reduzir o
risco da colonização precoce por P. aeruginosa32.
O papel das infecções virais em outras doenças pulmonares crônicas como
na asma37-41 e na doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)40,

42-43

já está bem

estabelecido. Poderíamos imaginar então que assim como nestes estudos, as
infecções

respiratórias

virais

nos

pacientes

com

FC

poderiam

acarretar

exacerbações pulmonares e determinar piora clínica e funcional.
Os pacientes com FC não parecem ter maior incidência de infecções
respiratórias virais, mas elas parecem determinar maior impacto clínico-funcional
que em grupos de controle29-30,

44-45

. Alguns fatores locais dos pacientes com FC

poderiam explicar porque neles ocorre uma maior replicação viral, com conseqüente
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maior produção de citocinas, justificando a maior gravidade destas infecções virais
neste grupo de doentes45. Colasurdo et al.46 demonstraram que ratos com FC têm
uma resposta inflamatória exagerada porém uma inabilidade em eliminar o VSR.
Acredita-se então que esta replicação viral exacerbada e resposta inflamatória
exagerada causem um dano local ainda maior nas vias aéreas30.

1.5 DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO VIRAL
Os estudos iniciais de infecções respiratórias virais em pacientes com FC
foram baseados em sorologias com amostras pareadas, isolamento viral ou
imunofluorescência28, 47. Um dos primeiros estudos na área foi publicado em 1984,
relatando seguimento de 49 pacientes por 2 anos e identificação viral através de
sorologia e lavado nasal para isolamento viral em cultura. Utilizando os irmãos não
fibrocísticos como controles, o autor não observou prevalência diferente de
identificações virais entre o grupo de pacientes com FC e os controles, apesar dos
primeiros apresentarem doenças respiratórias com maior freqüência. Os indivíduos
com infecção viral comprovada apresentaram piora dos parâmetros de função
pulmonar e maior freqüência e duração de hospitalizações47.
Segundo alguns autores muitos dos estudos realizados podem ter
subestimado a importância dos processos infecciosos virais neste grupo de doentes
devido aos seguintes fatores32: 1. baixa taxa de detecção viral nas culturas teciduais
ou pelas técnicas de imunofluorescência30; 2. uso de critérios subjetivos para
determinar exacerbações respiratórias, faltando dados objetivos como função
pulmonar23; 3. dificuldade técnica em isolar vírus na secreção espessa dos pacientes
com FC, podendo diminuir a sensibilidade dos métodos utilizados48 e; 4. a
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indisponibilidade de métodos moleculares para investigação etiológica na maioria
dos estudos relatados32. Este fato pode ser constatado no estudo de Ramsey28,
onde a identificação viral foi feita por métodos sorológicos, o que deve ter acarretado
uma baixa taxa de infecção viral podendo justificar o inesperado resultado
encontrado, onde o grupo com infecção viral teve menor taxa de declínio funcional
respiratório e menor gravidade de escore clínico. De forma oposta outra pesquisa
mostra que as infecções virais respiratórias agudas se associaram a maior impacto
clínico-funcional e a necessidade de hospitalização por exacerbação pulmonar49.
Neste caso foram usados dois métodos para identificação viral (cultura e sorologia),
o que pode ter ajudado numa maior taxa de identificação viral.
Outra questão importante a ser respondida diz respeito à diferença de
gravidade conforme o vírus em questão, já que é bem conhecido na literatura que
determinados vírus como o rinovírus e o influenza tem maior impacto no grupo de
pacientes asmáticos. Um estudo realizado em 1990 por Pribble et al.50, mostra que
as exacerbações agudas respiratórias em pacientes com FC foram de gravidade
maior quando se identificou o vírus influenza. Estes autores concluem então que a
prevenção contra influenza deve ser realizada nos pacientes com FC. Em lactentes
o VSR determina exacerbações respiratórias com hospitalizações mais prolongadas,
maior morbidade respiratória, maior risco de necessidade de suporte ventilatório e
maior taxa de oxigenoterapia domiciliar após a alta35, mostrando o impacto da
infecção viral também a longo prazo.
Os vírus respiratórios que aparentemente causam um maior dano na função
pulmonar de pacientes com FC são o VSR e Influenza, sendo o primeiro mais
importante para os lactentes, hospitalizados com maior freqüência durante a estação
de VSR (outono e inverno)29, 35, 51-52.
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Nos últimos quatro anos foram publicados três estudos usando métodos de
biologia molecular para identificação de vírus respiratórios em pacientes com FC30,
51, 53

. O estudo de Olesen et al.53, publicado no final do ano de 2006 pesquisou sete

diferentes vírus respiratórios e bactérias atípicas em pacientes ambulatoriais com
FC, utilizando os métodos de PCR e RT-PCR em tempo real. Foram incluídos 75
pacientes, todos menores que 16 anos, e nas amostras colhidas entre fevereiro de
2002 e janeiro de 2003 foram pesquisados influenza A e B, parainfluenza 3,
adenovírus, VSR, rinovírus e metapneumovírus humano. Das 606 amostras
coletadas, 96 amostras de 45 pacientes tiveram algum agente viral identificado. Uma
única amostra teve co-infecção por rinovírus e influenza A. Oito pacientes tiveram
duas amostras positivas para rinovírus com intervalo de quatro a seis semanas entre
as coletas. O rinovírus foi o mais prevalente e não influenciou na função pulmonar.
Não houve mudança no perfil de colonização bacteriana durante ou após as
infecções virais e os sintomas clínicos não se correlacionaram com o diagnóstico de
infecção viral.
O estudo de Wat et al.51 investigou nove diferentes vírus respiratórios durante
17 meses, entre dezembro de 2002 a maio de 2004 no Reino Unido, em pacientes
abaixo de 18 anos provenientes de quatro Centros distintos. Foram colhidos
materiais para análise nas consultas de rotina ou durante as exacerbações
respiratórias. O painel de vírus pesquisados através da metodologia NASBA foi:
influenza A, influenza B, vírus sincicial respiratório (VSR), parainfluenza 1, 2, 3 e 4,
rinovírus e coronavírus. A pesquisa incluiu 71 dos 151 pacientes atendidos nestes
quatro Centros. Algum vírus respiratório foi identificado em 63 das 138 amostras
(46%); em seis casos (4,3%) houve co-infecção por dois vírus e em três casos
(2,2%) três vírus foram identificados na mesma amostra. Influenza A, influenza B,

Introdução 9

PIV 4 e rinovírus foram os mais freqüentes. A identificação de algum vírus
respiratório foi significantemente mais freqüente nas exacerbações que nas
consultas de rotina, sendo influenza A, influenza B e rinovírus os mais freqüentes.
Este estudo não mostrou mudança no perfil bacteriológico dos pacientes durante as
infecções virais. Houve maior proporção de pacientes no grupo com identificação
viral com sintomas de vias aéreas superiores durante as exacerbações.
Já no final de 2008 foi publicado o estudo com maior painel de vírus
pesquisados por PCR, totalizando 11 vírus, que foram os seguintes: Rinovírus,
Enterovírus, Coronavírus 229E, OC43 e NL63, Metapneumovírus humano, vírus
sincicial respiratório A e B, Influenza A e B e adenovírus. Foi um estudo longitudinal
por seis meses, de novembro a maio, durante pico de sazonalidade dos vírus.
Foram incluídas 20 crianças com FC de até sete anos e 18 controles pareados onde
cada criança forneceu em média 16 amostras para as pesquisas virais. As amostras
de swab nasal para pesquisa viral eram coletadas a cada duas semanas ou na
vigência de sintomas de infecção das vias aéreas. Os pacientes com FC
apresentaram maior gravidade e maior duração dos sintomas de vias aéreas
inferiores após as infecções virais. Foram descritas também maiores quedas nas
oximetrias de pulso no grupo com FC. Os vírus mais prevalentes foram Rinovírus,
Enterovírus e Coronavírus. Assim como já relatado por outros autores, a taxa de
infecção de vias aéreas superiores foi semelhante nos dois grupos30.
Os métodos moleculares representam o novo “padrão” para o diagnóstico de
infecções respiratórias virais existindo evidências de sensibilidade e especificidade
ao redor de 100%, quando comparados aos métodos de cultura em tecido ou
detecção de antígenos virais com anticorpos monoclonais54. Na comparação com a
cultura em tecidos, os métodos moleculares apresentam sensibilidade superior em
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até 30%54-56. Além disso alguns vírus respiratórios de grande relevância clínica só
podem ser satisfatoriamente identificados através de métodos moleculares, como o
rinovírus, o coronavírus e o metapneumovírus humano.
Nos últimos anos os métodos moleculares vêm sendo progressivamente
aprimorados no sentido de redução de tempo e custo para o diagnóstico, além de
melhora na sensibilidade para detecção dos vírus. Existem atualmente kits
comerciais de multiplex PCR para identificação de até sete vírus através de PCR ou
PCR em tempo real (Prodesse®), resultando num custo e trabalho significativamente
menores que as reações de PCR independentes para cada um dos vírus
respiratórios57. O método de PCR em tempo real, bastante interessante por
minimizar tempo de processamento e risco de contaminação, apresenta como
grande desvantagem o alto custo dos reagentes e a impossibilidade de detectar
mais de quatro agentes ao mesmo tempo. Outro método bastante promissor é a
eletroforese automatizada em capilar, que pode ser utilizada para detecção de
produtos de PCR ou multiplex PCR em um seqüenciador de DNA equipado com um
software de análise de polimorfismo de fragmentos. Trata-se de uma técnica de
identificação dos produtos de PCR através da detecção automatizada de
fluorescência durante eletroforese em capilar, empregada em procedimentos que
requerem grande precisão na determinação do tamanho e quantidade dos
fragmentos, como análise de microsatélites, seleção e validação e SNPs (single
nucleotide polymorphisms), análise de polimorfismos, entre outros. Em 2003 esta
técnica já foi utilizada com sucesso em combinação com RT-PCR para identificação
de seis vírus respiratórios por Erdman et al.58 e mais recentemente para
identificação de nove vírus respiratórios (VSR, influenza A e B, parainfluenza 1, 2 e
3, metapneumovírus, adenovírus e picornavírus) por Thomazelli59-60. Este último
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autor comparou o método de RT-PCR, com eletroforese capilar analisada pelo
software GeneScan®, à cultura e imunofluorescência para identificação viral em 336
amostras clínicas, observando um grande incremento de sensibilidade com a
utilização do método molecular (redução do percentual de amostras negativas de
69% para 22%).
A grande vantagem do método de eletroforese capilar em seqüenciador
automatizado é a possibilidade de se realizarem as reações de PCR/RT-PCR com
primers marcados com fluorescência em uma placa e, posteriormente, analisar um
pool dos produtos de todas as reações, numa única corrida no seqüenciador em que
se acrescenta um marcador de peso molecular. Deste modo, este tipo de
abordagem permite o diagnóstico de infecções respiratórias virais em larga escala,
viabilizando a detecção de um grande número de vírus com redução de custos e
mão de obra. Além disso, a sensibilidade para detecção dos amplímeros é bastante
superior à observada na detecção com gel de agarose corado com brometo de etídio
e visualizado sobre luz ultravioleta58.
Um terceiro ponto a ser questionado, mas não de menor relevância, diz
respeito às interações entre infecções virais e bacterianas, uma vez que muitos
estudos sugerem que alguns vírus possam mediar e facilitar a adesão bacteriana ao
epitélio respiratório. A lesão do epitélio respiratório após infecção viral pode
determinar aumento da aderência de bactérias como S. aureus, H. influenzae, S.
pneumoniae e P. aeruginosa mesmo em indivíduos normais61. A primo-colonização
por Pseudomonas aeruginosa acontece em 85% das vezes nas três semanas
seguintes após uma infecção viral respiratória34.
As infecções virais destroem a barreira epitelial com perda dos cílios e lesão
das células epiteliais. Isto aumenta a permeabilidade e exposição da membrana
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basal, facilitando aderência bacteriana no epitélio respiratório dos pacientes com FC
in vitro62-63. Há um prejuízo da defesa antibacteriana após infecção viral respiratória
por VSR, fato que foi demonstrado por Stark et al.64 e uma resposta antibacteriana
inadequada dos macrófagos alveolares após exposição ao rinovírus que foi descrita
por Oliver et al65.
Em FC a associação entre infecção viral e colonização bacteriana foi relatada
num estudo publicado há quase 30 anos, onde os autores mostram que a
distribuição da sazonalidade do VSR foi semelhante a aquisição de Pseudomonas
aeruginosa25. Outros estudos mostram que as infecções respiratórias virais podem
predispor à infecção pela P. aeruginosa26, 63, 66. Recentemente dois estudos in vitro
mostraram que a infecção pelo vírus sincicial respiratório aumenta a adesão(63) e a
colonização crônica67 por Pseudomonas aeruginosa ao epitélio previamente
infectado pelo VSR. A hipótese é de que as infecções virais podem facilitar a
aquisição de novas bactérias, mas esta associação não esteve presente nos
estudos de Olesen et al.51 e Wat et al.53

1.6 JUSTIFICATIVA
A Unidade de Pneumologia do Instituto da Criança é um dos Centros
nacionais de referência para tratamento de pacientes com FC. Tem atuado na
investigação diagnóstica e epidemiológica de infecções respiratórias com emprego
de recursos de biologia molecular nos últimos anos68-71, com a participação do
Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical. A investigação de
infecções virais neste grupo de pacientes é uma perspectiva de grande potencial, já
que pouco se conhece sobre prevalência e impacto clínico dos vírus respiratórios
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nos pacientes com FC no Brasil e mesmo no exterior, especialmente os vírus
dependentes de métodos moleculares para identificação.
Pelo pequeno número de estudos prospectivos, a relação entre infecções
virais e exacerbação da doença respiratória em FC ainda não está bem
estabelecida. Há um grande interesse em se quantificar a gravidade e as
conseqüências das infecções virais respiratórias neste grupo de pacientes, uma vez
que a detecção mais precoce destas infecções virais pode vir a determinar
mudanças terapêuticas, como o uso de drogas antivirais30,

72

, além de reforçar a

orientação de tratamentos preventivos neste grupo de risco direcionado aos vírus
que potencialmente podem estar associados a maiores danos e agravos73-74.

2. Objetivos
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2.OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL:
Avaliar a prevalência e o impacto clínico das infecções virais nos pacientes
com fibrose cística acompanhados no ambulatório de Pneumologia do Instituto da
Criança “Prof. Pedro de Alcântara”, do Hospital das Clínicas de São Paulo, no
período de 01 ano.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
2.2.1. Avaliar a prevalência de infecções respiratórias virais (Vírus
Sincicial Respiratório, Influenza A e B, Parainfluenza 1, 2 e 3, Adenovírus,
Coronavírus, Rinovírus, Metapneumovírus, Bocavírus e Enterovírus) nos pacientes
com fibrose cística acompanhados na Unidade durante o período de 1 ano através
de:
2.2.1.1. Imunofluorescência;
2.2.1.2. PCR / RT-PCR com detecção de produtos através de
eletroforese capilar em seqüenciador automatizado.
2.2.2. Avaliar o impacto clínico e funcional das infecções virais nestes
pacientes (exacerbação respiratória, hospitalizações, espirometria e oximetria de
pulso).
2.2.3. Avaliar a associação entre infecções virais e isolamento de
bactérias nas amostras de trato respiratório, com atenção especial para as infecções
por Pseudomonas aeruginosa.

3. Métodos
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3. MÉTODOS

3.1 CASUÍSTICA
Pacientes com diagnóstico de fibrose cística pelos critérios de Rosenstein75 e
das diretrizes da Cystic Fibrosis Foundation76, em acompanhamento na Unidade de
Pneumologia do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da FMUSP. O projeto
foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CAPPesq) sob
protocolo número 925/05 (Anexo A).

3.2 MÉTODOS
3.2.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO
Foram incluídos todos ao pacientes de até 18 anos incompletos. Um folheto
explicativo (Anexo B) foi elaborado e fornecido para os pais durante apresentação
do estudo, antes do fornecimento do consentimento informado. Os pais ou
responsáveis legais pelos pacientes assinaram o termo de consentimento informado
(Anexo C) para inclusão. Os pacientes eram excluídos do estudo assim que
completassem 18 anos, ou em caso de óbito.
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3.2.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO
O estudo foi prospectivo, longitudinal onde durante um ano (de 06 de
setembro 2006 a 04 de setembro de 2007) e a cada visita médica foram coletados
dados para adequado preenchimento do protocolo clínico, explicado a seguir.

3.2.3 PROTOCOLO CLÍNICO (COLETA DE DADOS)
O atendimento clínico dos pacientes incluiu anamnese e exame físico
detalhado, oximetria de pulso e avaliação espirométrica dos pacientes com idade
superior a seis anos. Os dados clínicos e funcionais obtidos foram registrados em
protocolo específico (Anexo D). Na presença de dois ou mais achados como febre,
aumento e/ou mudança do aspecto da secreção, piora da falta de ar, aumento da
tosse, perda de peso, inapetência ou vômitos, piora da semiologia pulmonar em
relação ao habitual do paciente, e funcionais (espirometria e oximetria) o paciente
era definido como exacerbado23-24. Dentre as informações registradas, também foi
utilizado o último escore de Shwachman-Kulczycki77 (Anexo E) que é calculado
anualmente durante o seguimento ambulatorial, e que avalia a gravidade da doença
pela soma de quatro critérios: atividade física, exame físico com enfoque na
semiologia e propedêutica pulmonar, estado nutricional e radiografia de tórax. Cada
critério recebe uma pontuação de 5 a 25 pontos, onde os menores valores
representam maior gravidade, e a somatória determinará a gravidade clínicoradiológica do paciente em questão.
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3.2.3.1 OXIMETRIA DE PULSO
Realizada antes das manobras espirométricas, com o paciente em repouso,
utilizando-se o oxímetro de pulso PalmSat 2500® (Nonin) com sensor adequado à
idade e tamanho do paciente. Após estabilização, o valor de saturação de oxigênio
mais freqüente durante o período de dois minutos foi registrado no protocolo clínico
(Anexo D). Foi considerada redução significativa na oximetria de pulso quando
ocorreu uma queda de ≥ 2% em relação ao valor anterior do próprio paciente.

3.2.3.2 TESTES DE FUNÇÃO PULMONAR
Os pacientes acima de seis anos capazes de realizar manobras de
espirometria foram submetidos ao exame em todas as consultas médicas. O exame
foi realizado antes da coleta de secreção respiratória e sangue. O espirômetro
portátil Koko® com filtros bacteriológicos descartáveis e individuais foi o equipamento
utilizado no estudo.
Os parâmetros avaliados foram: capacidade vital forçada (CVF), volume
expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e o índice de Tiffeneau (VEF1/CVF).
Os critérios de aceitação de curvas e reprodutibilidade foram aqueles publicados no
último Consenso Brasileiro de Testes de Função Pulmonar78. Foram utilizados os
valores de referência de Polgar79 ou Knudson80 de acordo com a idade e estatura
dos pacientes. A classificação em relação ao grau de obstrução brônquica utilizada
foi a descrita no último consenso de espirometria da Academia Americana do Tórax
e da Sociedade Respiratória Européia81, onde classifica-se a obstrução brônquica
conforme os valores encontrados na espirometria. Cada espirometria foi então
classificada como normal (valores normais) ou obstrução leve, moderada,
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moderadamente grave, grave e muito grave conforme maior redução dos valores
previstos para o paciente em questão. Nas avaliações seqüenciais dos pacientes a
presença de queda do valor do VEF1 e/ou da CVF maior ou igual a 10% em relação
ao exame anterior foi considerada como piora funcional, a exemplo do que é
utilizado por outros autores como um dos critérios da caracterização da exacerbação
pulmonar3, 6, 23.

3.2.3.3 COLETA DE AMOSTRAS CLÍNICAS
As coletas foram realizadas em sala própria do ambulatório do Instituto da
Criança HCFMUSP e encaminhadas em até duas horas para os respectivos
laboratórios de análises com os cuidados de identificação, armazenamento e
transporte adequados.

3.2.3.3.1 AMOSTRAS DE SANGUE
Foram colhidas 5ml por ocasião da entrada no estudo e após 12 meses.
Estas amostras foram centrifugadas para obtenção do soro, que está estocado para
avaliações posteriores relativas à resposta imune dos pacientes a antígenos
bacterianos (Pseudomonas aeruginosa) e virais, oportunamente. As amostras foram
conservados e transportados para o Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina
Tropical de São Paulo.
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3.2.3.3.2 COLETA DE ESCARRO OU ESFREGAÇO DE OROFARINGE
Através de expectoração em recipiente plástico estéril ou submetido à coleta
de esfregaço de orofaringe, como descrito por da Silva Filho et al70.
O material foi encaminhado ao Laboratório de Microbiologia do Instituto Adolfo Lutz.

3.2.3.3.3 COLETA DE LAVADO NASAL
Aspirados de nasofaringe foram coletados de duas maneiras diferentes
conforme a idade do paciente mas com a mesma efetividade de identificação viral
conforme descrito por Lambert et al82.
Nas crianças abaixo de quatro anos 1ml de solução salina estéril foi instilada
em cada narina e na seqüência aspirado com sonda estéril, armazenando o produto
em tubo também estéril. Nas crianças acima de quatro anos, foi realizada a técnica
de lavado nasal sem uso da sonda (nasal blow), através de instilação de 1 ml da
solução salina estéril na narina, elevação do queixo e posterior expiração nasal forte
e abrupta, coletando-se a solução instilada junto com o muco nasal. Em ambas
faixas etárias cada uma das narinas foi lavada separadamente, mas o produto
resultante foi coletado apenas no recipiente estéril do paciente. Os lavados nasais
foram conservados e transportados refrigerados para o Laboratório de Virologia do
Instituto de Medicina Tropical de São Paulo.

Métodos 22

COLETA E FLUXO DE AMOSTRAS:
INSTITUTO DA CRIANÇA HCFMUSP
CONSULTA
MÉDICA
CONSENTIMENTO
INFORMADO
SIM

NÃO

EXCLUSÃO

PROTOCOLO
CLÍNICO
Oximetria de pulso
Espirometria (idade > 6 anos)

COLETA DE AMOSTRA
DE ESCARRO OU SWAB
DE OROFARINGE

COLETA DE AMOSTRA
DE LAVADO NASAL e
SANGUE *

IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS
GELO

LABORATÓRIO DE
MICROBIOLOGIA DO
INSTITUTO ADOLFO LUTZ

LABORATÓRIO DE VIROLOGIA
DO INSTITUTO DE MEDICINA
TROPICAL DE SÃO PAULO

Figura 1 - Fluxo de consultas, avaliações funcionais e coletas dos
pacientes durante o estudo.
* colhido na primeira consulta e após 12 meses
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3.3 DIAGNÓSTICO DE INFECÇÕES BACTERIANAS
Amostras de escarro (homogeneizadas com a adição de igual volume de uma
solução estéril de N-acetil-L-cisteína a 0,5% em tampão fosfato, pH 6,8-7,2) e as
amostras de orofaringe foram semeadas diretamente ou após diluições seriadas em
meios seletivos. Foram utilizados os meios ágar chocolate, ágar MacConkey e meios
seletivos para o complexo B. cepacia (B. cepacia selective medium, Oxoid), S.
maltophilia (elaborado por Garcia, D.O., dados não publicados) e Staphylococcus
aureus (Agar Baird Parker - Oxoid e/ou Agar Manitol) e incubadas a 37°C/16-48h.
Os bacilos Gram negativos isolados foram identificados fenotipicamente
através de provas bioquímicas convencionais já implantadas na rotina do Setor de
Enterobactérias e outros bacilos Gram negativos da Seção de Bacteriologia do
Instituto Adolfo Lutz. As provas foram: triagem em meio IAL, reação de oxidase e
motilidade, oxidação de açúcares (glicose, manitol, trealose, xilose, adonitol,
maltose, sacarose), crescimento a 4°C e 42°C e descarboxilação da aminoácidos
(lisina, arginina e ornitina). Os cocos Gram positivos isolados são identificados
fenotipicamente através das provas de catalase, coagulase e DNAse.

3.4 DIAGNÓSTICO DAS INFECÇÕES VIRAIS
3.4.1 PROCESSAMENTO INICIAL DAS AMOSTRAS
O processamento inicial foi feito no Laboratório de Virologia do IMTSP-USP, na
área de extração, em capela de fluxo laminar.
As amostras coletadas foram identificadas pelo nome vírusFC e um número
seqüencial.
Cada amostra gerou seis alíquotas, como descrito abaixo. Os tubos contendo
as amostras foram identificados pelo número.
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3.4.1.1 O aspirado foi transferido do equipo ou do coletor para um tubo
cônico de 15ml, normalizando-se o volume final para 3ml (utilizando-se solução
fisiológica estéril).
3.4.1.2 Homogenização com vortex.
3.4.1.3 Separada uma alíquota de 1ml para a imunofluorescência processamento imediato.
3.4.1.4 Separadas duas alíquotas de 200µl para extração de RNA/DNA
(caixa RNA).
3.4.1.5 Separada uma alíquota de 600µl para centrifugação e separação
de pellet/sobrenadante (caixa CENTRIF);
O restante, cerca de 1ml: estocado no congelador -80ºC (caixa BRUTO).

3.4.2 TÉCNICA DE IMUNOFLUORESCÊNCIA:
3.4.2.1 O pellet foi diluído em PBS para constituir uma solução levemente
turva.
3.4.2.2 Acrescentou-se 25µl da solução levemente turva em lâmina de
imunofluorescência.
3.4.2.3 Secagem do blot à temperatura ambiente ou na capela de
segurança (só com a ventilação ligada).
3.4.2.4 Fixação com acetona gelada por cinco minutos à 4ºC.
3.4.2.5 Preparadas duas lâminas para cada amostra; uma delas foi
acondicionada (embrulhada em papel alumínio) no congelador a -70ºC para
posterior análise, se necessário.
Para melhor aproveitamento do material, as amostras foram inicialmente
processadas utilizando-se um pool de monoclonais para vírus respiratórios
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Screening Dako Imagen K6104® (Dako Lda Denmark House, Angel Drove, Cambs.
CB74ET, UK).

3.4.2.6 Screening
3.4.2.6.1 Aguardou-se a evaporação da acetona da lâmina por 5 a 10
minutos
3.4.2.6.2 Adicionados 8µl do pool
3.4.2.6.3 Incubação em estufa a 37ºC durante 15 minutos
3.4.2.6.4 Lavagem com PBS (5 minutos)
3.4.2.6.5 Adicionados 8µl de conjugado (anticorpo marcado com
isotilcianato de fluoresceína)
3.4.2.6.6 Lavagem com PBS (5 minutos), secagem da lâmina e
montagem para leitura em microscópio de fluorescência
3.4.2.6.7 As amostras positivas foram re-testadas especificamente para
cada monoclonal

3.4.2.7 Confirmação do diagnóstico
Foi realizada com o kit Dako Imagen K6104® (Dako Lda. Denmark House,
Angel Drove, Cambs, CB74ET, UK.).
3.4.2.7.1 Acrescentados 8µl/poço de cada anticorpo monoclonal (1 –
VSR; 2 – Adeno; 3 – Flu A; 4 – Flu B; 5 – PIV)
3.4.2.7.2 Incubação durante 15 minutos em estufa a 37ºC.
3.4.2.7.3 Lavagem com PBS durante 5 minutos.
3.4.2.7.4 Secagem e montagem para a leitura em microscópio de
fluorescência.
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3.4.3 MÉTODOS DE BIOLOGIA MOLECULAR
3.4.3.1 EXTRAÇÃO DE DNA E RNA DAS AMOSTRAS CLÍNICAS
As extrações de DNA e RNA viral foram realizadas através do emprego de kit
comercial contendo colunas de sílica para purificação de ácidos nucléicos. O
empregado foi o QIAmp Viral RNA Mini Kit® (QIAGEN), de acordo com as instruções
do fabricante. Foram utilizados somente produtos isentos de RNAse para assegurar
uma boa qualidade das amostras para as reações de PCR.

3.4.3.2 SÍNTESE DE CDNA (RT-PCR)
A síntese de cDNA foi realizada utilizando-se o kit High Capacity cDNA®
(Applied Biosystems), de acordo com as orientações do fabricante.

3.4.3.3 REAÇÃO DA CADEIA DE POLIMERASE (PCR)
A detecção do cDNA ou DNA (adenovírus e bocavírus humano) obtido das
amostras de secreção respiratória foi realizada através da reação da cadeia de
polimerase (PCR).

3.4.3.4 ESCOLHA DAS SONDAS INICIADORAS (PRIMERS):
Os primers foram escolhidos a partir de pesquisas na literatura direcionadas
para cada uma das etiologias de interesse, procurando identificar aqueles capazes
de gerar amplímeros de tamanhos distintos (diferença mínima de cinco a 10 pares
de bases) adequados para diferenciação no seqüenciador automatizado. Além
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disso, procuramos escolher primers já testados anteriormente em amostras clínicas
de características semelhantes (secreção respiratória). Os primers forward para
cada etiologia viral foram sintetizados com marcação com FAM. A seqüência dos
primers com suas características e referências de origem estão apresentadas no
quadro 1.
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Quadro 1 - Seqüência dos primers escolhidos para a identificação dos vírus
respiratórios
Vírus
VSR(83)

PIV1(84)

PIV2(84)

PIV3(84)

Influenza A(85)

Influenza B(85)

Adenovírus(86)

hMPV(87)

Picornavírus(88)

Coronavírus(89)

Bocavírus(90)

Controle de
RNA(91)

Nome do Primer

Sequência (5`-3`)

RSVAB-P1-FAM

GGA ACA AGT TGT TGA GGT TTA TGA ATA TGC

RSVAB-P2

TTC TGC TGT CAA GTC TAG TAC ACT GTA GT

HPIV1-F1-FAM

CCG GTA ATT TCT CAT ACC TAT G

HPIV1-R1

CCT TGG AGC GGA GTT GTT AAG

HPIV2-F1-FAM

CCA TTT ACC TAA GTG ATG GAA T

HPIV2-R1

GCC CTG TTG TAT TTG GAA GAG A

HPIV3-F1-FAM

ACT CCC AAA GTT GAT GAA AGA T

HPIV3-R1

TAA ATC TTG TTGTTG AGA TTG A

FLUA-F1-FAM

CTA AGG GCT TTC ACC GAA GA

FLUA-R1

CCC ATT CTC ATT ACT GCT TC

FLUB-F1-FAM

ATG GCC ATC GGA TCC TCA AC

FLUB-R1

TGT CAG CTA TTA TGG AGC TG

AD1-FAM

CTG ATG TAC TAC ACC AGC ACT GGC AAC ATG GG

AD2

CGC TTG CGG TGG TGG TTA AAT GGG TTT ACG TTG
TCC AT

MPVF- F1

GAG CAA ATT GAA AAT CCC AGA CA

MPVF- R1

GAA AAC TGC CGC ACA ACA TTT AG

OL26

GCA CTT CTG TTT CCC C

OL27

CGG ACA CCC AAA GTA G

CORO1

TGA TGG GTT GGG ACT ATC CTA AAT GTG A

CORO2

GTA GTT GCA TCA CCG GAA GTT GTG CCA CC

188F

GAC CTC TGT AAG TAC TAT TAC

542R

CTC TGT GTT GAC TGA ATA CAG

β-Actina-FwdFAM

AAA TCG TGC GTG ACA TTA AGG

β-Actina-Rev

CTA AGT CAT AGT CCG CCTAG

Gene

Amplímero

F

277

HN

317

HN

203

HN

102

NS1

192

NS1

241

Hexon

608-629

F

347

5’NCR

383-392

Pol 1b

220

NP1

354

Betaactina
humana

525
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3.4.3.5 MÉTODO DE PCR E RT-PCR EM UMA PLACA:
As reações de RT-PCR e PCR foram realizadas em uma mistura única de
reagentes, contendo 10mM Tris-HCl (pH 8,0), 50mM KCl, 200nM de dNTPs, 2mM de
MgCl2 e 0,4µM de cada primer, 1U de platinum Taq DNA polymerase® (Invitrogen,
São Paulo, Brasil), 2,5µL de cDNA ou DNA em volume final de 25µL. As reações
foram realizadas em termociclador Mastercycler Gradient® (Eppendorf), nas
seguintes condições: 95oC por 5 minutos, 40 ciclos de 95oC por 1 minuto, 57oC por 1
minuto e 72oC por 1 minuto, com uma extensão final de 7 minutos a 72oC.
O preparo da microplaca envolveu a utilização de pipetas multicanal e berços
para acomodar maiores volumes de reagentes. Os primers foram pipetados nas
colunas utilizando micropipetas eletrônicas em modo de repetição e a mistura da
reação adicionada com pipeta multicanal usando 12 ponteiras. Por fim, as amostras
foram acrescentadas nas linhas da placa, usando ponteiras individuais. Deste modo,
em uma placa de 96 poços foram avaliadas seis amostras, um controle positivo e um
controle negativo, para 12 diferentes reações de PCR ou RT-PCR (figura 2).
VSR

FluB

Paraflu2

Adeno

Picorna

hBov

Amostras
+
1
2
3
4
5
6
neg

FluA

Paraflu1

Paraflu3

hMPV

hCoV

Beta-actina

Figura 2 - Representação esquemática da preparação das placas para reação da
cadeia de polimerase para identificação de 11 vírus respiratórios
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3.4.3.6 CONTROLES PARA TODAS AS ETAPAS DO MÉTODO:
A amplificação do gene da beta-actina foi utilizada como controle da extração
e amplificação correta da amostra clínica. Além deste controle interno da reação
(amplificação do gene da beta-actina), um plasmídeo contendo todas as seqüências
alvo foi construído para ser utilizado como controle em todas as amplificações
(Figura 3). Esta escolha levou em conta a possibilidade de se descartar
contaminação de forma mais confiável e rápida, pois as seqüências contidas dentro
de cada trecho amplificado do plasmídeo são distintas dos vírus selvagens. Além
disso, uma seqüência conhecida de uma espécie vegetal está inserida neste
plasmídeo, o que facilita sua caracterização por seqüenciamento em caso de
suspeita de contaminação. Controles negativos (mistura de reagentes sem adição
da amostra clínica) foram incluídos em todas as reações.

Métodos 31

Seqüência de organismo vegetal

Figura 3 - Representação do plasmídeo contendo todas as seqüências alvo

3.4.3.7 REVELAÇÃO DOS PRODUTOS NO SEQÜENCIADOR AUTOMATIZADO:
Após a amplificação, as amostras de cada linha foram misturadas (10µl de
cada poço da placa). Este pool foi transferido para uma nova placa para leitura no
seqüenciador, contendo, portanto, 72 diferentes amostras (Figura 4). Os produtos
foram analisados e quantificados utilizando o Analisador Automático de DNA
MegaBACE® (General Eletric Healthcare, Amersham Biosciences). Um padrão de
peso molecular marcado com outra fluorescência (MegaBACE® ET900-R Standard
marcado com ROX) foi misturado a cada uma das amostras para a corrida
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eletroforética, a fim de permitir a adequada identificação do tamanho do fragmento
marcado com FAM. As corridas eletroforéticas foram realizadas em capilares
preenchidos por polímero (MegaBACE® Long Read Matrix), sob uma corrente
elétrica de cerca de 15.000 volts. Os fragmentos marcados foram detectados através
de feixe a laser e em seguida analisados pelo programa MegaBACE® Fragment
Profiler (Version 1.2, Amersham Biosciences), que é capaz de determinar o tamanho
dos fragmentos em pares de bases (pb) e a intensidade da fluorescência em
Unidades relativas de Fluorescência (URF), Figura 5.

Figura 4 - Pool formado a partir de uma linha da placa para corrida eletroforética
capilar em seqüenciador de DNA
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Figura 5 - Imagem dos resultados de uma amostra de amplificação de
controle positivo no Software FragmentAnalysis® (GE
Healthcare) – picos das diferentes amplificações

3.4.3.8 DIAGNÓSTICO DAS INFECÇÕES POR RINOVÍRUS E ENTEROVÍRUS
As amostras identificadas como positivas para Picornavírus foram submetidas
à PCR em tempo real direcionada à amplificação da região 5’NCR. O protocolo
emprega sondas do tipo Taqman (Applied Biosystems, PE Europe B.V.) e a
amplificação e detecção de produtos realizada em aparelho ABI Prism 7300®
(Applied Biosystems, PE Europe B.V.). Este método foi descrito inicialmente por
Deffernez et al.92, e testado no nosso Laboratório com implementação de pequenas
alterações (incluído uma etapa de leitura com temperatura de 60ºC por um minuto)
para a identificação de rinovírus. Este ajuste teve por objetivo eliminar
inespecificidade observada em estudo anterior, em que amostras positivas foram
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seqüenciadas e identificadas seqüências de DNA humano (dados não publicados).
O protocolo utilizado no estudo está apresentado abaixo:

Seqüência dos primers para rinovírus:
Forward: 5’-GCA CTT CTG TTT CCC C-3’
Reverse: 5’-GGC AGC CAC GCA GGC T-3’
Probe RHP1: FAM (5’- AGC CTC ATC TGC CAG GTC TA-3’) TAMRA
Probe RHP2 : VIC (5’- AGC CTC ATC GAC CAA ACT A-3’) TAMRA

Mistura de reagentes:
Rhino
Taqman Mastemix 2X
forward primer 10uM
reverse primer 10uM
probe RHP1 10uM
probe RHP2 10uM
H2O
cDNA
Volume final

µl
12,5
2,25
1,5
0,5
0,5
2,75
5
25

[ final ]
1X
900 nM
600 nM
200nM
200 nM

Parâmetros de amplificação/detecção:
2min
10min
15seg
30seg
1min

50°C
95°C
95°C
55°C
60°C

55 ciclos

leitura da fluorescência nesta fase

Seqüência dos primers para enterovírus:
Forward: 5’-CCC CTG AAT GCG GCT AAT-3’
Reverse: 5’-CAA TTG TCA CCA TAA GCA GCC A-3’
Probe A: FAM (5’-GGA CAC CCA AAG TAG TCG GTT CCG CTG C-3’) TAMRA
Probe B: FAM (5’-GAG TTG CCC GTT ACG ACA CAT GCC C-3’) TAMRA

Métodos 35

Mistura de reagentes:
Entero
Taqman Mastemix 2X
forward primer 10uM
reverse primer 10uM
probe A 10uM
probe B 10uM
H2O
cDNA
Volume final

µl
12,5
0,75
0,75
0,5
0,5
5
5
25

[ final ]
1X
300nM
300nM
200nM
200nM

Parâmetros de amplificação/detecção:
2min
50°C
10min
95°C
95°C
15seg
55 ciclos
leitura da fluorescência nesta fase
1min
60°C

3.4.3.9

SEQÜENCIAMENTO

DE

AMPLÍMEROS

PARA

VERIFICAÇÃO

DE

DISCREPÂNCIAS E CONFIRMAÇÃO DE IDENTIDADES:

Para o seqüenciamento de amplímeros das amostras selecionadas foram
utilizados os primers de cada um dos alvos em questão, utilizando-se para reação
de seqüência o kit Big Dye Terminator® (Applied Biosystems Incorporation, Foster
City, Califórnia, EUA). As corridas eletroforéticas foram realizadas no aparelho de
seqüenciamento automatizado ABI PRISM 377® (Applied Biosystems Incorporation,
Foster City, Califórnia, EUA) do Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina
Tropical de São Paulo - USP. Os resultados obtidos foram comparados com dados
do Genebank utilizando o programa BLAST, disponível no Centro Nacional para
Informação Biotecnológica (http://www.ncbi.nlm.nih.gov).
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3.5 CONTROLE DE COLETAS E REGISTRO DE DADOS
Todas as amostras coletadas foram identificadas no momento da coleta com
etiquetas numeradas e um mapa de controle do fluxo de coletas preenchido
diariamente no sentido de impedir o extravio de amostras. Um software para entrada
de dados via internet foi desenvolvido e pode ser acessado em www.vírusfc.com.br/.
Após a finalização da entrada dos dados clínicos e laboratoriais, estes foram
exportados para planilhas do programa Excel® 2003 e Access® 2003 (Microsoft®)
para a realização dos cálculos.

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA
A análise estatística descritiva dos dados demográficos foi feita pelo cálculo da
distribuição de freqüências para as variáveis categóricas e médias ± desvios padrão
ou medianas, mínimos e máximos para variáveis quantitativas. Para avaliação dos
fatores de risco relacionados aos desfechos estudados em amostras colhidas
repetidas nos mesmos sujeitos foram utilizados modelos de equação de estimação
generalizadas (EEG) com distribuição binomial. Os resultados foram expressos em
odds ratio (OR) e intervalos de confiança de 95%.
O banco de dados foi construído utilizando o programa MICROSOFT
ACCESS®. A análise estatística foi desenvolvida com auxílio dos programas EPIINFO® 2000 (Centers for Disease Control and Prevention & World Health
Organization), GraphPad Prism for Windows®, versão 4.0 e SPSS 15. Foi adotado o
nível de significância α = 5% (p<0,05).

4. Resultados
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4. RESULTADOS

4.1 COLETAS E AVALIAÇÕES CLÍNICAS
Dos 104 pacientes de até 18 anos incompletos que passaram em consulta
durante o período de estudo 103 concordaram em participar. A única recusa foi de
um lactente com diagnóstico recente de FC. Nenhum paciente foi excluído por óbito,
mas dois pacientes foram excluídos durante a pesquisa por terem atingido a idade
limite. Neste caso as amostras referentes a esses paciente que foram coletadas
antes dos 18 anos fazem parte do pool de coletas deste estudo.

4.1.1 DADOS DEMOGRÁFICOS
Foram realizadas 408 coletas de amostras de 103 pacientes com fibrose cística
(49 sexo feminino e 54 sexo masculino) atendidos no Ambulatório de Pneumologia
Pediátrica do Instituto da Criança de 06 de setembro de 2006 a 04 de setembro de
2007. A mediana do escore clínico-radiológico de Shwachman-Kulczycki foi de 75,
com valor mínimo de 35 e máximo de 95. A saturação média encontrada foi de 94%
±4% (tabela 1). A idade oscilou de 3,8 meses a 17,8 anos, com mediana de 8,9 anos
e média de 9,4 ±4,8 anos. A distribuição por idade da população estudada está
apresentada na figura 6.
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Tabela 1 - Dados demográficos e características gerais dos pacientes
Características

N = 103

Idade (anos), média ±DP

9,4 ± 4,8

Sexo (n) masculino/feminino
Escore clínico Shwachman-Kulczycki, mediana
Saturação arterial de O2, média ±DP

54/49
75
94 ± 4

DP = desvio padrão

Figura 6 - Distribuição do número de pacientes por idade da população estudada
(n=103)

4.1.2 TIPO DE CONSULTA, TIPO DE COLETA E SITUAÇÃO CLÍNICA
Os pacientes foram atendidos pelo menos uma vez e o número máximo de
consultas foi de nove por paciente (mediana: 4 atendimentos).

Resultados 40

Em 363 vezes as consultas foram de rotina e 45 consultas não foram
agendadas, isto é, consultas emergenciais ou fora da rotina. Independentemente do
tipo de consulta realizada, os pacientes foram considerados como exacerbados em
142 consultas, enquanto foram considerados estáveis em 266 consultas. Em 28,4%
das consultas de rotina os pacientes estavam exacerbados, enquanto a
exacerbação esteve presente em 89% das consultas não agendadas (p<0,0001). A
figura 7 ilustra a presença ou não de exacerbação em relação ao tipo de consulta
efetuada.

Figura 7 - Diagnóstico de exacerbação respiratória em relação ao tipo de consulta

Totalizamos 208 amostras de orofaringe e 200 de escarro para pesquisa de
bactérias. A mediana de idade dos pacientes que colheram amostras de orofaringe
foi 5,7 anos e de 11,7 anos para os que colheram escarro (p<0,0001). Quanto às
amostras para pesquisa viral, foram colhidas 68 amostras por aspirado nasofaríngeo
(mediana de idade: 2,7 anos) e 340 amostras pela técnica de nasal blow (mediana
de idade: 10,7 anos), p<0,0001.
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4.1.3 AVALIAÇÃO FUNCIONAL
A espirometria foi realizada em 227 ocasiões. A idade oscilou entre 5,8 e 17,8
anos e observamos algum grau de obstrução brônquica em 183 ocasiões (80,6%),
enquanto espirometria normal foi observada em 44 (19,4%) das consultas (tabela 2).

Tabela 2 - Situação funcional dos pacientes avaliada por espirometria (n=227)
Gravidade da obstrução

n

% avaliações

Muito grave

52

22,9%

Grave

27

11,9%

Moderadamente grave

20

8,8%

Moderado

31

13,7%

Leve

53

23,3%

Normal

44

19,4%

A saturação de oxigênio por oximetria de pulso foi aferida em 398 ocasiões.
Em 44 ocasiões os pacientes apresentaram valores abaixo de 90%, e em 42
ocasiões observamos valores entre 90 e 92%. Nas restantes 312 consultas os
valores encontrados foram iguais ou superiores a 93% (tabela 3).
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Tabela 3 - Saturação arterial de oxigênio medida por oximetria de pulso (n=398)
Saturação arterial de oxigênio

n

% avaliações

< 85%

7

1,8%

85 – 89%

37

9,3%

90 – 92%

42

10,6%

> 92%

312

78,4%

4.1.4 SINTOMAS POR OCASIÃO DA COLETA
Os questionários clínicos continham perguntas sobre os sintomas dos últimos
cinco dias, sintomas de infecção respiratória aguda e critérios utilizados para definir
a exacerbação respiratória. Na tabela 4 apresentamos os dados do questionário de
sintomas nos últimos cinco dias onde tosse produtiva, tosse seca, coriza e
obstrução nasal foram as queixas mais comuns.

Tabela 4 - Sintomas dos últimos cinco dias relatados no questionário clínico
Sintomas últimos cinco dias

n

%

Obstrução nasal

110

27,0%

Coriza

109

26,7%

Febre

49

12,0%

Dor de garganta

36

8,8%

Dores no corpo

22

5,4%

Diarréia

18

4,4%

Tosse produtiva

229

56,1%

Tosse seca

106

26,0%

Chiado

41

10,0%
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Em relação aos sintomas valorizados para definição da exacerbação pulmonar
encontramos em 29,2% das ocasiões a presença de dois ou mais critérios,
conforme podemos evidenciar na tabela 5.

Tabela 5 - Prevalência de sinais e/ou sintomas utilizados na definição de
exacerbação da doença respiratória (n=408)
Parâmetro clínico
n
%
Febre

49

12,0%

Aumento da quanti/e de secreção e/ou intensidade da tosse

139

34,1%

Mudança de aspecto da secreção

76

18,6%

Piora do cansaço ou falta de ar

82

20,1%

Inapetência, vômitos pós tosse

54

13,2%

Perda de peso recente

53

13,0%

Pacientes com dois ou mais critérios

119

29,2%

4.2 RESULTADOS DE CULTURAS
Foram realizadas 404 culturas das 408 amostras colhidas, pois quatro
amostras foram extraviadas. Não houve identificação de microrganismo patogênico
em 31 amostras (7,7%). Conforme mostra a tabela 6 houve predomínio de S.
aureus (277 amostras, 68,6%) e P. aeruginosa (165 amostras, 40,9%).
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Tabela 6 - Distribuição das bactérias identificadas nas culturas bacterianas das 404
amostras
PATÓGENO

N

%

Staphylococcus aureus

277

68,6%

Pseudomonas aeruginosa*

165

40,8%

Stenotrophomonas maltophilia

37

9,2%

Bacilo gram negativo não fermentador

25

6,2%

Burkholderia cepacia

15

3,7%

Haemophilus sp**

10

2,5%

Klebsiella sp.

10

2,5%

Enterobacter sp.

8

2,0%

Escherichia coli

5

1,2%

Burkholderia gladioli

3

0,7%

Achromobacter xylosoxidans subs.xylosoxidans

1

0,2%

Serratia sp.

1

0,2%

Shewanella putrificians

1

0,2%

Ausência de identificação de bactéria patogênica

31

7,7%

Cultura não realizada

4

1,0%

# Freqüentemente mais de um patógeno identificado por amostra
* 58 cepas mucóides (mediana idade 13,3 anos) e 107 cepas não mucóides (mediana de idade 8,8 anos)
** pesquisa em apenas 10% das amostras
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4.3 RESULTADOS DE VIROLOGIA
4.3.1 IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA
Apenas quatro (1%) resultados de imunofluorescências foram positivos, sendo
dois para VSR, um para parainfluenza 1 e um para influenza B. Das 24 amostras
identificadas pela biologia molecular que seriam passíveis de identificação pela
imunofluorescência, somente quatro (16,7%) tiverem resultado positivo.

4.3.2 MÉTODOS MOLECULARES
Através deste método identificamos pelo menos um agente viral em 203 das
408 amostras (49,8%) e o rinovírus foi o principal agente identificado. A distribuição
da exacerbação para cada tipo de vírus identificado está na tabela 7.
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Tabela 7 - Vírus respiratórios identificados em amostras de nasofaringe de pacientes
portadores de fibrose cística (n=408)
Vírus

n

Exacerbação

% total coletado(408)

Rinovírus

139

48

34,1%

Enterovírus

24

11

5,9%

Bocavírus humano

23

9

5,6%

Coronavírus

19

6

4,7%

Vírus sincicial respiratório

15

8

3,7%

Influenza A

4

3

1,0%

Metapneumovírus humano

3

2

0,7%

Influenza B

1

0

0,2%

Parainfluenza 1

1

1

0,2%

Parainfluenza 2

1

1

0,2%

Parainfluenza 3

1

1

0,2%

Adenovírus

1

1

0,2%
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Ao todo 232 vírus foram detectados (figura 8) pois co-infecções virais foram
observadas em 26 amostras, sendo 23 amostras com identificação de dois vírus (19
delas envolvendo rinovírus como um dos agentes) e três amostras com
identificação de três vírus (tabela 8).

Figura 8 - Distribuição do total de vírus identificados (n=232)
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Tabela 8 - Co-infecções virais identificadas em 26 amostras de nasofaringe de
pacientes portadores de fibrose cística (n=408)
Co-infecções

n

Rinovírus e bocavírus

8

Rinovírus e VSR

4

Rinovírus e coronavírus

3

Rinovírus e metapneumovírus humano

1

Rinovírus e influenza B

1

Rinovírus e adenovírus

1

Enterovírus e metapneumovírus humano

1

Enterovírus e coronavírus

1

Enterovírus e bocavírus

1

Enterovírus e VSR

1

Enterovírus e parainfluenza 1

1

Enterovírus, coronavírus e influenza A

1

Rinovírus, coronavírus e VSR

1

Enterovírus, bocavírus e VSR

1

Total de co-infecções

26

4.3.2.1 Infecções virais e idade
A idade dos pacientes com identificação de pelo menos um vírus na amostra
não foi menor do que naqueles sem identificação viral (figura 9). Em relação aos
vírus mais prevalentes, apesar da tendência sugerida nos gráficos da menor idade
no grupo com identificação viral por VSR e enterovírus (figuras 10 e 11), não houve
diferença significativa.
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p*= 0,071
Vírus negativo

Vírus positivo

Figura 9 - Box-plot da distribuição de idades dos grupos vírus negativo e vírus
positivo, representando intervalos interquartis, mediana e limites máximo
e mínimo das idades representados pelas linhas externas ao quadro
* equação de estimação generalizada

p*= 0,164

VSR -

VSR +

Figura 10 - Box-plot da distribuição de idades dos grupos VSR+ (vírus sincicial
respiratório positivo) e VSR- (vírus sincicial respiratório negativo),
representando intervalos interquartis, mediana e limites máximo e
mínimo das idades representados pelas linhas externas ao quadro, em
pontos vermelhos aqueles de distribuição não normal
* equação de estimação generalizada
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p*= 0,097
Entero -

Entero +

Figura 11 - Box-plot da distribuição de idades dos grupos entero - (enterovírus
negativo) e entero+ (enterovírus positivo), representando intervalos
interquartis, mediana e limites máximo e mínimo das idades
representados pelas linhas externas ao quadro
* equação de estimação generalizada

4.3.2.2 Infecções Virais e Sazonalidade
A identificação de pelo menos um vírus ao longo do período de estudo está
apresentada na figura 12. Os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e julho tiveram
menor quantidade de coletas. A menor positividade foi observada em dezembro
(25%), a maior em abril (65%), e a positividade geral das amostras foi 49,7%.
Os dados de sazonalidade para cada um dos vírus estudados mostram que o
rinovírus ocorreu durante todo ano, com predomínio em março, abril e agosto de
2007 (figura 13). O enterovírus não mostrou sazonalidade muito definida, com
casos presentes na maioria dos meses avaliados (figura 14) enquanto o bocavírus
humano foi identificado preferencialmente nos meses de setembro, janeiro e março
(figura 15).

Número de amostras
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Número de amostras positivas

Figura 12 - Distribuição da coleta de amostras e positividade (identificação de
pelo menos um vírus) ao longo do período de estudo (n=408)

Figura 13 - Distribuição sazonal do rinovírus ao longo do estudo (n=139)

Número de amostras positivas
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Número de amostras positivas

Figura 14 - Distribuição sazonal do enterovírus ao longo do estudo (n=24)

Figura 15 - Distribuição sazonal do bocavírus ao longo do estudo (n=23)
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O coronavírus humano foi mais identificado nos meses de inverno e primavera
(figura 16). Com relação ao VSR, observamos um maior número de amostras
positivas nos meses de outono e inverno, mas nenhuma amostra positiva foi

Número de amostras positivas

identificada nos meses de maio e julho (figura 17).

Número de amostras positivas

Figura 16 - Distribuição sazonal do coronavírus ao longo do estudo (n=19)

Figura 17 - Distribuição sazonal do VSR ao longo do estudo (n=15)
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4.3.2.3 Persistência Viral
Alguns vírus apresentaram persistência da identificação viral em amostras
seqüenciais. Isso ocorreu em nove pacientes com identificação de rinovírus por até
35 dias após a primeira detecção (mediana de 27 dias; de sete a 35 dias). Em dois
pacientes com detecção de bocavírus encontramos resultados concordantes em
amostras com intervalo de até seis meses, negativando respectivamente no sétimo
e oitavo mês após coleta inicial. Um único paciente apresentou identificação de
influenza A em duas amostras com intervalo de 14 dias entre as coletas.

4.3.3 IMPACTO CLÍNICO DAS INFECÇÕES VIRAIS
Os sintomas de coriza e obstrução nasal foram os mais freqüentes e estiveram
associados à identificação viral nas amostras (tabela 9).

4.3.4 INFECÇÕES VIRAIS E PRINCIPAIS DESFECHOS
Não verificamos a associação entre identificação viral com a exacerbação da
doença (OR=1,063; IC 95%=0,979-1,154; p=0,144), nem com internação hospitalar.
Quanto aos parâmetros funcionais, piora da espirometria e queda da oximetria, não
se associaram com alguma identificação viral. Não houve associação entre
identificação viral e isolamento bacteriano para os quatro patógenos de maior
prevalência e relevância clínica para os pacientes com FC (Pseudomonas
aeruginosa,

Staphylococcus

Stenotrophomonas maltophilia).

aureus,

complexo

Burkholderia

cepacia

e
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Tabela 9 - Associação entre os sintomas relatados nos cinco dias precedendo a
consulta e identificação viral
Sintomas últimos 5 dias

vírus positivo

total

OR

IC 95%

p*

Coriza

68

109

1,144

1,051-1,244

0,002

Obstrução nasal

64

110

1,094

1,003-1,193

0,043

Febre

24

49

1,000

0,941-1,061

0,990

Dor de garganta

21

36

1,034

0,973-1,098

0,285

Dores no corpo

9

20

1,002

0,962-1,044

0,922

Diarréia

7

17

0,980

0,945-1,016

0,269

Tosse seca

38

103

0,892

0,817-0,974

0,011

Tosse produtiva

113

228

1,003

0,918-1,096

0,947

Chiado

20

41

,992

0,935-1,053

0,800

* equações de estimação generalizadas (EEG)

4.3.4.1 Infecções por rinovírus e principais desfechos
As infecções por rinovírus não se associaram a exacerbação respiratória
(tabela 10) nem a internação hospitalar, porém foi o principal vírus identificado tanto
nos pacientes estáveis (91/266, 34,2%) como nos agudizados (48/142, 33,8%).
Isolamos assim os subtipos de rinovírus em 87 das 139, encontrando o subtipo
A em 36 amostras (41,4%), o subtipo B em 23 (26,4%) e os subtipos A2 em 14
(16,1%) e o subtipo C em 14 (16,1%) (figura 18).
Três análises forma realizadas (tabela 10):
• Amostras infectadas somente com os subtipos A ou B: não houve associação
com exacerbação respiratória;
• Amostras com detecção de somente os subtipos A2 ou C: associação com
exacerbação respiratória esteve presente
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• Todas

as

amostras

infectadas

excluindo-se

somente

aquelas

com

identificação de rinovírus dos subtipos A ou B, encontramos associação
com exacerbação respiratória (tabela 10).

Figura 18 - Distribuição dos subtipos de rinovírus identificados (n=87)

Tabela 10 - Associação entre o diagnóstico de exacerbação da doença respiratória e
a identificação de rinovírus e os subtipos de rinovírus nas amostras de
nasofaringe
Vírus identificado

N

OR

IC 95%

p*

Rinovírus

139

1,020

0,931-1,117

0,666

Rinovírus A ou B

59

0,985

0,872-1,113

0,807

Rinovírus A2 ou C

28

1,213

1,027-1,432

0,023

Vírus positivo exceto Rinovírus A ou B

92

1,204

1,091-1,330

<0,001

* equações de estimação generalizadas (EEG)
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4.3.4.2 Infecções por outros vírus e principais desfechos
Houve associação entre admissão hospitalar e infecção por influenza A
(OR=1,988; IC 95%=1,238-3,194; p=0,004). Esta associação não esteve presente
para nenhum outro vírus.
Não houve associação entre agudização respiratória e a identificação dos vírus
mais prevalentes (tabela 11). Na ausência do rinovírus a identificação de algum
outro vírus respiratório se associou com agudização (OR=1,195; IC 95%= 1,0431,368; p=0,01) (tabela 10).

Tabela 11 - Associação entre o diagnóstico de exacerbação da doença respiratória
e a identificação de vírus nas amostras de nasofaringe
Vírus identificado
N
OR
IC 95%
p*
Qualquer vírus positivo

203

1, 063

0,979-1,154

0,144

Rinovírus

139

1,020

0,931-1,117

0,666

Enterovírus

24

0,922

0,752-1,130

0,433

Bocavírus

23

0,952

0,793-1,142

0,593

Coronavírus

19

1,062

0,835-1,349

0,625

VSR

15

0,837

0,688-1,018

0,074

Vírus positivo exceto Rinovírus

64

1,195

1,043-1,369

0,010

* equações de estimação generalizadas (EEG)
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5. DISCUSSÃO

Este estudo evidenciou uma alta taxa de identificação viral em crianças e
adolescentes com fibrose cística, independente da situação clínica de
estabilidade ou exacerbação da doença respiratória, com nítido predomínio da
identificação de rinovírus. Analisando as infecções virais como um todo, não
houve associação entre infecção viral e exacerbação da doença respiratória,
mas excluindo-se as amostras com rinovírus da análise, esta associação foi
demonstrada (OR=1,19, p=0,01). De modo inédito, observamos que apesar da
alta freqüência de rinovírus em indivíduos assintomáticos, a identificação dos
subtipos A2 e C esteve associada ao maior risco de exacerbação, aspecto já
relatado na literatura para outras doenças respiratórias como asma e
bronquiolite93-96.
Este achado vem de encontro ao objetivo principal deste estudo que foi
a identificação viral usando recursos modernos e sofisticados, com intuito de
evitar resultados falsos negativos. Comparando nossos resultados com o que
há publicado, achado semelhante só é descrito nos pacientes com
exacerbação respiratória, como podemos ver no trabalho de Armstrong et al.26,
que relata viroses respiratórias em 52% dos lactentes com FC hospitalizados e
na recente pesquisa de Wat et al.51, onde há identificação viral em 46% das
exacerbações respiratórias, contra 17% de identificação viral em consultas de
rotina.
Nosso resultado, numericamente superior em termos de positividade de
amostras de pacientes assintomáticos, reflete a sensibilidade da técnica
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adotada, além da contemplação de um maior número de etiologias virais. Não
observamos na literatura nenhum estudo sistemático com a investigação de 12
diferentes vírus respiratórios e incluindo a identificação de agentes nunca antes
descritos em FC, como os subtipos A2 e C de rinovírus e o bocavírus humano.
O desenho do estudo, de uma pesquisa longitudinal, prospectiva, com
duração de 12 meses, teve por objetivo a abrangência das variações sazonais
na incidência dos diferentes agentes e uma avaliação mais fidedigna do real
impacto clínico-funcional das infecções virais nesta população. Nosso
ambulatório, especializado em doenças respiratórias da infância, acompanha
um número significativo de crianças com fibrose cística, principalmente em
idade escolar, aspecto refletido pela mediana de idade de nossa casuística de
8,9 anos. A faixa etária da população estudada também explica o perfil de
gravidade, pois a mediana do escore clínico-radiológico de ShwachmanKulczycki foi de 75 e uma proporção significativa dos pacientes (35%)
apresentava obstrução grave ou muito grave na espirometria, refletindo uma
população composta de adolescentes com doença avançada entre os
pacientes incluídos.
A distribuição etária da nossa casuística, por outro lado, influenciou o
impacto clínico observado para etiologias como o vírus sincicial respiratório,
agente sabidamente de grande importância para lactentes, que em nosso
estudo não esteve significativamente associado a risco de exacerbação.
Armstrong et al26, em estudo realizado na Austrália, descreveu um impacto
significativo das infecções por VSR em lactentes com FC, tanto como causa de
internação hospitalar como num provável papel facilitador na aquisição de P.
aeruginosa. Em nosso estudo, apenas três pacientes tinham idade inferior a
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dois anos na inclusão, e um deles teve uma grave infecção por VSR, com
internação hospitalar e evolução com importante deterioração clínica. Deste
modo, a falta de impacto observada para o VSR certamente está associada à
faixa etária avaliada. Seguindo esta linha de raciocínio, Clifton et al.27, em um
estudo retrospectivo baseado em sorologias, concluíram que as infecções por
influenza A, influenza B, adenovírus e vírus sincicial respiratório são
irrelevantes para adultos com FC. Não existe, até o momento, estudo
prospectivo de avaliação de infecções respiratórias virais na população adulta
com FC que tenha empregado métodos diagnósticos mais apropriados na
investigação.
Como já era esperado os sintomas e queixas mais comuns relativos ao
acometimento de vias aéreas superiores foram obstrução nasal e coriza, e se
associaram a detecção viral. Achado semelhante é descrito por Wat et al.51,
onde sintomas como coriza e dor de garganta se associaram a identificação
viral durante as exacerbações respiratórias. De forma contrária, no estudo de
Olesen et al.53 a presença de qualquer um dos sintomas como coriza, espirros
ou febre teve um baixo valor preditivo positivo nos casos com infecção viral.
Em relação aos sintomas de vias aéreas inferiores a tosse produtiva
esteve presente em 56% das ocasiões. Ela é uma característica da doença
supurativa crônica, pode estar presente mesmo em momentos de estabilidade
clínica e também não foi usada nos outros estudos como fator preditivo de
infecção viral.
Também previsto, em 89% das visitas não agendadas o paciente
preenchia critérios de exacerbação respiratória, enquanto nas consultas
rotineiras os pacientes foram considerados estáveis em 72% das vezes.
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Verificamos como principais desfechos da associação das infecções virais a
exacerbação respiratória, a queda da oximetria, a perda de função pulmonar e
a necessidade de hospitalização. Para definir exacerbação adaptamos os
principais sinais e sintomas relatados pelos principais estudos3,6 e associamos
também os dados funcionais que seriam coletados a cada visita. Consideramos
então que na presença de dois ou mais achados positivos, definiríamos a
exacerbação respiratória, como descrito anteriormente (Capítulo Métodos,
página 18).
Inexiste

um

consenso

ou

diretriz

rígida

e

universal

validada

cientificamente para definição da exacerbação pulmonar do paciente com FC.
Esta questão já foi inclusive discutida por vários autores23-24 e, mesmo nos
grandes estudos os critérios não coincidem3,6. Outros trabalhos usam critérios
subjetivos para tal definição51.
Os vírus mais identificados foram rinovírus, enterovírus, bocavírus,
coronavírus e VSR, nesta ordem. Este resultado é semelhante ao estudo
recente de van Ewijk et al.30 que pesquisando 11 vírus encontrou rinovírus,
enterovírus e coronavírus (bocavírus não foi pesquisado) como os três
principais vírus detectados em crianças de até sete anos com FC durante seis
meses de uma temporada de outono-inverno. Olesen et al.53, encontrou num
painel de sete vírus pesquisados uma maioria absoluta de rinovírus (87%),
seguido por parainfluenza em 6%. Este estudo não contemplou a pesquisa de
enterovírus, bocavírus nem coronavírus. Rinovírus também foi o mais
detectado por Wat et al.51, seguido por parainfluenza 4, influenza A e influenza
B, onde foram pesquisados nove vírus.
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Das 24 amostras contendo vírus passíveis de detecção pela
imunofluorescência, identificamos apenas quatro. Este achado vem reforçar a
importância do uso de métodos moleculares para investigação de infecções
respiratórias virais32. Uma justificativa para este achado poderia ser o
processamento inicial das amostras, que incluiu normalização do volume
através da adição de solução fisiológica, produzindo um efeito dilucional. Isso
não nos pareceu ser o caso, já que a profissional envolvida no processo de
imunofluorescência relatou sempre boa qualidade das amostras, com presença
adequada de células epiteliais, o que determinou a manutenção do
processamento inicial das amostras durante todo o estudo.
Apesar da baixa taxa de detecção de influenza A sua identificação se
associou a internação hospitalar. Este dado é descrito na literatura51 e reforça a
importância enfatizada pelos clínicos quanto à prescrição anual de vacina
contra a gripe sazonal para este grupo de pacientes74.
Co-infecções ocorreram em 6,4% das amostras (26 no total), mas em 19
amostras (73,1%) envolveram o rinovírus com mais um ou dois outros vírus.
Olesen et al.53 identificaram uma única co-infecção (rinovírus e influenza A),
enquanto Wat et al.51 relatam seis casos de co-infecção. Este achado, que é
influenciado pela metodologia escolhida, não chegou a ser valorizado nas
outras publicações de pacientes com FC, mas é descrito em outros estudos
que usaram técnicas de biologia molecular semelhantes às empregadas nesta
pesquisa97-98. Nestes estudos, o rinovírus também aparece como o principal
agente envolvido nas co-infecções.
A hipótese inicial de nosso estudo foi que as infecções respiratórias
virais representariam uma significante causa de exacerbação em pacientes
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com FC. Entretanto, isso não foi observado. O que verificamos foi um evidente
predomínio da identificação de rinovírus, tanto nas exacerbações como nos
pacientes estáveis.
Em trabalho recente van Ewijk et al.30 encontra ao menos uma
identificação de rinovírus em todas as crianças do grupo de estudo com FC e
também do grupo controle durante período sazonal de outono-inverno. Uma
das possíveis explicações para tal resultado seria a alta incidência de infecções
assintomáticas do rinovírus, fato que parece ser mais importante inclusive nos
pacientes acima de sete anos99. Nossa identificação de rinovírus também foi
destituída de maiores repercussões clínico-funcionais, o que coincide com
achados de Olesen et al53.
Encontramos uma alta taxa de detecção do rinovírus tanto nas
exacerbações 33,8% (48/142) como em 34,2% (91/266) dos pacientes
estáveis. Pelo grande volume de rinovírus identificados e a ausência de
associação com os principais desfechos procuramos aprofundar estes
resultados. Assim foi possível pesquisar os subtipos de rinovírus em 87 dos
139 detectados. Avaliando os subtipos notamos que praticamente dois terços
destes 87 (67,8%) eram dos subtipos A e B, enquanto 28 (32,2%) eram dos
subtipos A2 e C. Considerando que os subtipos A2 e C são potencialmente
mais agressivos93-95, imaginamos que houve um efeito de diluição quando a
análise foi feita em conjunto com os rinovírus A e B que representavam a
grande maioria da totalidade dos rinovírus. Para confirmar tal suspeita
avaliamos os subtipos A2 e C isoladamente e encontramos associação com
exacerbação pulmonar, mas sem associação para os outros desfechos.
Selecionamos um pool com rinovírus subtipados (87) e outros vírus que não
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rinovírus (64) e excluímos as amostras com rinovírus subtipo A e B (59) e a
associação com exacerbação respiratória manteve-se presente. Poderíamos
concluir que os subtipos A e B teriam um efeito protetor, mas é importante
ressaltar que isso não foi encontrado (Tabela 10). De acordo com nossos
resultados, seria muito interessante poder conhecer quais subtipos de rinovírus
predominavam nos estudos onde houve alta detecção deles30,51,53. Talvez
diferenças epidemiológicas locais, com diferentes proporções de distribuição
dos subtipos de rinovírus possa justificar o maior impacto que o rinovírus teve
na casuística de Wat et al.51
Já são quase 30 anos que as primeiras pesquisas a respeito da
importância das infecções virais respiratórias nos pacientes com FC foram
publicadas, mas ainda restam muitas dúvidas a respeito da importância e do
impacto dos vírus na FC. Grande parte se deve aos resultados conflitantes,
assim como a grande variabilidade dos métodos diagnósticos empregados e,
neste sentido, ousaria dizer que somente os estudos mais recentes
apresentam possibilidades de resultados mais satisfatórios, uma vez que eles
permitem a avaliação mais completa com a identificação de vírus antes não
relatados. Entretanto ainda mesmos nestes trabalhos mais modernos já à luz
de métodos de biologia molecular corretos com alta sensibilidade, um desenho
de estudo inadequado, ou mesmo uma análise estatística inadequada para o
estudo em questão, como vemos nos estudos de Smyth et al.44 e Wat et al.51,
pode apresentar resultados repletos de vieses.
O seguimento de todos pacientes com FC de até 18 anos do nosso
Centro permitiu a identificação dos agentes virais não só na vigência de
queixas respiratórias, mas também possibilitou a detecção de processos virais
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assintomáticos, ou com sintomatologia mais frustra. Outro ponto a ser
ressaltado é que ao completar 12 meses de coleta, ao invés de fazer a
investigação somente nas estações de maior incidência viral como no estudo
de van Ewijk et al.30, pudemos avaliar a sazonalidade durante o período de um
ano, fato interessante já que as nossas estações climáticas não são tão bem
definidas como nos países de clima temperado.
No desenho do estudo todos os pacientes foram avaliados a cada
consulta (agendada ou não), o que determinou que cada paciente passasse
por quatro avaliações em média durante a pesquisa. Consideramos este
número de consultas satisfatório, já que habitualmente as consultas ocorrem
em cada dois a três meses. Se isso por um lado poderia dificultar a
interpretação dos resultados, por outro lado permitiu exatamente o oposto pois
exigiu o uso de métodos estatísticos mais sofisticados, onde há neutralização
do viés que as repetições em um mesmo paciente poderiam ocasionar. O
estudo de Wat et al.51, apresenta um desenho de estudo próximo ao nosso,
onde 71 pacientes são seguidos por 17 meses, sendo avaliados em consultas
de rotina e nas consultas extras, contabilizando uma média de duas consultas
por paciente. A pesquisa conclui que o rinovírus é o vírus mais importante
associado à exacerbação respiratória. Entretanto a análise estatística
considera cada amostra isoladamente, deixando de especificar que um mesmo
paciente representa até oito amostras da contagem total. Já na nossa
pesquisa, com o uso de modelos de equação de estimação generalizados
(EEG) com distribuição binomial, pudemos avaliar os dados considerando a
repetição de amostras nos mesmos indivíduos.
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Outra questão que precisa ser lembrada para uma adequada escolha da
análise estatística é a persistência viral em amostras seqüenciais, que ocorreu
neste estudo em 11 pacientes, oito destes por rinovírus. Este fato da
persistência do RNA viral em amostras de secreção nasal já foi abordado por
outros autores, alguns consideram a persistência do mesmo vírus por até duas
semanas100 enquanto outros valorizam a identificação viral até quatro a cinco
semanas após a infecção inicial101. Certos autores descrevem essa questão da
persistência viral do rinovírus53,102, mas outros não relatam este achado30,51.
A ausência de identificação de um número maior de agentes
sabidamente mais agressivos nos pacientes com FC como VSR29,35,52 e o
influenza51 pode ter colaborado para a falta de associação entre os diversos
vírus identificados e os desfechos. Um dos fatores que pode explicar esta baixa
detecção seria a idade da população em questão pois nesta casuística
tínhamos somente três lactentes e isso provavelmente reduziu a detecção de
VSR. Este fato pode decorrer da ausência de triagem neonatal rotineira no
Estado de São Paulo, o que determina um diagnóstico mais tardio da doença.
Outro dado importante é que pacientes com FC que seguem em nosso
ambulatório, em algumas ocasiões foram hospitalizados em outros serviços,
seja por morarem em outras cidades ou por disporem de sistema de saúde
complementar, reduzindo o número de amostras coletadas nas exacerbações.
Em relação aos novos vírus pudemos investigar o bocavírus e os
subtipos de rinovírus. Existem ainda poucos dados na literatura a respeito das
infecções por estes agentes na faixa etária pediátrica e desconhecemos
trabalhos em FC com a pesquisa destes agentes. Em relação ao bocavírus é
descrito por Blessing et al.103 a persistência dele em aspirado nasofaríngeo de
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crianças imunocompetentes por até quatro meses e meio. Identificamos
bocavírus em 23 amostras, em dois pacientes houve persistência da detecção
após seis meses, negativando em sete e oito meses após identificação inicial.
Ainda não sabemos se tal achado é destituído de maiores repercussões, mas é
essencial um melhor conhecimento destes novos agentes considerando-se a
potencial gravidade do paciente em questão.
A predominância de S. aureus (68,6%) nas amostras de orofaringe e
escarro refletem mais uma vez a faixa etária da população do estudo, onde a
mediana de idade se encontra na faixa etária escolar e os pacientes mais
jovens tendem a ter menor prevalência de colonização crônica por P.
aeruginosa, observada em apenas 40% dos casos.
Uma das hipóteses desta pesquisa, com embasamento em pesquisas in
vitro61,63,67, é de que as infecções virais poderiam precipitar e facilitar a
aquisição aguda e eventualmente até mesmo a colonização crônica por
Pseudomonas aeruginosa. Petersen et al.25 descreve a suspeita deste
sinergismo pois constata elevação nos anticorpos antipseudomonas após
infecções respiratórias virais em pacientes com FC. De um modo geral não
houve associação das infecções virais com isolamento de bactérias mais
relevantes para o paciente com FC em material representativo das vias
aéreas, mas neste momento a sorologia para P. aeruginosa não foi realizada.
Entretanto uma perspectiva futura diz respeito ao soro congelado destes
pacientes, quando poderemos procurar associações entre as infecções virais
com os resultados da sorologia para P. aeruginosa. Avaliando a repercussão
bacteriológica das infecções virais, da mesma forma que no presente estudo
sem empregar sorologias, os estudos de Olesen et al.53 e Wat et al.51 também
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não encontram diferença na colonização bacteriana ou no isolamento de P.
aeruginosa associado a infecção viral.
A pesquisa deste amplo painel de vírus respiratórios, de forma
longitudinal e prospectiva, da totalidade de pacientes com FC, com uso de
métodos diagnósticos de alta sensibilidade como o que foi empregado neste
estudo é mais uma linha de pesquisa de ponta desenvolvida pela Unidade de
Pneumologia Pediátrica do Instituto da Criança do HCFMUSP. Conseguimos
cumprir a nossa meta, pois estimávamos um número total de coletas muito
próximo ao que foi obtido. A identificação maciça dos agentes virais, dentre os
quais se destacam os novos vírus (bocavírus e subtipos A2 e C do rinovírus)
nunca descritos em paciente com FC mostra a importância de um estudo como
este.
Os pacientes com FC já recebem diariamente uma grande variedade de
fármacos e é imprescindível que o uso de medicações seja extremamente
criterioso. É indiscutível o avanço em relação às novas drogas anti-virais e, à
exceção da prevenção contra a influenza sazonal74 e tratamento específico
contra infecções pelo influenza vírus, ainda não existe consenso em relação a
prevenção e tratamento para os outros vírus respiratórios104.
O conhecimento aprofundado e específico de mais fatores que possam
interferir na história natural da doença poderá permitir a inclusão cada vez mais
apropriada de novas condutas, terapêuticas e profiláticas, em relação às
infecções respiratórias virais. Entretanto, sem estudos como este, seria
impossível diagnosticar e determinar precisamente quais vírus tem impacto
relevante ou não.

6. Conclusões
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6. CONCLUSÕES

•

A identificação de um vírus respiratório ocorreu em 49,8% das amostras dos
pacientes com fibrose cística durante o período de um ano, sendo o rinovírus
o principal agente identificado.

•

A imunofluorescência identificou quatro das 24 possíveis identificações virais
por este método.

•

A identificação de vírus respiratórios não se associou com a ocorrência de
exacerbação ou internação hospitalar. Entretanto, a identificação do vírus
influenza A associou-se com maior risco de hospitalização.

•

O rinovírus foi identificado em um grande número de pacientes estáveis
(34%) e, excluindo-se este agente da análise, houve associação entre a
identificação de outros vírus respiratórios e a ocorrência de exacerbação da
doença pulmonar.

•

Entretanto, analisando-se os subtipos de rinovírus encontrados, observamos
significativo risco de exacerbação pulmonar associado à identificação dos
subtipos A2 ou C.

•

Não foi evidenciada associação entre infecção viral e piora funcional, tanto na
espirometria como na oximetria de pulso.

•

Não foi identificada associação entre a detecção de algum vírus e o
isolamento de bactérias patogênicas para os pacientes com Fibrose cística,
como P. aeruginosa, S. aureus, complexo B. cepacia e S. maltophilia.
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Anexo B - Folheto explicativo fornecido aos pais (responsáveis) durante apresentação do estudo.
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Anexo C – Termo de consentimento livre e esclarecido
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS -INFORMAÇÃO
(Instruções para preenchimento no verso)
____________________________________________________________________________________________

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME DO PACIENTE .:............................................................................. ....................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ...................................... SEXO: M

F

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

ENDEREÇO ............................................................................... Nº ....................... APTO: ..................
BAIRRO:..................................................................CIDADE ...........................,....................................
CEP:.........................................TELEFONE: DDD(............) ...................................................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL .......................................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ............................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ...................................... SEXO: M

F

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

ENDEREÇO: ....................................................................................................... Nº ................... APTO: .............................
BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ...............................................................................
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)...........................................................................................
___________________________________________________________________________________________________________________________

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Avaliação das Infecções Respiratórias Virais em
Pacientes com Fibrose Cística”.
PESQUISADOR: Dr. Luiz Vicente Ribeiro Ferreira da Silva Filho
CARGO/FUNÇÃO: MÉDICO
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 69.437
UNIDADE DO HCFMUSP: INSTITUTO DA CRIANÇA
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
SEM RISCO

RISCO MÍNIMO

X

RISCO MÉDIO

RISCO BAIXO
RISCO MAIOR
(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo)
4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 1 ano
____________________________________________________________________________________________

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE
OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA,
CONSIGNANDO:
Trata-se de uma pesquisa para tentar conhecer melhor as infecções causadas por
vírus nas crianças com mucoviscidose. Pretende-se estudar, durante um ano, os
episódios de infecção por vírus e suas conseqüências para os pacientes, como
necessidade de antibióticos, aparecimento de novas bactérias e piora da função
pulmonar. Para tanto, os pacientes farão uma medida da oxigenação através de um
aparelho que é colocado no dedo (oxímetro de pulso) e também a medida da função
pulmonar (crianças acima de 6 anos), que é o exame de assoprar que é feito
rotineiramente durante seu seguimento no ambulatório. Além disso, serão colhidas
amostras de escarro ou de esfregaço da garganta (que você está habituado(a) a
colher) e um lavado nasal, que é feito através de uma pequena sonda com soro
fisiológico (“como uma lavagem do nariz com soro, só que aspirando o líquido de
volta”). Serão colhidas ainda amostras de sangue no início e no fim do estudo. Estas
amostras servirão para verificar se existe reação do organismo à presença das
bactérias e vírus encontrados durante a pesquisa. Os exames e coletas de amostras
serão feitos no próprio ambulatório e no dia de atendimento, mas não substituirão as
amostras colhidas rotineiramente, pois serão estudadas em outro laboratório, somente
com fins de pesquisa.
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IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA:
Fui informado que tal procedimento tem o risco mínimo da realização de
qualquer coleta de lavado nasal, escarro ou esfregaço de garganta, o risco de
provocar o vômito durante a coleta.
As coletas de sangue também apresentam o risco mínimo de trazer
desconforto durante sua realização e provocar o aparecimento de pequeno
inchaço ou mancha roxa no local da picada.
As condutas necessárias a estes procedimentos bem como as intercorrências
previsíveis (vômito, dor durante a punção, inchaço no local) me foram
devidamente esclarecidas pela equipe responsável.
Posso, a qualquer momento, como responsável pelo paciente, solicitar a interrupção
de qualquer procedimento previsto no estudo e, nesta situação, fica garantida a
continuidade do tratamento nas dependências do Instituto da Criança.

Declaro ainda que, tendo ciência quanto aos procedimentos de coleta de
exames a que será submetido, autorizo a participação do meu filho(a) nesta
Pesquisa.
____________________________________________________________________________________________

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.

Dr. Luiz Vicente Ferreira da Silva Filho – médico assistente da Unidade de Pneumologia do
Instituto da Criança
Tel. 3069‐8537 / 3069‐8538 / 3069‐8566
Bip: 3444‐4545 código 95990
____________________________________________________________________________________________

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:
____________________________________________________________________________________________

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o
que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa

São Paulo,

de

_________________________________________
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal

de 20

.

___________________________________
assinatura do pesquisador

(carimbo ou nome Legível)
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Anexo D – Protocolo clínico
ETIQUETA DO PACIENTE

DATA: ____ / ____ /

____
COLETA No ________

PROJETO DE PESQUISA: AVALIAÇÃO DAS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS VIRAIS EM
PACIENTES COM FIBROSE CÍSTICA
AMOSTRA COLHIDA:

ESCARRO

SWAB OROFARINGE

DADOS CLÍNICOS:
COMO ESTÁ DESDE A ÚLTIMA CONSULTA (NÃO PREENCHER NA 1ª CONSULTA):
A criança está bem?
SIM
NÃO
óbito: data ________________
Precisou voltar ao Pronto Socorro?
NÃO
SIM
Quantas vezes por causa respiratória?
1
2
3
mais de 3
o
Foi internado?
NÃO
SIM
n de vezes ____
Se SIM, aonde? _________________________________
por quantos dias (total)? _________
Ficou em UTI?
NÃO
SIM
Precisou de respirador artificial (intubação)?
NÃO
SIM
o
Usou algum antibiótico?
NÃO
SIM
N de vezes: _______
Qual(is)? _____________________________________________

NÃO SEI

Desde a última consulta, quantos dias de trabalho você perdeu por causa dos problemas
respiratórios do seu filho(a)?
nenhum

1

2

3

4

5

>5

não trabalha

Desde a última consulta (nos últimos 2 meses), quantos dias de berçário/escola seu filho(a)
perdeu por causa de problemas respiratórios?
nenhum

1

2

3

4

5

>5

não freqüenta

RELACIONAR OS SINTOMAS DOS ÚLTIMOS 5 DIAS:
Coriza
NÃO
SIM
Obstrução nasal
NÃO
SIM
Presença de Febre
NÃO
SIM
Dor de garganta
NÃO
SIM
Dores no corpo
NÃO
Tosse seca
NÃO
SIM
Tosse com catarro
NÃO
SIM
Chiado
NÃO
Diarréia
NÃO
Coriza
NÃO
SIM
Aumento da quanti/e de secreção e/ou
intensidade da tosse
NÃO
SIM
Mudança de aspecto da secreção
Piora do cansaço ou falta de ar
Cianose
Inapetência, vômitos pós tosse
Perda de peso recente (uso de enzimas OK)

SIM

SIM
SIM

NÃO SEI
NÃO SEI
o
NÃO SEI Temp máx.: _____ C
NÃO SEI
NÃO SEI
NÃO SEI
NÃO SEI
NÃO SEI
NÃO SEI
NÃO SEI

NÃO SEI
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

NÃO SEI
NÃO SEI
NÃO SEI
NÃO SEI
NÃO SEI

USO DE MEDICAÇÕES POR VIA INALATÓRIA (NOS ÚLTIMOS 3 DIAS):
Pulmozyme
Fluimucil
Garamicina
Tobramicina
Colistin
Outras ______________
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USO DE ANTIBIÓTICOS (ÚLTIMA SEMANA):
NÃO
SIM QUAL:___________________________________ÚLTIMA DOSE: _____________
DADOS DE EXAME FÍSICO:
Peso: ___________ Kg (p
Estatura: ___________ cm (p
Temperatura ________°C

)
)

Estado geral:

Bom
Tranqüilo

Exantema:
Conjuntivite?
Faringe e Amígdala:

NÃO
SIM
SIM
NÃO
Normal
Hiperemia
Exsudato Purulento
Hipertrofia
Petéquias
Vesículas/Ulcerações
Normal
Hiperemia com brilho
Hiperemia sem brilho
Coleção/Abaulamento
Opacidade sem hiperemia
Perfuração/Otorréia
Normal
Hiperemia com brilho
Hiperemia sem brilho
Coleção/Abaulamento
Opacidade sem hiperemia
Perfuração/Otorréia

Otoscopia D:
Otoscopia E:

Regular
Agitado

Ruim
Prostrado

Freqüência cardíaca: ___________ bpm
Ausculta cardíaca:
Normal
Alterada
Descreva: _____________________________________________________________________
Abdomen:
Normal
Distendido
Visceromegalia
Descreva: _____________________________________________________________________
Freqüência respiratória (contar 60 seg.):
Cianose?
SIM
Gemência?
SIM
Presença de estridor:
SIM
Tiragens:
Intercostal
Subcostal
Sibilos:
SIM
NÃO
Roncos:
SIM
NÃO
Estertores finos:

SIM

Último Escore de Schwachman: ______
FUNÇÃO PULMONAR
Última função pulmonar DATA:
CVF= _________litros (
pred)
VEF1= _________litros ( %pred)
Tiff= _________%
Oximetria de pulso – última medida:

NÃO
Se SIM:

NÃO
NÃO
NÃO
Fúrcula

Batimento asa nasal

Difusos

Localizados

data: _____ / _____ / _______
HOJE

Não fez Paciente menor de 6 anos
CVF= _________litros (
%pred)
VEF1= _________litros (
%pred)
Tiff= _________%
valor médio atual:

EXACERBAÇÃO DA DOENÇA RESPIRATÓRIA:
SIM
NÃO
CONDUTA NA CONSULTA ATUAL:
ANTIBIÓTICOS:
NÃO
SIM QUAL(IS):________________________________________
INTERNAÇÃO:
NÃO
SIM
COLETA DE SANGUE:
NÃO
SIM
AMOSTRA 1
AMOSTRA 2

25

20

15

10

5

Excelente
86-100

Bom
71-85

Médio
56-70

Moderado
41-55

Grave
≤ 40

Ponto

Ortopnéia. Confinado
ao leito.

Dispnéia após
pequenas
caminhadas. Repouso
em grande parte do
dia.

Necessita repousar
durante o dia.
Cansaço fácil após
exercícios. Diminui
freqüência a escola.

Irritabilidade e
cansaço no fim do dia.
Boa freqüência
escolar.

Atividade íntegra,
joga, brinca, vai à
escola regularmente.

Atividade

Tosse intensa. Períodos de
taquipnéia e taquicardia e
extensas alterações
pulmonares. Pode mostrar
sinais de falência cardíaca
direita. Baqueteamento 3 a 4.

Tosse reqüente produtiva,
retração torácica. Enfisema
moderado, pode ter
deformidade de tórax.
Baqueteamento 2 a 3.

Tosse ocasional, às vezes de
manhã. FR levemente
aumentada. Médio enfisema.
Discreto baqueteamento
digital.

FC e FR normais em repouso.
Tosse rara. Pulmões livres.
Pouco enfisema.

Normal. Não tosse, FC e FR
normais. Pulmões livres. Boa
postura.

Exame físico

Nutrição

Desnutrição intensa.
Distensão abdominal,
prolapso retal.

Peso e altura abaixo do
terceiro percentil. Fezes
anormais. Volumosa
redução da massa muscular.

Peso e altura acima do
terceiro percentil. Fezes
anormais, pouco formadas.
Distensão abdominal.
Hipotrofia muscular.

Peso e altura entre percentis
15-20. Fezes discretamente
alteradas.

Peso e altura acima do
percentil 25. Fezes bem
formadas. Boa musculatura
e tônus.

Escore de Shwachman-Kulzycki (77)

Extensas alterações.
Fenômenos
obstrutivos. Infecção,
atelectasias,
bronquiectasias.

Moderado enfisema.
Áreas de atelectasia.
Áreas de infecção
discreta.
Bronquiectasias.

Enfisema de média
intensidade.
Aumento da trama
vasobrônquica.

Pequena acentuação
da trama
vasobrônquica.
Enfisema discreto.

Campos pulmonares
limpos.

Radiografia
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Anexo E – Escore de Shwachman-Kulczycki
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