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1 INTRODUÇÃO1 INTRODUÇÃO  

A mortalidade infantil é assunto que desperta interesse de profissionais da saúde, 

governantes e da população geral. 

O índice de mortalidade infantil, apesar de algumas limitações, é mundialmente 

reconhecido como um bom indicador das condições gerais de saúde de um país, 

principalmente nas nações menos favorecidas socioeconomicamente (LEOWISKI, 1986). 

Estudos mostram que 65 a 75% do total de óbitos em países desenvolvidos  são 

em pessoas acima dos 65 anos de idade, contrastando com os países em desenvolvimento 

onde 50% do total de óbitos são em crianças abaixo dos 5 anos de idade (LEOWISKI, 1986). 

Desde as primeiras estimativas divulgadas pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) referentes aos anos 1960-1970, os dados de mortalidade infantil e expectativa de vida 

são extensivamente avaliados e discutidos. Acredita-se que mais de 40 % dos lactentes e 

crianças de 1- 4 anos de vida vivam em países onde a taxa de mortalidade infantil ultrapassa 

100 óbitos em 1000 nascidos vivos por ano (LEOWISKI, 1986). 

Parasitoses, diarréia, infecções respiratórias agudas e desnutrição são 

isoladamente, ou em combinação, as principais responsáveis pelos altos índices de 

mortalidade pediátrica nos países em desenvolvimento (LEOWISKI, 1986). As doenças 

infecciosas do sistema respiratório são responsáveis pela grande maioria das hospitalizações e 

morte nas faixas etárias pediátricas (SILVA, 2001). 

Na última década, cerca de um terço da mortalidade mundial em crianças (4 a 5 

milhões de óbitos anuais) foi por infecções respiratórias agudas. O Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF) estima que mais de 3 milhões de crianças morrem de pneumonia a 

cada ano, predominantemente nos países em desenvolvimento. Nestes mesmos países as 

pneumonias não são apenas comuns mais também mais graves (RODRIGUES, 2002). 

Na América do Norte e na Europa a incidência anual de pneumonias em crianças 

menores de cinco anos é de 30 a 40 casos em 1000 crianças (RODRIGUES, 2002). 
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No Brasil, as pneumopatias agudas são responsáveis por 11% das mortes em 

crianças com idade inferior a um ano de idade, e por 13 % na faixa etária entre 1 e 4 anos 

(RODRIGUES, 2002). 

As infecções causadas por bactérias são as principais causas de óbito porém, 

ocorre um crescente aumento no índice de viroses respiratórias graves e fatais e, em muitos 

casos, há concomitância das 2 doenças. 

Em uma revisão realizada por Shann et al de 13 estudos, realizados em países em 

desenvolvimento, com crianças internadas por broncopneumonia sem antibioticoterapia 

prévia, verificou-se que os agentes bacterianos mais freqüentemente isolados foram o 

Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenzae, o Staphilococcus aureus , e as 

enterobactérias (SHANN, 1986). 

Também as infecções virais do trato respiratório inferior são as principais causas 

de atendimentos em serviços de emergências, sendo responsáveis por até 70% das internações 

por doença respiratória nos meses de inverno (SILVA, 2002). Estudos epidemiológicos 

recentes, com crianças portadoras de pneumonia aguda adquirida na comunidade, mostraram 

o vírus sincicial respiratório (VSR) como o agente etiológico mais comum nos 3 continentes 

(LAW, 2002; DUCOFFRE, 2001)  

Outros vírus como o influenza, o grupo parainfluenza e o adenovírus também 

estão entre os agentes causadores de infecções do trato respiratório inferior em crianças 

abaixo dos 5 anos de idade (MAC ANERNEY, 1994; HEMMING, 1994; KNOTT 1994). 

Estudos epidemiológicos de infecções respiratórias agudas em crianças são 

difíceis de serem executados e interpretados pela dificuldade na colheita de material adequado 

e representativo do foco infeccioso e pela falta de métodos diagnósticos sensíveis , confiáveis 

e padronizados (RODRIGUES, 2002). 

A utilização de necrópsias como instrumento para estudos epidemiológicos, 

possibilita o uso de técnicas padronizadas e, mais importante, favorece a imparcialidade, 

evitando que certas doenças sejam subdiagnosticadas, ocorrência eventual em estudos 

clínicos, devido ao atraso dos métodos diagnósticos em determinadas regiões (McFARLANE, 

1987).  
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Pela dificuldade de realizar diagnósticos etiológicos precisos, e pela constante 

necessidade de estabelecer um panorama atual da mortalidade pediátrica por doença 

respiratória, este estudo epidemiológico, a partir de necrópsias, procura oferecer dados que 

servem de alerta á pediatras, pneumologistas e intensivistas pediátricos no que diz respeito ao 

diagnóstico e a etiologia das infecções respiratórias em nosso meio. 
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2 OBJETIVOS2 OBJETIVOS  

2.12.1   OBJETIVO GERALOBJETIVO GERAL  

O objetivo desse estudo é, a partir do Banco de Necrópsias Pediátricas do Serviço de 

Anatomia Patológica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (BNP/SAP – 

HC/UFPR, n=6362, ano 1960-2000), fazer uma coleta dos casos cujos diagnósticos foram de 

infecções respiratórias, revisá-los e analisá-los epidemiologicamente, criando o Banco de 

Infecções Respiratórias Graves (BIRG/SAP – HC/UFPR, n=761, ano 1960-2000). As 

informações obtidas a partir desta análise epidemiológica serão comparadas com a literatura. 

2.22.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Estabelecer a prevalência de infecções respiratórias graves na população estudada 

através da comparação com o BNP/SAP – HC/UFPR (n=6362, ano 1960-2000). 

2. Estudar dados epidemiológicos desta população como sexo, idade, causa da morte, 

doença de base e sazonalidade. 

3. Estudar o padrão histopatológico das pneumopatias desta população e classificar todos 

os casos do BIRG/SAP em grupos anatomopatológicos distintos conforme os padrões 

histopatológicos encontrados. 

4. Revisar as lâminas com cortes de pulmão de uma amostra do BIRG/SAP (n 

amostral=177) e pesquisar antígenos virais através da imunohistoquímica, 

estabelecendo a correlação entre a presença de vírus e o padrão histopatológico 

encontrado. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

3.13.1   A MORBIDADE E MORTALIDADE POR DOENÇA A MORBIDADE E MORTALIDADE POR DOENÇA 

RESPIRATÓRIA NO BRASIL E RESPIRATÓRIA NO BRASIL E NO MUNDONO MUNDO  

As infecções respiratórias agudas são as maiores causas de morbidade e 

mortalidade nas comunidades do mundo todo. 

As publicações sobre a magnitude da mortalidade por doença respiratória na 

infância em países em desenvolvimento datam já do início dos anos 60, porém, só a 

partir da assembléia de 1976 e propriamente a partir de 1984 que a OMS e outros órgãos 

internacionais, têm feito das infecções respiratórias agudas prioridades em seus 

programas de intervenção (GARENNE, 1992). 

3.1.13.1.1   Aspectos epidemiAspectos epidemiológicos de morbidade por doença ológicos de morbidade por doença 

respiratória em países desenvolvidos:respiratória em países desenvolvidos:   

Em um estudo populacional em Toronto no Canadá, 689 crianças com 

quadros de infecções respiratórias foram selecionadas, destas, 353 apresentaram 

infecção confirmada pelo VSR através da análise de secreções nasofaríngeas na 

vigência do quadro agudo e foram acompanhados durante a internação. Todos 

apresentavam menos de 2 anos de idade e uma das seguintes doenças de base: doença 

pulmonar crônica, cardiopatia congênita, imunodepressão, prematuridade (idade 

gestacional (IG) menor que 37 semanas) e idade cronológica menor que 6 semanas . O 

tempo médio de internação foi de 7 dias, 156 crianças tiveram complicações da 

doença, sendo que a piora da morbidade foi observada nos prematuros seguido dos que 

apresentavam doença pulmonar crônica e cardiopatia. Cento e dez pacientes (16%) 

necessitaram de cuidados intensivos e 9,1% foram submetidos á ventilação mecânica. 

Em relação á internação prolongada, os fatores de risco significativamente 

relacionados foram: prematuridade, cardiopatia e imunodepressão. Quanto ao agente 

etiológico 102 amostras confirmaram para VSR grupo A , 250 VSR grupo B e 1 caso 

concomitância dos 2 subtipos (WANG, 1995). 
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McConnochie et al (1998) analisaram o registro de 323 crianças com diagnóstico 

clínico de infecção respiratória baixa em um período de 5 anos (1971 á  1975) no subúrbio de 

Rochester, EUA. A população estudada era  branca e de bom padrão sócio cultural. Os 

resultados da análise mostraram que a incidência de infecções respiratórias baixas foi de 22,8 

episódios/100 crianças/ano durante o período pesquisado. A faixa etária mais acometida foi de 

7 -12 meses de idade e a relação foi de 2:1 entre meninos e meninas. O diagnóstico clínico 

mais comum foi a bronquiolite e a sibilância o achado de exame mais comum independente 

do diagnóstico. O agente etiológico mais documentado foi o VSR (38%) , seguido de 

influenza A (21%), parainfluenza 1(10%) e parainfluenza 3 (5%). Quando avaliados os 

custos, 56% do total dos gastos foram nas hospitalizações e 44% foi o custo ambulatorial, 

somando consultas e antibióticos.  

Em uma investigação prospectiva, Ray et al (1993), avaliaram a relativa 

freqüência de infecções respiratórias agudas por agentes virais em crianças. A investigação 

transcorreu de maio de 1980 á outubro de 1984 e fez parte do Estudo de Doenças 

Respiratórias de Tucson, EUA. Crianças com quadros agudos graves foram excluídas, dando-

se preferência para aquelas tratadas ambulatorialmente. Duzentos e quarenta e três crianças 

foram incluídas e em 110 foram identificados vírus através da imunofluorescência indireta em 

secreções de nasofaringe e swabs de orofaringe. O agente mais encontrado foi o VSR em 56 

casos isoladamente e em infecções mistas vírus-vírus em mais 9 casos. O segundo vírus mais 

encontrado foi do grupo parainfluenza (28 casos) e o adenovírus foi visto em 5 crianças. 

Neste estudo foi possível avaliar a sazonalidade do VSR, com picos de incidência nos meses 

frios (dezembro, janeiro e fevereiro). A principal apresentação clínica foi a bronquiolite.  

Knott et al (1994) realizaram estudo prospectivo longitudinal de 1976 a 1992, 

procurando descrever características epidemiológicas do vírus Parainfluenza em crianças em 

Rochester-USA. Foram realizadas avaliações clínicas, laboratoriais e radiológicas. Coletou-se 

secreção nasal e de faringe. Vírus foram identificados em 5998 amostras, sendo 16,6% do 

vírus parainfluenza (tipo 1= 280, tipo 2= 71, tipo 3= 436 e não especificados= 207). O tipo 3 é 

o que demonstrou atividade sazonal anual com flutuações entre a primavera e o verão. O tipo 

1 apareceu regularmente no outono e o tipo 2 esporadicamente. Não houve diferença quanto 

ao sexo para os tipos citados. Doença pelo Parainfluenza 3 ocorreu mais em crianças jovens, 

sendo que 70% das crianças acometidas tinham menos de 3 anos de idade. Dentre as 

apresentações clínicas, 65% foi laringotraqueobronquite, 26% traqueobronquite, 49% laringite 
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e 45% infecções do trato respiratório superior. A laringite relacionou-se mais freqüentemente 

com tipo 1, e as infecções do trato respiratório superior com o tipo 3. Em crianças menores de 

6 meses, 64,7% das doenças do trato respiratório inferior, incluindo bronquiolite e 

pneumonia, foram causadas pelo vírus Parainfluenza tipo 3.  

Alguns autores têm sugerido algumas etnias de risco para infecção pelo VSR ou 

para maior índice de hospitalização por este vírus como o observado na população indígena 

americana, nativos da região do Alasca e asiáticos (SIMÕES, 2003). 

Juvén et al (2000), procurando definir a etiologia das pneumonias 

comunitárias em crianças, avaliaram 254 crianças com idade média de 3,8 anos, sendo 

62% destas com idade acima dos 5 anos. Todas internadas em um Hospital 

Universitário de Helsink, Finlândia, entre janeiro de 1993 á dezembro de 1995. Foram 

coletadas na admissão: hemocultura, sorologias e aspirado de nasofaringe para reação 

da cadeia de polimerase (PCR), pesquisa de antígenos virais (imunofluorescência) e 

cultura viral. O agente etiológico foi encontrado em 85% (215) das crianças 

pesquisadas. Sessenta e dois porcento apresentaram infecção viral, 53% bacteriana e 

30% concomitância vírus-bactéria. A bactéria mais encontrada foi Streptococcus 

pneumoniae (37%). Entre os  vírus, o VSR (29%) e o rinovírus (24%) foram os mais 

isolados. Dos pacientes submetidos á hemocultura (125), em apenas 1 caso esta foi 

positiva.  

Lanari et al (2002) estudaram 32 centros na Itália, durante 6 meses, no período de 

novembro de 1999 á abril de 2000. Dos 1232 lactentes e pré-escolares hospitalizados por 

doença respiratória aguda, 40,6% (500) apresentavam positividade para o vírus sincicial 

respiratório (VSR) em secreções de nasofaringe, sendo a grande maioria (66,7%) com 

manifestação clínica de bronquiolite aguda. Pneumonia foi o diagnóstico clínico em 15,3 % 

no grupo VSR positivo. Este estudo mostrou também que, somente no grupo apresentado 

clinicamente como bronquiolite, a prematuridade (IG menor de 33 sem) mostrou-se como 

fator de risco para infecção pelo VSR. A exposição passiva ao tabaco e a ordem de 

nascimento entre os irmãos (4° ou 5° após 3 ou 4 irmãos mais velhos) relacionaram-se 

significativamente com quadros mais graves de infecção aguda no grupo VSR positivo.  

Em um estudo prospectivo, realizado na Grécia, onde 7 centros de estudos, 

analisaram, de 1999 á 2001, fatores de risco e agentes etiológicos de 721 lactentes hospitalizados 
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por doença respiratória aguda. Os resultados mostraram que 175 (24 %) dos lactentes mostraram 

infecção comprovada pelo VSR sendo que estes apresentaram doença mais grave que o grupo 

VSR negativo. Dos fatores de risco para infecção por este vírus, a prematuridade e doença 

pulmonar crônica foram os mais significativamente relacionados, chegando á 30% mais 

prevalente no grupo de risco, contra 17% no grupo sem fatores de risco 

(CONSTANTOPOULOS, 2001). 

O VSR foi o agente encontrado em 20,4% (58 de 281) das crianças internadas 

com infecção do trato respiratório inferior abaixo dos 2 anos de idade na Áustria. Observou-se 

também que os lactentes mais jovens (média idade quatro meses) foram a maioria neste 

grupo. Quando se comparou a gravidade dos quadros agudos das crianças do grupo VSR 

positivo, estes apresentaram mais dias de internação, e mais necessidade de oxigenioterapia 

suplementar e de ventilação mecânica, quando comparados ao grupo VSR negativo (RESCH, 

2000). 

Demais estudos europeus demonstraram que a maior taxa de hospitalização por infecção 

respiratória aguda é causada pelo VSR e ocorre em lactentes com menos de um ano de idade 

(SIMOES, 2003). 

Quanto aos dias de hospitalização, estudos mostraram média de quatro dias na Finlândia, 

Reino Unido e Estados Unidos e de 8 á 10 dias na Bélgica, França, Alemanha, Itália e Holanda 

(BEHRENDT, 1998). 

Na Bélgica, estudo avaliando a fase epidêmica do ano 2000 , mostrou que o VSR 

foi responsável por 63% das infecções respiratórias agudas em crianças abaixo de 5 anos de 

idade, enquanto o Streptococcus pneumoniae foi responsável por somente 8% dos casos 

(DUCOFFRE, 2001). 

Um grande estudo espanhol - Grupo de Estudos de Infecção Respiratória Infantil 

pelo VSR - prospectivo, observacional e longitudinal, acompanhou 14 centros no país, em 

duas estações de pico do vírus nos anos de 1998 -1999 e 1999-2000. Os lactentes incluídos 

eram prematuros (IG menor que 32 semanas), sem profilaxia prévia para o vírus estudado. 

Um mil quinhentos e trinta e dois prematuros foram incluídos nos dois períodos do estudo. Os 

resultados mostraram que a taxa de hospitalização por infecção respiratória pelo VSR foi de 

13,4% e 13,1% nas 2 estações pesquisadas contra 6,8% e 6,7% de internações por infecção 
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respiratória por outros agentes na mesma época. O estudo mostrou também que, quanto menor 

a idade gestacional de nascimento (IG menor que 29 semanas), maior a taxa de 

hospitalizações pelo vírus, mesmo fato observado entre os prematuros com doença pulmonar 

crônica quando comparado aos prematuros sem doença pulmonar crônica. As taxas de re-

hospitalização também foram altas, 11 % no primeiro ano de estudo e 8% no segundo. 

Também foram identificados os fatores de risco para infecção pelo VSR onde  a 

prematuridade, a doença pulmonar crônica, residir com irmãos em idade escolar e exposição 

passiva ao tabaco foram os principais (CARBONELL-ESTRANY, 2000). 

A sazonalidade da doença pelo VSR é relativamente consistente na Europa: picos 

de incidência ocorrem no inverno (dezembro e janeiro) no Reino Unido, Bélgica, Alemanha e 

Holanda e em janeiro até fevereiro na Escandinávia. Na Grécia , onde o clima é tropical, os 

picos epidêmicos do VSR ocorrem em fevereiro e março. A sazonalidade somente se difere na 

Suécia onde os picos se alternam anualmente, com períodos mais longos de novembro até 

março e outros mais curtos e mais tardios como em março e abril. No Japão, bem como na 

América do Norte, estudos têm descrito picos no inverno, ou seja, iniciando em outubro, ápice 

em dezembro e conclusão nos meses de verão (CONSTANTOPOULOS, 2002; KANEKO, 

2002). 

Procurando definir o perfil sazonal das infecções virais,  Fleming et al (1993) 

pesquisaram o Banco de Dados do Reino Unido. Procurou-se pacientes com 65 anos ou mais, não 

institucionalizados com cultura positiva para VSR e Influenza em secreções respiratórias, nos meses 

de inverno nos anos 1989/1990 , 1990/1991 e 1991/1992. Verificou-se que houve predomínio destes 

vírus nas semanas de n° 50 a 57 para VSR e de 51 á 55 para Influenza A e B. óbitos por doenças 

respiratórias em idosos apresentaram uma variação de 3 semanas para cada inverno pesquisado.  

Hornsleth et al (1998), num estudo prospectivo, realizado com 105 crianças 

admitidas em um Hospital Universitário na Dinamarca, com idades entre 0 e 48 meses, e que 

apresentavam sinais de infecção do trato respiratório inferior pelo VSR confirmadas. Os 

pacientes foram avaliados durante três invernos consecutivos (1993-1995). Análise do ácido 

nucléico e reação da cadeia de polimerase (PCR) foram realizadas juntamente com a dosagem 

das interleucinas de IL-6 e TNF- alfa na secreção da nasofaringe.e os dados correlacionados 

com a gravidade do quadro agudo da doença. A gravidade foi definida por critérios clínicos 

(escores). Observou-se uma predominância do VSR tipo B em 1993 e 1995 enquanto que no 

ano de 1994 houve uma predominância do tipo A Foi observado também que o VSR tipo B 

causou infecção mais grave que o tipo A, em crianças com idades entre 0 e 5 meses. Os 
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genótipos B1211, A 2311 e B1122 foram predominantes nos anos de 1993 a 1995. Em 

crianças de 0 a 11 meses, o subtipo B1211 causou doença mais grave que o A2311.  

Alguns autores têm demonstrado que crianças que vivem em áreas urbanas têm 

em média 5 á 8 episódios de doença respiratória anualmente durante os 5 primeiros anos de 

vida, comparado a 1 á 3 episódios em crianças de áreas rurais. Na Inglaterra crianças de zona 

urbana morrem de pneumonia 1,5 vez mais que crianças residentes das zonas rurais 

(EBRAHIM, 1982). 

Kaneko et al (2002), avaliando a ocorrência de infecção respiratória pelo VSR no 

Japão, em um estudo epidemiológico de julho 1997 á Junho de 2000, estudando 535 crianças 

menores de 3 anos de idade com infecções de vias aéreas inferiores, notaram que 168 (31,4%) 

eram por VSR, sendo que a maioria não apresentava fatores de risco comumente relacionados 

nos outros estudos citados. Diferentemente dos demais estudos citados, a média de idade das 

crianças  que necessitaram hospitalização foi maior que a esperada, 11,2 meses, sendo 50% 

maiores de 6 meses de idade e 66% maiores 1 ano de idade. 

Yang et al.(2001) avaliaram clinica e laboratorialmente 100 crianças de 3 meses á 

14 anos com quadros de infecções respiratórias agudas baixas em um período de 4 meses do 

ano de 1997 em Pequim, China. Setenta porcento das crianças eram do sexo masculino. 

Hemocultura e dosagem da proteína C reativa foram realizadas no episódio agudo. Amostras 

para sorologias foram coletadas e analisadas em laboratório universitário na Finlândia.  As 

bactérias pesquisadas foram o Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae pelo 

método de enzimaimunoensaio (EIA). O método de fixação de complemento foi utilizado 

para pesquisa de vírus. Trinta e sete casos apresentavam achados radiológicos indiscutíveis de 

pneumonia (25 destas em crianças com mais de 60 meses de idade), 43 exames radiológicos 

foram considerados duvidosos e 19 normais. Leucocitose (maior que 15x109/L) foi vista em 

34 pacientes e em 11 a proteína C reativa estava aumentada. O agente etiológico foi 

identificado em 32 pacientes (destes, 72% em crianças maiores de 4 anos de idade), a bactéria 

mais encontrada foi Mycoplasma pneumoniae (21), seguido do Haemophilus influenzae (8) e 

Chlamydia Trachomatis (7). Vírus foram identificados em 8 amostras (12%) e destes o mais 

freqüente foi o adenovírus (2). Em 3 casos houve concomitância de vírus-bactéria. 

Correlacionando os achados concluiu-se que leucocitose, aumento da proteína C reativa e 

radiologia compatível com condensação alveolar foram achados mais freqüentes em pacientes 
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com infecções bacterianas. Os pacientes do grupo Mycoplasma - Chlamydia eram mais velhos 

(média oito anos) e apresentavam maiores níveis de PCR.  

Yun et al (1995) estudaram a etiologia viral em 804 aspirados de 

nasofaringe de 712 crianças, com 2 semanas á 14 anos (média 9 meses de idade),  

internadas por infecção respiratória no período de novembro de 1990 á abril de 1994 

em Hospital Universitário de Seul, Corea do Sul. Foi realizado isolamento viral em 

culturas e identificação dos antígenos virais por imunofluorescência indireta.O VSR 

foi o agente mais freqüentemente isolado (27,2%), seguido pelo parainfluenza 3 

(7,8%). Infecções mistas foram encontradas em 12 casos. Neste acompanhamento por 

mais de 3 anos percebeu-se claramente o comportamento sazonal dos vírus 

respiratórios. Notaram-se epidemias anuais do VSR em meados do inverno até início 

da primavera. Epidemias do vírus parainfluenza 3 foram vistas nos meses de maio 

todos os anos. As síndromes clínicas observadas foram pneumonia em (56,5%), 

bronquiolite (35,2%), laringite aguda (6,6%) e traqueobronquite (1,6%). Pneumonia e 

bronquiolite foram mais freqüentemente causadas pelo VSR.  21% das pneumonias e 

53% das bronquiolite ocorreram em crianças abaixo de 6 meses de idade, sendo que 

85% das infecções pelo VSR ocorreram abaixo dos 2 anos de idade.  O vírus influenza 

foi isolado em secreções de crianças com faixa etária mais avançada.  

3.1.23.1.2   Aspectos epidemiológicos de morbidade por doença Aspectos epidemiológicos de morbidade por doença 

respiratória em países em desenvolvrespiratória em países em desenvolvimento:imento:   

Um estudo prospectivo conduzido no Brasil por Vieira et al (2001) avaliaram 239 

crianças admitidas por infecção respiratória aguda e as comparou com 175 de um grupo controle 

internadas por outras doenças não respiratórias, de março de 1995 a agosto 1996. A média de idade 

do grupo foi de 10,5 m e o sexo masculino foi maioria (146 meninos contra 63 meninas). Pesquisa 

de antígenos virais por imunofluorescência indireta em secreções de nasofaringe e cultura para 

isolamento viral foram realizadas e vírus identificados em 111 crianças do grupo doença. O VSR foi 

identificado em 100 casos (41,8%), adenovírus em 11 (4,6%) seguidos pelo influenza A e 

parainfluenza 3. Pneumonia (38) e bronquiolite (30) foram os diagnósticos clínicos mais associados 
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ao VSR. Foram observados 2 surtos do VSR durante o período do estudo, com picos em maio e 

junho, estações mais frias típicas do clima subtropical.  

Ejzenberg et al (1996) procuraram outros agentes etiológicos em 58 crianças de 1 

-6 meses de idade internadas em unidades de terapia semi-intensivas de janeiro de 1986 á 

dezembro de 1987, em São Paulo, Brasil. Quarenta e cinco das crianças estudadas 

apresentavam diagnósticos clínicos e radiológicos de broncopneumonia, 12 de pneumonite 

intersticial e 1 caso de pneumonia lobar. Foram pesquisados bactérias aeróbicas por 

hemocultura (3 amostras independentes), Pneumocystis carini através da secreção pelo teste 

do azul de toluidina, Chlamydia trachomatis por imunofluorescência indireta, 

Citomegalovírus (CMV) por EIA. Vinte e três patógenos foram identificados em 21 crianças 

(36,2%): bactérias aeróbicas  em 7 casos, 6 casos de Chlamydia. trachomatis, 5 de CMV e 3 

de Pneumocystis carinii, sendo que estes 3 últimos patógenos citados estiveram relacionados 

com 7 dos 12 casos de pneumonite intersticial (58,3%). 

Outro estudo brasileiro acompanhou 175 crianças (94 meninos e 81 

meninas) com menos de 5 anos, que moravam em região pobre, nas proximidades do 

Hospital Universitário de Fortaleza, por 29 meses (abril 1984 - agosto 1986). As 

visitas eram realizadas em domicilio, os possíveis sintomas clínicos anotados e coleta 

de secreções nasais e swabs de orofaringe se efetuava em vigência de sintomas 

respiratórios. Os resultados mostraram taxa média de 11,7 sintomas respiratórios / 

dias-semana por criança, o maior índice quando comparado aos sintomas 

gastrintestinais e sistêmicos (2,9 e 2,14 respectivamente) com uma média de 1,46 

sintoma respiratório / dia, sendo estes resultados constantes durante o 3 anos de 

acompanhamento. Dezesseis casos de broncopneumonias foram diagnosticados 

radiologicamente, sendo que 3 crianças foram á óbito na fase aguda da doença. Um 

total de 1052 amostras foram obtidas no período e 369 vírus foram isolados por 

cultura viral (35%). O VSR não foi pesquisado neste estudo. Os vírus recuperados 

foram: 176 rinovírus, 63 grupo parainfluenza (principalmente tipo 2), 61 enterovírus, 

38 adenovírus, 27 herpes vírus e 22 influenza (principalmente tipo A). Em 47 % dos 

casos o rinovírus foi recuperado entre as crianças de 6-5 anos, os demais vírus não 

diferiram significantemente entre os grupos etários. O rinovírus e o adenovírus 

mostraram-se constantes mês a mês durante todo o estudo, o influenza A e B e o 
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parainfluenza dois apresentaram picos nos meses de chuva, os enterovírus foram 

mais isolados nos períodos de seca (ARRUDA, 1991). 

Miyao et al (1999) realizaram um estudo prospectivo com objetivo de avaliar a 

freqüência dos vírus respiratórios que acometem crianças internadas por doença do trato 

respiratório inferior. Foram selecionadas 126 crianças em um Hospital Universitário em São 

Paulo, Brasil, de abril á julho de 1996. Estas foram comparadas com 75 crianças do grupo 

controle (sem quadros respiratórios). Material de nasofaringe foi coletado para pesquisa de 

vírus respiratórios por meio de cultura e por imunofluorescência direta. Vírus respiratórios 

fora identificados em 71 crianças do grupo doença (56,4%). Destes, 66 casos foram o VSR, 4 

casos o adenovírus e em 1 caso o influenza. Os pacientes que apresentavam o VSR tinham 

mediana de idade de 3 meses e predomínio do sexo masculino, bem menor quando comparado 

aos pacientes onde foram isolados os demais vírus (13 meses). O VSR também esteve mais 

associado á presença de sibilância ao exame físico (78,7% versus 33,3%). Este agente esteve 

associado a maior parte dos casos de bronquiolite (85%) e á metade das pneumonias (46,4%). 

O período do estudo (abril-julho) constitui estação fria (outono-inverno) na região, mais uma 

vez mostrando o padrão sazonal do VSR, o que resultou no aumento de crianças atendidas 

ambulatorialmente e internadas no serviço.  

Ejzenberg et al (1986) pesquisaram a etiologia bacteriana de pneumonias agudas 

não complicadas em 102 crianças internadas no Hospital Universitário de São Paulo, Brasil. 

Houve predomínio do sexo masculino e a faixa etária variou de 1 mês até 11,5 meses, sendo 

que as crianças avaliadas eram previamente hígidas, sem patologias de base. O período de 

pesquisa foi de 4 anos (1978-1982) e a detecção da bactéria foi através  de culturas e exame 

bacterioscópico do material obtido por punção pulmonar aspirativa (PPA). Os exames 

radiológicos determinavam 55 casos de pneumonia e 47 de broncopneumonia sendo este 

último mais freqüente entre crianças menores (menores de 12 meses). O agente etiológico foi 

encontrado em 63 pacientes (61,8%), sendo que em 6 casos foram isoladas 2 bactérias. Ao se 

correlacionar com as faixas etárias, percebeu-se uma menor detecção das bactérias entre 

crianças com 6-12 meses de idade.As bactérias mais encontradas foram Streptococcus 

pneumoniae e Haemophilus influenzae que, isoladamente ou em associação, foram 

responsáveis por 69,8% dos casos de pneumonia. Este estudo permitiu também verificar que 

em conjunto, a bacterioscopia aliada à cultura de material obtido por PPA, foi superior ao 
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resultado obtido através das hemoculturas no diagnóstico etiológico das pneumonias 

bacterianas.  

Recém-nascidos de 80 famílias (n=166) de uma região vizinha á Montevidéu foram 

recrutados e acompanhados por três anos (1985 -1987). Estas famílias apresentavam baixo nível 

sócio-econômico e viviam em ruins condições sanitárias e de higiene. Exames clínicos e 

laboratoriais foram realizados em domicílio durante todo o período do estudo. A incidência de 

doença respiratória nas faixas etárias acompanhadas foi de 4,82 episódios / criança / ano. Esta 

incidência decresce com a idade enquanto que crianças da faixa etária de 1 á 5 meses 

permaneciam até 26,3 % do período de acompanhamento doentes. Independente da idade, 

meninos foram sempre mais atingidos que meninas. Na estação fria, de maio á agosto, percebeu-

se aumento da incidência de infecções respiratórias nas crianças estudadas durante os 3 anos. 

Quando correlacionados os fatores de risco para infecções respiratórias, os mais significativos 

foram: desnutrição, 2° ou 3° na ordem de nascimento, aglomerações domiciliares, mães que 

trabalham fora de casa, presença de fumantes, e mães com > 20 anos de idade (HORTAL, 1990) 

Hortal et al (1994) avaliaram etiologia e fatores de risco para pneumonias graves na 

população pediátrica do Uruguai. Foram 4 anos de estudo (1987-1990) onde 541 crianças com 

diagnóstico de pneumonia foram comparadas com 308 saudáveis do grupo controle. Mais de 80 

% das crianças do grupo doença tinham menos de 24 meses de idade. Não houve diferença 

significativa entre os sexos. Ao avaliar o “status” nutricional das crianças do grupo pneumonia, 

15,3 % relatavam baixo peso ao nascer e 21,2% pesavam menos de 3000g contra somente 9,7% 

do grupo controle. Das 541 crianças, 127 (30%) já apresentavam internações prévias por doença 

respiratória com diagnósticos de pneumonia e bronquiolite. Duzentos e oitenta e três patógenos 

foram  identificados, sendo 209 vírus (38,6%), 70 bactérias (12,9%) e 4 casos de Chlamydia 

trachomatis (0,7%). Os vírus foram os principais patógenos em crianças abaixo dos 12 meses, 

sendo o mais encontrado o VSR, seguido do influenza A e B (13 casos) e  parainfluenza 1 e 3 

(casos esporádicos). O VSR chegou a estar presente em 61% das pneumonias em crianças com 

menos de 1 ano de idade. Apesar de menos freqüentes as bactérias mais encontradas  foram 

Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae, que se relacionaram com casos mais 

graves, destes, 5 foram á óbito. Dois casos de meningite por Haemophilus influenzae foram 

diagnosticados em crianças com pneumonia pela mesma bactéria. Infecções mistas bactérias-vírus 

foram encontradas em 7,2 % dos casos de infecção pelo VSR (principalmente com Streptococcus 

pneumoniae) e em 17,6 % dos casos de adenovírus (bactérias diversas).Durante o período do 
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estudo, a letalidade foi de 3% (16 casos), em 9 a pneumonia foi a causa direta da morte, e em 7 

atuou como causa adjuvante.  

Pesquisadores uruguaios, com o objetivo de validar os protocolos para diagnóstico e 

manejo das pneumonias preconizado pela OMS, avaliaram clinica e laboratorialmente 1163 

crianças com sinais de infecção respiratória aguda. Oitenta porcento das crianças eram menores 

de 5 anos de idade e 56% do sexo masculino. Radiografias de tórax evidenciaram consolidação 

alveolar em 843 crianças (73%). Bactérias foram identificadas em hemocultura e cultura do 

líquido pleural em somente em 5% das crianças avaliadas. O agente etiológico mais encontrado 

foi o Streptococcus. pneumoniae em 51 casos, Haemophilus influenzae tipo b em 3 e 

Staphilococcus aureus em 1 criança. Na evolução, 114 crianças desenvolveram derrame pleural 

destas, 62 empiemas. Quarenta e um casos evoluíram para pneumatocele e 38 necessitaram de 

admissão em unidade de terapia intensiva (3,2%). Cinco crianças foram á óbito (0,4%) (PIREZ, 

2001). 

Dois estudos de investigação clínica e laboratorial das infecções respiratórias 

agudas, em Papua Nova Guiné, mostraram que as crianças sofrem em média 3 episódios de 

infecções do trato respiratório inferior  durante o primeiro ano de vida, sendo 20% destes 

considerados moderados ou graves. Este incidência declina com a idade chegando á 0,3 

episódio / criança /ano na faixa etária de 36-59 meses. Das infecções respiratórias a 

pneumonia bacteriana foi o diagnóstico mais comum, e o Haemophilus influenzae a bactéria 

mais isolada, 40% das amostras de tecidos pulmonares, hemocultura ou ambos, nas 83 

crianças estudadas com infecção respiratória grave. Sendo o Haemophilus influenzae tipo b o 

sorotipo isolado em 2/3 das amostras estudadas (SHANN,1984). 

Também em Papua Nova Guiné, outro estudo concluiu que desnutrição, presença 

de secreção purulenta nasal, infecções virais freqüentes e altas taxas de colonização por 

Haemophilus. influenzae e Streptococcus. pneumoniae são os fatores de risco mais 

significativos para aquisição de infecções respiratórias em crianças. A bacteremia (17%) foi o 

principal fator de risco encontrado para os óbitos. Ao investigar o perfil imunológico dos 

pacientes, percebeu-se que anticorpos específicos contra o pneumococo estavam 

significantemente reduzidos nas crianças abaixo dos 5 meses quando comparados com 

controles, sugerindo este achado como um fator de risco para maior incidência de infecções 

respiratórias nesta população. Neste, e em outros estudos realizados na população pediátrica 
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de Papua Nova Guinea, a meningite bacteriana apareceu com importante concomitância 

(2,4% dos casos) com os quadros de infecção respiratória aguda, também com o H. influenzae 

e S. pneumoniae como principais agentes etiológicos (LEHMANN, 1992; SHANN, 1984). 

McAnerney et al (1994). em um estudo multicêntrico na África do Sul, avaliaram 

4133 amostras de swab de orofaringe, aspirado de traquéia, biópsias de pulmão, lavado 

broncoalveolar e escarro recebidas entre 1982 e 1991, todas provenientes quadros de 

infecções respiratórias. Os autores encontraram 25,5% das amostras positivas para vírus, 

sendo destas 54,7% para Influenza, 12,6 % Parainfluenza, 11% adenovírus e 3,4 % VSR.  

Foram acompanhadas 470 crianças, com menos de 5 anos de idade, em um 

período de fevereiro de 1985 á janeiro de 1988, de uma zona rural nas proximidades da capital 

Nairobi, Quênia. Os resultados mostraram que crianças com menos de 1 ano de idade 

apresentaram até 8 episódios de infecção respiratória / ano durante o período de 

acompanhamento, índice que decresceu com a faixa etária chegando á 4 episódios / ano nas 

crianças de 48-59 meses de idade. A duração dos episódios foi considerada curta (menos de 1 

semana em 60 % dos casos), porém devido á freqüência já relatada nas crianças pequenas, 

estas estavam doentes em até 23,3% do tempo de observação no primeiro ano do estudo. 

Durante este estudo, 4 crianças foram á óbito por doença respiratória infecciosa e em 11 casos 

doença respiratória foi relatada precedendo em 2 semanas o óbito (WAFULA, 1990). 

Em um estudo prospectivo realizado em Nairobi, Quênia, Hazlett et al (1988) 

pesquisaram os agentes etiológicos das infecções respiratórias agudas em crianças 

correlacionando com a apresentação clínica. Avaliaram 822 crianças com menos de cinco anos 

admitidas no Hospital Nacional de Nairobi de novembro de 1981 á outubro de 1982. Todas as 

crianças foram submetidas á coleta de hemocultura e outras sorologias, além de aspirado de 

nasofaringe e swab de orofaringe que foram realizados para pesquisa de vírus respiratórios. 

Cultura celular para isolamento viral e imunofluorescência indireta foram realizadas nas amostras 

obtidas. Um ou mais vírus foram encontrados em 444 pacientes (54%). O vírus mais encontrado 

foi o enterovírus (162 casos) seguido pelo VSR (98 casos). Outros vírus encontrados foram herpes 

simples (59), rinovírus (54), vírus do sarampo (49), adenovírus (16) e parainfluenza tipo 3 (15). 

Vinte e seis crianças apresentaram infecção mista vírus-vírus. A maioria (68%) das crianças VSR 

positivas apresentavam menos de 1 ano de idade e 23,7% destas menos de 3 meses. Os 

enterovírus, adenovírus e herpes acometeram a maior parte das crianças entre 1 e 2 anos de idade. 
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A faixa etária mais acometida pelo vírus do sarampo foi dos 7 aos 9 meses. Neste estudo também 

se notou importante sazonalidade onde o VSR predominou nos meses frios e úmidos e o 

enterovírus e adenovírus nas estações secas.  

A freqüência de infecções graves pelo grupo Parainfluenza (1, 2, 3 e 4) foi 

avaliada em 80 crianças  da África do Sul com idade entre 1-53 meses, sendo 24 com infecção 

pelo HIV e 56 não infectadas. A pesquisa foi realizada por imunofluorescência direta em 

aspirado nasofaríngeo. O tempo de hospitalização foi maior no grupo HIV + (11,5 dias contra 

7,5 dias) e ocorreram cinco óbitos no grupo HIV positivo enquanto não houve óbitos no grupo 

HIV negativo. A apresentação clínica não se mostrou diferente nos 2 grupos. O parainfluenza 

3 e 1 foram os mais freqüentes, 66% e 22%, respectivamente (MADHI, 2002). 

Estudos comparando a freqüência de infecções respiratórias em crianças da zona 

urbana (Nova Dheli) com as da zona rural (Punjab) na Índia mostraram que lactentes e 

crianças de 1 -5 anos de idade apresentaram 5,6 e 5,3 episódios de infecções respiratórias / 

ano respectivamente contra 2,5 episódios / infecções / ano nas crianças da zona rural .Como 

mostrado em outros estudos também nas crianças de Nova Dheli, a taxa de infecções 

respiratórias agudas declina com o aumento da faixa etária, de 81 /1000 meses de doença no 

primeiro ano de vida para 31/1000 após os 4 anos de idade. Meninos são mais afetados que 

meninas na proporção 1,7:1. Ao norte da Índia, os picos de infecções respiratórias ocorrem 

durante o inverno e em Calcutá a incidência foi maior na estação das monções (BHARGAVA, 

1979). 

  

  

3.13.1 .3.3   Aspectos epidemiológicos de mortalidade por doença Aspectos epidemiológicos de mortalidade por doença 

respiratória em países desenvolvidos:respiratória em países desenvolvidos:   



 18 

Estimativas recentes da OMS indicam que aproximadamente 12,9 milhões de 

crianças menores de cinco anos de idade morrem por ano, destas 4,3 milhões por doença 

respiratória sendo que 18,9% destas mortes ocorrem no primeiro ano de vida. (GARENNE, 

1992). 

Um estudo norte americano, retrospectivo, de 19 anos (1979-1997), estimou 

que 171 a 510 mortes por ano podem estar relacionadas á infecções respiratórias 

graves pelo VSR (SHAY, 2001). 

Outro estudo realizado entre 1993 e 1995, também nos Estados Unidos, mostrou 

que o VSR foi responsável por 100 das 180 mortes relacionadas com pneumonia (HOWARD, 

2000). 

Behrendt et al (1998) em um estudo internacional - Grupo Internacional de 

Estudos do VSR - estudando 1563 pacientes pediátricos hospitalizados na Europa, Estados 

Unidos e Austrália, mostrou que a taxa de mortalidade variou 0,3% em lactentes e crianças 

sem fatores de risco contra 1 % em crianças com fatores de risco. 

Outro estudo conduzido nas cidades de Roterdam e Genebra entre os anos de 1993 e 

1996, mostrou que nenhuma das 63 crianças internadas por infecção respiratória e que 

apresentavam fatores de risco, morreram e 1 de 88 (1,1%) sem fatores de risco foram á óbito 

(BRANDENBURG, 1997) 

Estudos em países desenvolvidos mostram que mortalidade por infecções pelo 

VSR á mais evidente em lactentes abaixo dos 3 meses de idade. Os mais importantes fatores 

de risco de morbimortalidade da infecção pelo VSR descritos até o momento são: 

prematuridade, doença pulmonar crônica/broncodisplasia, cardiopatia congênita e condições 

domiciliares como aglomerações e exposição passiva ao cigarro (WELLIVER, 1980; LAW, 

2002). 

3.1.43.1.4   Aspectos epidemiológicos de mortalidade por doença Aspectos epidemiológicos de mortalidade por doença 

respiratória em parespiratória em pa íses em desenvolvimento:íses em desenvolvimento:   
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Dados publicados pela UNICEF em 1984 mostram que 75% da população mundial 

localiza-se no chamado terceiro mundo, refletindo 85% de todos os nascimentos, 97% do total de 

mortes em crianças abaixo de 1 ano de idade e 98% das entre 1 e 5 anos de idade. (DENNY, 

1986). 

Doença respiratória aguda e diarréia são os mais significantes problemas de saúde 

em países em desenvolvimento, e quando associados á desnutrição, são as principais causas 

de morte, particularmente entre as crianças (NARAIN, 1987). 

Publicações dos anos 90 relatam que as infecções respiratórias agudas continuam 

responsáveis por 4,9 milhões de mortes pediátricas / ano, para um total de 12,9 milhões de 

mortes pediátricas / ano (GARENNE, 1992). 

Dados semelhantes mostram 15 milhões de mortes em crianças menores 5 anos 

/ano no mundo todo. Destas 4 milhões são por infecções respiratórias agudas, sendo 90% 

deste montante ocorrendo nos países em desenvolvimento onde crianças com menos de 5 anos 

representam 15% do total da população e contribuem com 50% do total de óbitos 

(LEOWSKI, 1986). 

Dados da OMS também revelam que em países em desenvolvimento 

complicações respiratórias de doenças infecto-contagiosas como sarampo e coqueluche 

ocupam importante parte do total de mortes por doença respiratória. Até 11% e 6% do 

total de mortes por doença respiratória em crianças são causados por complicações do 

sarampo e coqueluche, respectivamente. Já das crianças que morrem por sarampo, 55% 

morrem por complicações respiratórias, sendo que em 72% dos casos de  óbito por 

coqueluche se nota a mesma causa (GARENNE, 1992). 

Leowski et al (1986) revisaram dados das publicações do UNICEF dos anos de 

1979-1983, de 39 países, incluindo desenvolvidos e em desenvolvimento, totalizando 21% da 

população mundial no período. Os resultados mostraram que infecções respiratórias agudas 

mataram  111.834 crianças nos países estudados, 66,4% lactentes (74.234) e 33,6% crianças 

entre 1-4 anos (37.600). Considerando uma margem de erro aceitável na coleta dos dados 

descritos, observou-se também um grande contraste entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. No Peru, a taxa de mortalidade por gripe e pneumonia chegou a ser 37 

vezes mais alta quando comparado ás taxas do Canadá e Estados Unidos. Nas Filipinas as 
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taxas de mortalidade por doenças respiratórias chegaram a ser 24 e 73 vezes mais altas nos 

lactentes e crianças pré-escolares quando comparadas à Austrália.  

Em recente estudo, Williams et al (2002), realizaram análise de estimativa 

de mortes por infecções respiratórias agudas em 171 dos 191 países membros da OMS. 

Os autores encontraram que infecções respiratórias agudas são responsáveis por 1,6 a 

2,2 milhões de mortes / ano em crianças com menos de 5 anos de idade. Estes números 

podem estar subestimados em 4% devido ao fato da maior parte das necrópsias terem 

sido relatos verbais.  

Garenne et al (1992) publicaram um abrangente estudo de revisão onde se traçou 

um panorama da mortalidade infantil por doença respiratória em países em desenvolvimento. 

Analisaram-se resultados de estudos longitudinais de 13 países considerados em 

desenvolvimento, datados de janeiro de 1980 á  dezembro de 1991. Os resultados foram 

comparados com uma população histórica, onde se avaliou a mortalidade por doença 

respiratória na Europa antes de 1965. A comparação dos grupos mostrou que 20,8% das 

mortes por doença respiratória ocorreram antes de um mês de vida, 57,8% entre 1 e 11 meses 

e 21,5% entre 12 e 59 meses, mostrando uma queda importante de óbitos nas crianças com 

mais idade, apesar de dados isolados da região sul de países como Senegal ainda mostrarem 

altos índices de mortalidade nesta faixa etária. Recife, Ribeirão Preto e São Paulo também 

foram comparados neste estudo, sendo encontrado 12,4%, 10,7% e 16,6% de óbitos por 

infecções respiratórias agudas na população pediátrica, respectivamente. Nestas cidades, a 

faixa etária mais acometida também foi entre 1 e 11 meses. Sarampo foi uma causa 

importante de mortes por doença respiratória, variando entre 1% no Chile e 92,5% em 

Guinea-Bissao, sendo a média encontrada de 18,6%. Coqueluche variou entre 0,5% em 

Medelin na Colômbia á 28,3% no Senegal.  

A pneumonia é a principal complicação respiratória durante um quadro de 

sarampo. Em Bangladesh, a sarampo é a principal causa de óbito em crianças com 

menos de 5 anos de idade (SPIKA, 1989) . 

Os estudos mostraram que as principais causas de morte em surtos de 

sarampo são: pneumonia bacteriana e desnutriçã (GARENNE, 1992). 
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A OMS estima que a cada ano ocorra 60 milhões de casos de coqueluche, sendo 

que em países em desenvolvimento 600.000 lactentes vão á óbito por esta doença, sendo 

considerada uma doença endêmica no mundo. Crianças menores de 6 meses morrem durante 

apnéia prolongada e hipoxemia após episódios de tosse. Broncopneumonia e atelectasias são 

outras causas de óbito em quadros de coqueluche (BÉGUÉ, 1995) . 

Jaffar et al (1997) traçaram um perfil das causa de mortalidade em lactentes 

e crianças abaixo de 5 anos em uma zona rural de Gâmbia. Avaliando 3138 

questionários, onde se consideraram dados obtidos em entrevista com a mãe (autópsia 

verbal),  encontraram insuficiência respiratória aguda como a principal causa de morte 

entre 0 e 11 meses (média = 7 meses), atingindo 90% dos óbitos neste grupo. Entre 1 e 

4 anos (média = 21,3 meses), malária foi a principal causa de morte (40% dos óbitos). 

Houve aumento da taxa de mortalidade entre 1 e 4 anos ao final do estudo, o que não 

aconteceu nos demais grupos avaliados. Mortes por doenças respiratórias reduziram-se 

de 21 para 13,5 / 1000 nascidos vivos com idade entre 0 e 11 meses, mantendo-se 

estável nas crianças maiores.  

Estudos epidemiológicos no Quênia, África, mostraram que, na década de 80, 

infecções respiratórias eram a segunda maior causa de morte da população em geral, atrás 

somente da malária. Na mesma década porém, estudos em hospitais pediátricos já mostravam 

a importância das infecções respiratórias na morbimortalidade na faixa etária pediátrica. Um 

hospital pediátrico universitário de Nairobi mostrou que 42% de todas as admissões e 22% 

dos óbitos foram por doença respiratória (WAFULA, 1990). 

Von Schirnding et al (1991)examinaram dados nacionais da África do Sul 

referentes ao período de 1968 á 1985 sobre mortalidade por infecções respiratórias em 

crianças. A análise mostrou que infecções respiratórias agudas são responsáveis por 20-40% 

das causas de visitas aos ambulatórios clínicos e por 12-35% das admissões hospitalares em 

crianças neste país. Foram analisados 4 grupos étnicos discriminadamente: brancos, asiáticos, 

negros e “mestiços”. Pneumonia foi à apresentação clínica de 90% das infecções respiratórias 

entre os grupos, ocupando na última década o lugar de maior causa de morte em crianças, 

antes ocupado pela diarréia. Os demais dados mostram importantes diferenças entre os grupos 

estudados. Entre os anos de 1980-1985 a taxa de mortalidade por pneumonia foi 11 vezes 

maior entre os “mestiços”  menores de 1 ano quando comparados aos brancos (88 contra 
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981/100.000). As taxas de mortalidade foram  14,5 e 12,7% para os “mestiços” e negros 

respectivamente e 6,7 % para os asiáticos e brancos. Nos 18 anos do estudo houve um 

declínio substancial na taxa de mortalidade geral da população de “mestiços”, brancos e 

asiáticos. Dados sobre os negros não foram obtidos.  

Pesquisadores canadenses e ingleses, juntamente com africanos, procuraram 

avaliar o algoritmo de manejo da infecção respiratória aguda estabelecido pela OMS, o qual 

define a gravidade do episódio agudo. A partir daí, correlacionaram o impacto deste no índice 

de mortalidade infantil por doença respiratória. Através de sinais clínicos na primeira 

avaliação os episódios foram caracterizados como : sem pneumonia, pneumonia, pneumonia 

grave ou doença muito grave e estabeleceu-se assim a conduta mais adequada, desde a 

necessidade ou não de admissão hospitalar. O algoritmo foi aplicado á 550 crianças, com 

idade entre 2-59 meses, no período de julho de 1996 á junho de 1997, em Bangüi, capital da 

República Africana Central. Os resultados mostraram que o episódio caracterizado pelo 

algoritmo como pneumonia grave foi mais correlacionado com os óbitos quando comparados 

com os grupos sem pneumonia, pneumonia e até mesmo com o grupo doença muito grave, 

questionando assim a sensibilidade e especificidade das variáveis clínicas estabelecidas neste 

último grupo. Ao avaliarem estatisticamente todas as variáveis clínicas, concluíram que o risco 

de morte aumenta significativamente na presença de dificuldade respiratória relatada pela mãe, 

moderada á grande debilidade do estado geral, presença de tiragens (incluindo batimento de 

aletas nasais e gemência) e relato de mais do que 4 dias de tosse. Os autores concluíram que a 

variável de maior importância é a presença de tiragens intercostais, sendo este o primeiro passo 

para identificação da criança com risco de morte por doença respiratória aguda (PÉPIN, 2001). 

Narain (1987) relata dados onde 14,3% dos óbitos de lactentes e 15,6% entre crianças 

de 1 á 5 anos são causados por infecções respiratórias agudas, na maioria infecções do trato 

respiratório inferior, na Índia. Esta proporção já superou os óbitos por diarréia neste país. Das 

apresentações clínicas, a pneumonia (bacteriana e viral) ocupa 75% das causas de morte por 

doença respiratória, seguida das bronquiolites e laringites obstrutivas. Os diagnósticos foram: 

gripe, difteria, coqueluche e sarampo registrados na Central de Inteligência da Saúde da Índia.  

Na Índia também foram levantados os fatores de risco que justificassem a taxa de 

mortalidade por doença respiratória neste país (o mais alto entre todos os países da Ásia). 

Desnutrição, baixo peso ao nascer, doença pulmonar crônica, poluição ambiental e domiciliar, 
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baixo nível cultural do país, aglomerações domiciliares e desmame precoce foram os mais 

estatisticamente significativos (BHARGAVA, 1979). 

Estudos da última década no Uruguai têm demonstrado que apesar das taxas de 

mortalidade infantil geral estarem em queda, à mortalidade específica por doenças 

respiratórias infecciosas encontra-se estável. Dados do Ministério da Saúde deste país 

mostram que 57,6 % dos casos de óbitos em crianças ocorrem entre as famílias que vivem em 

condições consideradas miseráveis. Na capital Montevidéu, 15,4 % das admissões 

hospitalares são por infecções respiratórias em lactentes e 10,4 % em pré-escolares. Destes o 

diagnóstico de pneumonia ocupa 70-80% do total das doenças respiratórias (HORTAL, 1990). 

Denny e Loda (1986) publicaram, já na década de 80, que as doenças respiratórias 

agudas são as principais causas de morte entre as crianças do terceiro mundo, já superando os 

casos de diarréia e desnutrição. Os mesmos autores analisando dados mundiais concluem que 

a incidência de doenças respiratórias, bem como seus agentes causais em crianças, não é 

extremamente diferente entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. A diferença está 

na gravidade destes episódios, levando á altas taxas de mortalidade nos países em 

desenvolvimento. Fatores associados á causa da morte como desnutrição, diarréia, parasitoses, 

poluição e aglomerações domiciliares, foram sugeridos como agravantes do episódio agudo 

nestas crianças de condições de vida precárias. 

Gratten (1984) mostrou que crianças dos países em desenvolvimento apresentam 

altos níveis de colonização bacteriana por Streptococcus pneumoniae e Haemophilus 

influenzae da via aérea superior, levando á infecções pulmonares secundárias após infecções 

virais. Este fato têm sido relatado por muitos autores como causa de gravidade entre as 

crianças do terceiro mundo. 
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3.23.2   A FISIOPATOLOGIA DAS DOENCAS RESPIRATÓRIAS A FISIOPATOLOGIA DAS DOENCAS RESPIRATÓRIAS 

AGUDAS E A RELAÇÃO COM MORBIDADE E MORTALIDADE AGUDAS E A RELAÇÃO COM MORBIDADE E MORTALIDADE 

EM CRIANÇASEM CRIANÇAS  

3.2.13.2.1   Patogênese dos vírus respiratórios:Patogênese dos vírus respiratórios:   

Na via respiratória, diferentes vírus podem produzir características clínicas 

semelhantes, bem como o mesmo vírus acarretar doenças diferentes conforme a resistência e a 

idade do hospedeiro. Devido a isto, o laboratório tem ocupado, a cada dia, papel mais 

importante no diagnóstico das doenças virais (VON LICHTENBERG, 1991). 

Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, dependendo para sua replicação, 

dos componentes metabólicos estruturais das células hospedeiras (VON LICHTENBERG, 

1991). 

Cada partícula viral é composta por um genoma de ácido nucleico, RNA ou DNA, 

circundado por um capsídeo (revestimento proteico). Os capsídeos virais podem adotar o 

formato icosaédrico ou helicoidal conforme a distribuição das subunidades das proteínas que 

o compõe. Todos os vírus de capsídeo helicoidal e alguns icosaédricos, são ainda, cobertos 

por um invólucro composto por proteínas vírus-específicas, lipídeos e carboidratos derivados 

das membranas celulares hospedeiras (VON LICHTENBERG, 1991). 

O ciclo viral inicia-se pela fixação deste a célula hospedeira (ligação específica de 

proteínas virais com receptores de superfície nas células hospedeira). A partir da adesão toda 

a partícula viral ou somente o genoma juntamente com as enzimas polimerases essenciais 

penetram na membrana plasmática (por endocitose, perfusão ou cruzando diretamente). 

Na fase da replicação as enzimas (polimerases) desempenham um importante papel, sendo 

que a síntese de DNA viral ocorre no núcleo hospedeiro e a síntese de RNA viral e demais 

proteínas de sua estrutura processam-se no citoplasma. Todos os materiais produzidos 

(genoma e proteínas do capsídeo) se reúnem no citoplasma, formando as partículas virais 

descendentes, as quais são liberadas diretamente ou germinam através da membrana 

plasmática do hospedeiro (VON LICHTENBERG, 1991). 

A doença sistêmica causada por vírus depende da superação com sucesso das 

barreiras naturais do hospedeiro e suas defesas imune. A via respiratória á protegida pela IgA 
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secretória, macrófagos alveolares e células NK. Apresenta também uma camada mucociliar 

que contém inibidores das glicoproteínas virais. A disseminação processa-se através da 

corrente sangüínea, dos linfáticos ou do sistema nervoso (NAKATANI, 2001). 

Uma importante fase da patogênese viral, a interação celular vírus-hospedeiro, poder 

ser abortiva, latente ou persistente. Nas infecções latentes ou persistentes ocorre um equilíbrio 

entre a redução do nível de expressão gênica viral e supressão da resposta imune do hospedeiro 

(NAKATANI, 2001). 

Nas infecções líticas, alguns vírus, geram inclusões virais criando corpúsculos de 

inclusão intranucleares e intracitoplasmáticos, ou seja, agregados da partículas virais e/ou 

macromoléculas virais (COTRAN, 1991). 

Durante as fases de fixação, penetração e replicação viral inúmeros mecanismos 

imunológicos humorais e celulares do hospedeiro são ativados. Os vírus atraem infiltrados 

inflamatórios constituídos de linfócitos e macrófagos, sendo que os neutrófilos respondem na 

presença de doença e dano tecidual grave (SHEARER, 2003). 

A transformação celular ou morte celular pode representar-se como 

conseqüência de uma infecção viral aguda. As proteínas virais introduzidas através da 

membrana citoplasmática lesam sua integridade, podendo ou não, causar fusões 

celulares, além disto os vírus inibem a síntese celular de DNA, RNA ou proteínas vitais 

ao funcionamento adequado da célula (COTRAN, 1991). 
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QUADRO 1QUADRO 1   --  VÍRUS QUE ACOMETEM O TRATO RESPIRATÓRIO VÍRUS QUE ACOMETEM O TRATO RESPIRATÓRIO  

Patógeno viralPatógeno viral   Família viralFamília viral   
TT ipo ipo 

genômicogenômico   
Expressão da Expressão da 

doençadoença  

 

Adenovírus 

 

Adenoviridae 

 

DNA 

 

IRS e IRI 

Vírus Sincicial Respiratório Paramyxoviridae RNA Pneumonia e bronquiolite 

Rinovírus Picornaviridae RNA IRS 

Vírus Influenza A e B Otomyxoviridae RNA Gripe e IRI 

Grupo Parainfluenza 1-4 Paramyxoviridae RNA IRS , IRI e laringites 

Coronavírus Coronaviridae RNA IRS 

Ecovírus Picornaviridae RNA IRS e faringites 

Coxsakie Picornaviridae RNA IRS e pleurodínia 

Vírus herpes simples 1 Herpesviridae DNA IRI 

Citomegalovírus Herpesviridae DNA IRI (pneumonia) 

Vírus do sarampo Paramyxoviridae RNA 
IRI (pneumonia bacteriana 

secundária) 
 

FONTE: modificado de COTRAN RS, KUMAR V, ROBBINS SL. Patologia 
Estrutural e Funcional, 4°edição, 1991. 
IRS= infecção respiratória superior, IRI= infecção respiratória inferior. 

3.2.23.2.2   Patogênese das bactérias no trato respiratório:Patogênese das bactérias no trato respiratório:   

As bactérias comumente atingem os pulmões através de quatro mecanismos: por 

aspiração de microorganismos da orofaringe, via inalatória, via hematogênica e por 

contigüidade (NAKATANI, 2001). 

A via aspirativa tem se mostrado a mais importante nas pneumonias bacterianas. 

Com freqüência e principalmente durante o sono, micropartículas da orofaringe são aspiradas, 

tornando a flora bacteriana da orofaringe de principal etiologia nas pneumonias comunitárias 

(NAKATANI, 2001). 

O pneumococo (Streptococcus pneumoniae) pode causar infecções da via 

aérea superior, broncopneumonias e empiemas, porém sua apresentação clínica mais 
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relatada é a pneumonia lobar. Mais de 80 sorotipos do pneumococo são conhecidos, 

sendo que os polissacarídeos das cápsulas são considerados determinantes fatores de 

virulência desta bactéria, induzindo no hospedeiro, a formação de anticorpos cepa-

específicos (VON LICHTENBERG, 1991). 

As pneumonias causadas pelo Staphylococcus aureus, via de regra, caracterizam-

se por um acentuado potencial de destruição. Apresentam um risco especial nos pacientes 

com infecções virais pulmonares prévias. Outras condições de base predisponentes são 

congestão pulmonar crônica, bronquiectasias, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 

asma e fibrose cística (COTRAN, 1991). 

Geralmente as pneumonias causadas pelo Haemophilus influenzae 

acompanham uma infecção do trato respiratório superior ou uma bacteremia. É mais 

grave se estiver acompanhando uma infecção pulmonar viral ou bacteriana prévia. Na 

pneumonia por esta bactéria a consolidação pulmonar apresenta-se de forma lobular 

e/ou salpicada as quais podem confluir ocupando lobos pulmonares inteiros. Mais de 

90% da doença por Haemophilus influenzae em humanos é causada pela cepa 

encapsulada tipo B, sendo que a cápsula mucóide, própria deste organismo apresenta 

um papel anti-fagocítico (COTRAN, 1991). 

Na pneumonia causada pelo Mycoplasma pneumoniae o acometimento pulmonar 

é extremamente parecido ao da pneumonia viral. Apesar dos sintomas clínicos e radiológicos 

durarem semanas, a pneumonia por este agente é comumente de evolução favorável. Casos 

complicados foram associados á superinfecção bacteriana (COTRAN, 1991). 

Do grupo das clamídias a Chlamydia trachomatis tem sido a mais descrita como 

causadora de pneumonias em crianças.(VON LICHTENBERG, 1991; EJZENBERG,1986). 

As clamídias são microorganismos celulares obrigatórios, apresentam DNA e RNA e 

sintetizam sua própria parede celular. Como alguns vírus, as clamídias produzem inclusões 

citoplasmáticas, que são agregados de vacúolos fagocíticos onde a bactéria fica aprisionada 

passivamente (COTRAN, 1991). 

3.2.33.2.3   Concomitância de vírus e bactérias:Concomitância de vírus e bactérias:   
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A grande maioria dos estudos, onde objetivo foi evidenciar os agentes etiológicos 

das doenças respiratórias, mostraram um número considerável de concomitância de vírus e 

bactérias nas amostras estudadas. Acredita-se que os vírus respiratórios favoreçam a entrada e 

disseminação de bactérias localmente e sistemicamente (VONLICHTENBERG, 1991; 

TAKALA, 1993). 

Foram avaliadas 117 crianças entre 0 e 6 anos de idade com doença invasiva pelo 

Haemophilus influenzae tipo B (HiB). Estas crianças foram submetidas á sorologia para VSR, 

Adenovírus, Influenza , Parainfluenza e Mycoplasma pneumoniae em 48 h da internação e 1 

mês após. Questionários de sintomas foram aplicados às crianças e seus contatos (familiares e 

auxiliares da creche) como também a 225 famílias controles. Foi encontrado maior freqüência 

de sintomas respiratórios nas crianças e contatos do grupo HiB positivo quando comparados 

aos controles, porém a freqüência de sorologias positivas para os vírus e Mycoplasma 

pneumoniae testados não apresentaram diferença entre os grupos (TAKALA, 1993). 

Infecção bacteriana secundária do trato respiratório é freqüente após infecção viral 

primária como bronquiolite e sarampo (BÉGUÉ, 1995). 

3.2.43.2.4   Reinfecção:Reinfecção:   

Reinfecção é uma característica importante de quase todos os vírus respiratórios, 

podendo não produzir doença, porém com conseqüências na transmissão desta às outras 

pessoas. O VSR freqüentemente causa reinfecção em indivíduos mais velhos, e o mesmo é 

evidente com o vírus Parainfluenza (BONT, 2000; MONTO, 1995). 

Aproximadamente 40% de crianças com menos de 10 anos são reinfectados com o 

vírus parainfluenza tipo 1,2 ou 3, sendo a maioria assintomáticas, porém com grande 

transmissibilidade. O rinovírus em contraste, costuma produzir doença leve em todos os 

grupos etários, por outro lado o adenovírus produz síndromes específicas como pneumonias, 

muitas delas graves que necessitam internamento (MONTO, 1995). 

3.2.53.2.5   Respostas imunológicas aos patógenos respiratóriosRespostas imunológicas aos patógenos respiratórios   
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O clássico conhecimento da patogênese das infecções assume que, as 

manifestações clínicas de uma doença são, um resultado direto da replicação do 

microorganismo e da citotoxicidade. Na patogênese da doença causada pelos vírus 

respiratórios mecanismos adicionais como fatores imunológicos e não imunológicos são 

importantes (VAN SCHAIK, 2000). 

Alterações da resposta imune são responsáveis pela morbidade á curto e longo 

prazo nas infecções respiratórias em crianças (BONT, 2000). 

Os vírus expressam proteínas dos capsídeos na sua superfície da célula infectada e 

através de sua capacidade de replicação alteram as funções imunológicas e não imunológicas 

desta célula Com isto as células hospedeiras se tornam alvo das defesas imunes, além de 

apresentarem déficit na sua capacidade de defesa. Os vírus CMV e do sarampo infectam 

leucócitos circulantes deteriorando a síntese de imunoglobulinas e a geração de linfócitos T 

citotóxicos (COTRAN, 1991). 

A resposta humoral observada na infecção viral envolve desde anticorpos 

neutralizantes que, se unem á epítopos específicos, prevenindo a fixação e/ou a 

penetração viral até aglutininas específicas que exacerbam a depuração viral pelos 

fagócitos hospedeiros Ocorre também a ativação da via alternativa do complemento, 

que juntamente com os anticorpos podem levar á lise direta dos vírus ou das células 

infectadas por estes (SHEARER, 2003). 

De grande importância, a imunidade celular contra os vírus, inicia-se pela 

células NK, a seguir os macrófagos ativados podem envolver e destruir alguns vírus. 

Neste momento linfócitos T citotóxicos (CD8) iniciam o reconhecimento de antígenos 

virais (antígenos proteicos) apresentados pelas células apresentadoras de antígenos da 

classe MHC I. Finalmente a ativação viral das células T auxiliares (CD4) podem induzir 

a ativação das células B policlonais (SHEARER, 2003). 

 

Nenhum vírus despertou tanto interesse dos estudiosos, no que diz respeito ás 

alterações imunológicas, do que VSR (BONT, 2000). Inúmeros estudos têm procurado 

relacionar as alterações imunológicas ocasionadas pelo VSR com o subsequente 

desenvolvimento de asma e atopia em crianças com história de bronquiolite por este 
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vírus.(SIMS, 1978; SIGURS, 1995; STEIN, 1999; EHLENFIELD, 2000; VAN SACHAIK, 

2000; SILVA, 2001). Quanto á gravidade da doença estudos já demonstraram que presença de 

altos níveis de IgE específica contra o VSR , bem como níveis das citocinas liberadas por 

monócitos como IL-2 e IL-10 são fatores relacionados com a gravidade do episódio agudo 

pelo VSR , duração da insuficiência respiratória e conseqüente maior morbidade do quadro 

respiratório após a alta (WELLIVER, 1980; BONT, 2000; VAN SCHAIK, 2000). 

O prolongado abrigo dos vírus respiratórios, principalmente do VSR e uma 

importante morbidade observada nos indivíduos imunossuprimidos sugerem envolvimento da 

resposta imune celular na finalização da doença (SIMÕES, 1999). 

As bactérias que causam doenças no trato respiratório comumente estão presentes 

em portadores normais e a manifestação da doença é resultado do desequilíbrio entre o 

sistema imune do hospedeiro e a exposição á milhões de microorganismos (VON 

LICHTENBERG, 1991). 

Como os vírus, as bactérias também desencadeiam respostas no sistema imune 

celular e humoral. As proteínas solúveis (peptídeos antigênicos) das bactérias são 

apresentadas pelas células apresentadoras de antígenos da classe MHC II, desencadeando a 

ativação dos linfócitos T CD4. Estes linfócitos agem como maestros de inúmeras reações 

imunológicas, desde produção de importantes interleucinas mediadoras das defesas como IL2, 

que ativará linfócitos T citotóxicos CD8, como liberação dos fatores de crescimento de 

células B as quais após diferenciação produzirão os anticorpos específicos para a defesa do 

hospedeiro (SHEARER, 2003). 

3.2.63.2.6   Alterações não imunológicasAlterações não imunológicas   

Várias alterações não imunológicas ocorrem no trato respiratório quando atingido 

por vírus, bactérias ou ambos. Estas alterações serão descritas mais detalhadamente 

juntamente com as alterações anatomopatológicas causados por estes patógenos. Alguns 

estudos sugerem que a disfunção do surfactante pulmonar pode ser um importante fator na 

fisiopatologia da bronquiolite induzida pelo VSR (VAN SCHAIK, 2000). 
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3.33.3   MÉTODOS PARA DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DAS MÉTODOS PARA DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DAS 

INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDASINFECÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDAS  

3.3.13.3.1   Estudo anatomopatológicoEstudo anatomopatológico   

Vujanic et al (1995) investigaram a qualidade de necrópsias perinatais e em 

lactentes. Estudaram 335 necrópsias de neomortos, recém-natos e lactentes cujas mães 

residiam no País de Gales – Reino Unido, no ano de 1993.  Detalhes das necrópsias foram 

avaliados e estas classificadas conforme critérios objetivos reconhecidos pelo Colégio Real de 

Patologistas - “Royal College of Pathologists”, como medidas do corpo, peso do órgão, 

histologia, radiologia, microbiologia e outros, podendo atingir o escore máximo de 700 e o 

mínimo de 250 para a morte em lactentes e 350 para morte súbita inexplicada em lactentes. 

Foi avaliado também o benefício da necrópsia, ou seja, qual informação nova foi revelada 

pelo exame. A pesquisa mostrou que 43% das necrópsias não atingiram o escore mínimo 

estabelecido. Este índice foi menor em necrópsias de neomortos e recém-natos e maior entre 

as necrópsias de lactentes com morte súbita inexplicada  

MacFarlane et al (1987) em artigo de revisão mostraram as vantagens de realizar 

estudos epidemiológicos através de necrópsias. Concluíram que os estudos utilizando 

necrópsias quando comparados aos estudos populacionais refletem dados mais fidedignos, 

com menos chances dos viés vistos em estudos envolvendo pacientes e os clínicos que os 

assistem. Os dados obtidos podem ser comparados e revisados com mais facilidades sendo 

imparciais em relação á sazonalidade características de algumas doenças.  

Ao analisar histologicamente brônquios e bronquíolos acometidos pelos vírus 

respiratórios nota-se alterações locais como destruição do epitélio brônquico (BONT, 2000). 

Ocorre deteriorização da função broncociliar, facilitando a infecção bacteriana 

secundária. A obliteração das pequenas vias aéreas pode dar origem a atelectasias, no caso 

focais. Por vezes pode chegar a ocorrer uma obliteração generalizada das vias aéreas 

secundárias e terminais por detritos celulares, fibrina e exudato inflamatório quadro que, por 

tempo prolongado pode facilitar a organização e fibrose, produzindo dano pulmonar 

permanente (COTRAN, 1991). 
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No parênquima pulmonar  os vírus , como as bactérias, também se apresentam 

com formas histopatológicas diversas.  

As pneumonias causadas por vírus podem ser salpicadas ou disseminadas, 

intersticiais ou consolidadas, compatíveis com restauração da estrutura normal ou causando 

dano pulmonar permanente (COTRAN, 1991). 

Nas formas mais leves da pneumonia viral o acometimento á salpicado e restrito a 

uma reação inflamatória intersticial, com edema e infiltração mononuclear dos septos 

alveolares. Os espaços aéreos continuam livres, exceto para alguns macrófagos alveolares 

disseminados (COTRAN, 1991). 

Nos casos onde a doença evolui o acometimento passa a ser mais intenso, o 

espessamento septal e o infiltrado inflamatório tornam-se mais acentuados e os pneumócitos 

tipo II aglomeram-se e se descamam para dentro dos espaços alveolares. O extravasamento de 

fibrinogênio pode romper as células epiteliais de revestimento com a formação de membranas 

hialinas, formando camadas nas paredes septais. Na pneumonia viral grave a consolidação 

alveolar fibrino-hemorrágica generalizada pode ser vista (COTRAN, 1991). 

O adenovírus possui a característica de causar necrose, com isto desencadear 

respostas inflamatórias mononucleares e neutrofílicas (ELBA, 1990; COTRAN 1991). As 

áreas de necrose podem levar, através das reações inflamatórias, à fibrose intersticial e à 

organização de rolhas alveolares que se unem aos septos resultando no delicado padrão 

reticular conhecido como “padrão em vidro fosco”(COTRAN, 1991). 

Elba Wu et al (1990) descreveram 16 casos de óbitos em crianças por 

infecção respiratória grave por adenovírus, internadas em um Hospital Universitário no 

Chile no período de 1983 á 1988. Destes 15 casos obtiveram o diagnóstico etiológico in 

vivo, através de imunofluorescência indireta em secreção nasofaríngea e em 12 casos 

conseguiu-se realizar o estudo anátomo-patológico (incluindo exame macroscópico e 

histopatológico) da necrópsia. Em todos os casos se identificaram nas células epiteliais e 

brônquicas os 2 tipos de inclusões celulares que caracterizam determinada fase da 

infecção pelo adenovírus: células “borradas” e células com inclusões intranucleares. Em 

9 casos estas células foram vistas abundantemente. 
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Outros vírus apresentam inclusões celulares típicas, que vistas ao 

microscópio óptico definem o diagnóstico etiológico. O herpes simples tipo I 

caracteriza-se por inclusões intranucleares conhecidas como tipo A de Cowdry, onde o 

centro nuclear é transformado em grande inclusão acidofílica separada da reborda 

nuclear por uma fenda artificial. O CMV ocasiona inclusões citomegálicas em quase 

todos os órgãos . Nos pulmões apresenta a forma de pneumonite intersticial, com 

inclusões intracelulares nas células de revestimento alveolar, células endoteliais dos 

capilares septais e em macrófagos alveolares. O vírus do sarampo causa pneumonia de 

forma leve, nas crianças imunocompetentes, neste caso apresenta-se com infiltração 

mononuclear peribrônquica e intersticial. Nas formas graves aparecem as células 

gigantes, chamadas células de Warthin-Finkeldey, multinucleadas, com corpúsculos de 

inclusão nucleares e citoplasmáticos (COTRAN, 1991). 

Em vários estudos clínicos epidemiológicos o termo pneumonia é citado de forma 

genérica quando se refere ás infecções do trato respiratório inferior. Histopatologicamente, 

pneumonia lobar, broncopneumonia e pneumonite intersticial apresentam características 

próprias e agentes etiológicos diferentes. 

As pneumonias bacterianas, principalmente as causadas por bactérias Gram-

positivas produzem exsudato neutrofílico As broncopneumonias estafilocócicas ocasionam 

ulcerações em brônquios terminais e bronquíolos, sendo que a inflamação piogênica destrói as 

paredes bronquiolares ocasionando abscessos alveolares. As infecções mais graves podem 

cursar com um padrão intersticial de lesão. Abscessos, empiema e fístulas broncopleurais são 

complicações da broncopneumonia estafilocóccica (COTRAN, 1991). 

O Streptococcus pneumoniae chega a ser responsável por até 95% das 

pneumonias lobares, que consiste em uma consolidação fibrinossupurativa de grandes áreas e 

até lobos inteiros do pulmão. Inicialmente ocorre um exsudato seroso juntamente com 

ingurgitamento vascular, evolui para exsudato fibrinocelular e, finalmente, para resolução do 

exsudato, ou organização deste (VON LICHTENBERG, 1991). 

3.3.23.3.2   Métodos laboratoriaisMétodos laboratoriais   
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Muitos estudos têm comparado métodos de detecção viral em amostras de 

aspirados, swabs, tecidos criopreservados e / ou parafinados. Avanços nas técnicas de biologia 

molecular têm feito deste, um método comparativo aos métodos imunohistoquímicos 

empregados nas rotinas dos laboratórios atualmente. 

Akhtar et al (1996) estudando tecido pulmonar fixado, obtido de necrópsias de 

crianças com diagnóstico de pneumonite, compararam 32 amostras doentes com 10 controles 

aplicando a reação da cadeia de polimerase (PCR) para detecção dos vírus: 

citomegalovírus (CMV), adenovírus, enterovírus, herpes simples e Epstein–Barr vírus 

(EBV) e os resultados comparados á culturas , sorologias e achados histopatológicos na 

época do óbitos. Quando se compararam os achados histopatológicos , dos 5 pacientes 

cuja cultura de tecido pulmonar foi positiva para adenovírus, 2 apresentavam inclusões 

intranucleares evidentes na histologia, 2 não apresentavam inclusões porém mostravam 

injúria pulmonar . Ao se comparar os achados descritos com o resultado da PCR, notou-se 

que dos 4 casos onde a histologia era de forte indicativo de infecção pelo adenovírus a 

PCR foi positiva para este vírus. Outras 10 amostras foram positivas para adenovírus, 

sendo que destes 3 apresentavam histologia compatível com pneumonite intersticial e 

bronquiolite e 4 apresentavam outros achados não específicos á histologia.  

Wimberg et al (2004) realizaram diagnóstico laboratorial de crianças menores de 

5 anos internadas por infecção  respiratória aguda nos condados de Monroe e Davidson, EUA. 

Foi coletado swab nasal e de garganta nas primeiras 48 horas da internação. Foram 

comparados os resultados obtidos por cultura viral convencional em células de rim de macaco 

rhesus - HEp-2 e  NCI-H292 e após identificadas por ensaio de imunofluorescência, com a 

reação da polimerase em cadeia por transcriptase reversa (RT-PCR). Das 668 amostras 

testadas 81 apresentavam resultados concordantes e 475 discordantes . O VSR foi encontrado 

em 47 amostras de cultura convencional contra 122 em RT-PCR, o Parainfluenza 1 e 3 em 28 

amostras contra 41 de RT-PCR e Influenza A e B em 14 culturas e 22 amostras testadas por 

RT-PCR, mostrando este método como de maior sensibilidade para detecção viral em 

infecções respiratórias em crianças.  

Métodos imunohistoquímicos, principalmente a imunofluorescência direta e indireta, 

tem sido estudados e aperfeiçoados para detecção de antígenos virais e bacterianos através da 

utilização de anticorpos policlonais e monoclonais específicos. A utilização da 
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imunofluorescência para pesquisa de vírus em amostras de secreções de orofaringe é clássica e já 

e descrita amplamente em estudos clínicos ( RAY, 1993; KNOT, 1994; WANG, 1995; YUN, 

1995; MIYAO, 1999; VIEIRA, 2001; LANARI, 2002) Porém, algumas variações são 

encontradas nos protocolos que utilizam esta técnica em material parafinado (FORGHANI, 1989). 

Em um amplo estudo dissertou-se sobre a importância e a aplicabilidade da 

imunofluorescência (IF) para detecção de antígenos virais nos dias de hoje. Os autores 

compararam a IF com os demais métodos empregados para a detecção de vírus em amostras de 

tecidos e suspensões celulares. Concluíram que as vantagens da IF em relação aos demais 

métodos são: relativa rapidez para obtenção do resultado, custo acessível para exames em grande 

escala, gratificação pessoal do técnico responsável e retorno para o serviço sobre a qualidade do 

material coletado, sendo esta última a  mais importante vantagem que diferencia a IF dos demais 

métodos comparados. Já as desvantagens citadas são: necessidade de pessoal treinado tanto para o 

preparo do material quanto para sua leitura em microscópio de epifluorescência, subjetividade da 

leitura e regular amplitude de cobertura de alguns vírus com alta variabilidade antigênica, 

tornando difícil sua identificação através dos anticorpos disponíveis (ex. rinovírus e enterovírus). 

A IF indireta mostrou-se vantajosa sobre o IF direta em relação á boa qualidade do sinal 

observado e menor ocorrência da coloração inespecífica de fundo. Logo, a IF mostrou-se como 

um método de importância para detecção de antígenos virais, rápida e de baixo custo quando 

comparados aos outros métodos (MINNICH, 1982; MADELEY, 2002) 

A imunohistoquímica através da imunoperoxidase, técnica que utiliza os 

anticorpos secundários marcados com peroxidase, foi descrita na literatura como opção para 

pesquisa dos antígenos virais respiratórios nas décadas de 70 e 80 (ATANASIU, 1977; 

GARDNER, 1978). 

Um estudo realizado em 2 grandes centros, na Inglaterra e na Suécia, comparou os 

resultados obtidos na pesquisa do VSR e influenza A por imunoperoxidase e imunofluorescência, em 

139 amostras de secreções de nasofaringe. Foi utilizado ácido acético 5% para o bloqueio da 

peroxidase endógena em parte da amostra submetida a imunoperoxidase. Houve grande dificuldade 

de bloqueio adequado da peroxidase endógena, bem como a perda de alguns antígenos quando da 

utilização do ácido acético na busca deste bloqueio. As avaliações dos resultados pelos observadores 

dos dois centros, levaram a consideráveis índices de falsos negativos nos resultados da 
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imunoperoxidase, quando comparados aos resultados da imunofluorescência (GARDNER, 

1978). 

Um importante memorando foi publicado na década de 70, com o objetivo de 

discutir técnicas rápidas e viáveis para o diagnóstico das infecções virais, principalmente em 

países em desenvolvimento. Foram traçados comentários e indicações para as técnicas de 

detecção de antígenos virais: imunofluorescência, imunoperoxidase e enzimaimunoensaios. 

Cuidados na obtenção dos anticorpos primários, cada vez mais puros; as vantagens da 

peroxidase horseradish, pelo seu baixo peso molecular, facilitando sua penetração nas células 

fixadas; e a padronização dos anticorpos secundários, obtidos a partir de soro de cabras e 

carneiros; foram os pontos estabelecidos neste documento (ATANASIU, 1977). 

Para o método da imunoperoxidase, o bloqueio da peroxidase endógena, tem 

representado o maior desafio. Técnicas variadas para este fim, suas vantagens e eficácia, tem 

sido citadas em protocolos no mundo todo (ATANASIU, 1977; GARDNER, 1978; 

MINNICH, 1982) O metanol e o peróxido de hidrogênio (H2O2,) utilizados em conjunto ou 

em diluições de soluções tampões e/ou água destilada, têm demonstrado bons resultados no 

bloqueio da peroxidase endógena (GARDNER, 1978). O uso da azida sódica também tem 

sido relatado, principalmente em tecidos criopreservados (FORGHANI, 1989). 

Outros fatores inerentes ao material estudado ou próprios da técnica 

utilizada, podem ocasionar coloração inespecífica nas técnicas de imunohistoquímica. 

(ATANASIU, 1977; GARDNER, 1978; FORGHANI, 1989;  MADELEY, 2002) 

QUADRO 2 

A melhora da imunorreatividade dos tecidos, deve ocorrer através da etapa, 

considerada como recuperação antigênica; onde as múltiplas ligações indesejáveis entre 

os grupos aminos das proteínas teciduais, que bloqueiam o acesso dos anticorpos aos 

epítopos antigênicos; são desfeitos pelo uso de proteases (método digestão enzimática) 

ou por calor. (SPECTOR, 1986; FORGHANI, 1989). 

Ao final dos anos 90, iniciou-se na prática da imunohistoquímica, o uso dos 

polímeros de dextrana. Utilizados no método indireto, estes apresentam a mesma função dos 

sistemas avidina-biotina ou streptavidina – biotina, os quais ligados aos anticorpos 

secundários e a moléculas de peroxidase, tem a função de amplificar as reações antígeno-
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anticorpo. Esta amplificação ocorre, devido à cauda do polímero, envolvida em uma reação, 

estar conjugada a várias moléculas de peroxidase, favorecendo a visualização e facilitando a 

detecção de partículas antigênicas mais fracas. Outra vantagem, está no fato deste sistema ser 

livre de biotina, uma coenzima amplamente encontrada no tecido pulmonar (VYBERG, 1998; 

SABATTINI, 1998). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

QUADRO 2 QUADRO 2 --   PRINCIPAIS CAUSAS DE COLORAÇÃO INESPECÍFICA PRINCIPAIS CAUSAS DE COLORAÇÃO INESPECÍFICA 

EM IMUNOHISTOQUÍMICA.EM IMUNOHISTOQUÍMICA.   
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- Ligação ao receptor Fc 

- Presença de biotina endógena 

- Ligação a lectinas teciduais 

- Reação cruzada do anticorpo com epítopos semelhantes entre o antígeno procurado e 
outras proteínas. 

- Difusão do antígeno do local de síntese para o tecido circundante. 

- Presença de altas concentrações do antígeno no plasma que o perfundia antes da fixação. 

- Ingestão do antígeno por fagócitos. 

- Injúria física do tecido por dessecação ou por fixação incompleta. 

- Autólise. 

- Resíduos do meio de embebição. 

- Deparafinização incompleta. 

- Reação cruzada do anticorpo secundário, entre as espécies. 

- Hiperdigestão por enzimas proteolíticas. 

- Pigmentos teciduais coloridos similares ao produto final da reação. 

 

FONTE: modificado de FORGHANI B, DENNIS J. Diagnostic Procedures for 
Viral, Rickettsial and Chlamydial Infections, 6° edição, 1989. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.14.1   BANCOS DE DADOSBANCOS DE DADOS  

Foi utilizado como base de dados o Banco de Necrópsias Pediátricas 

(BNP/SAP - HC/UFPR) onde estão compilados 6362 casos de necrópsias do período perinatal e 

pediátrico, realizadas no Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital de Clínicas de 

Curitiba (HC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no intervalo compreendido entre os 

anos de 1960 a 2000.  

4.1.14.1.1   Descrição do Banco de Necrópsias Pediátricas (BNP/SAP Descrição do Banco de Necrópsias Pediátricas (BNP/SAP ––  

HC/UFPR)HC/UFPR)   

Critérios de inclusão do BNP/SAPCritérios de inclusão do BNP/SAP--  HC/UFPR ( n=6362, ano 1960 HC/UFPR ( n=6362, ano 1960--

2000): 2000):   

! os óbitos:  todos ocorreram no próprio hospital em que foi realizada a 

necrópsia, sendo que as crianças deveriam ter pelo menos um atendimento 

básico por parte da equipe médica deste hospital. Fato que garantiu um mínimo 

de informações clínicas (contidas nos pedidos de necrópsia) indispensáveis 

para que o diagnóstico da causa da morte e doença básica fosse interpretado da 

melhor maneira possível. 

! a faixa etária: a idade mínima considerada variou de 20 semanas de gestação 

até  14 anos de idade. Todos os natimortos deveriam apresentar peso acima de 

500g, pois conforme critérios legais, natimortos com peso abaixo de 500g não 

necessitam de atestado de óbito e portanto não se realiza a técnica completa de 

necrópsia. 

! os pedidos de necrópsia: todos deveriam estar preenchidos com dados como 

nome, sexo, idade, clínica procedente, data de internação e óbito, além de 

história clínica completa. Todas as necrópsias eram autorizadas pelos pais, 
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mediante protocolo assinado por eles (equivalente ao consentimento informado 

livre esclarecido). 

! a técnica de necrópsia e os laudos: em todos os casos foram realizadas 

necrópsias completas com exame externo detalhado e medidas 

antropométricas. Um exame interno foi realizado após uma incisão biacrômio-

esterno-púbica. Com a evisceração do bloco de necrópsia, todos os órgãos e 

sistemas foram dissecados minuciosamente para a análise macroscópica 

preliminar. Uma estreita correlação anátomo-clínica foi, nesta fase, 

estabelecida e os diagnósticos macroscópicos provisórios foram elaborados. Na 

grande maioria dos casos foram colhidas amostras de todos os órgãos para a 

análise microscópica, após a elaboração de lâminas histológicas segundo 

técnicas convencionais de rotina e colorações especiais quando necessárias. 

Técnicas especiais, tais como imunohistoquímica e microscopia eletrônica, 

também foram realizadas na época, quando necessárias para a elucidação 

diagnóstica.  Após o exame microscópico, um laudo final anatomopatológico 

foi emitido em todos os casos. 

Critérios de exclusão do BNP/SAP Critérios de exclusão do BNP/SAP ––  HC/UFPR (n=6362 , ano 1960 HC/UFPR (n=6362 , ano 1960--

2000):2000):   

Foram excluídas todas as necrópsias parciais onde uma análise completa dos 

processos que levaram a óbito não pode ser elucidada. Foram também excluídas as necrópsias 

de crianças submetidas a transplante de medula óssea, pois estas acarretariam um distorção de 

resultados epidemiológicos, uma vez que são poucos os Hospitais Gerais no país que possuem 

um Centro de Transplante de Medula Óssea.  

O BNP/SAP foi assim constituído e seus dados armazenados em uma planilha 

cujos campos seguem a seguinte ordem: 

                                               - data de realização da necrópsia 

    - idade 

    - sexo 
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    - causa morte 

    - doença de base 

- outros diagnósticos anatomopatológicos relacionados ao        

processo de morte. 

Cada variável descrita passou a apresentar a seguinte padronização: 

•  Conforme o sexo: 1) masculino 

                       2) feminino 

                       3) intersexo  

•  Conforme os grupos etários: baseados na classificação utilizada pela 

puericultura: 

! natimortos (NM): aqueles que apresentam morte intra-uterina em qualquer 

período da gestação compreendido entre 20 e 42 ou mais semanas. 

! neomortos (RN): aqueles que nascem vivos e vão a óbito em qualquer período 

até o 28o dia de vida, prematuros ou não. 

! lactentes (L): crianças com 29 dias de vida até 11 meses de idade. 

! pré-escolares (PE): crianças entre 1 ano e 6 anos e 11 meses de idade. 

! escolares (E): crianças entre os 7 e 14 anos e 11 meses de idade. 

Os casos de RN serão ainda subclassificados em: 

! recém-nato prematuro: idade gestacional menor que 38 semanas. 

! recém-nato a termo (RNT): idade gestacional de 38 semanas ou mais. 

As idades gestacionais dos NM e RN foram obtidas através de dados ecográficos 

ou cronológicos observados nos pedidos de necrópsia e comparados com dados de peso do 

corpo e peso de vísceras, além de outras medidas antropométricas  próprias do exame de 

necrópsia perinatal. 

•  Conforme as causas de morte:  seguiu-se a legenda abaixo: 
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HIU = hipóxia intra-uterina HPN = hipóxia perinatal  

SNC = sistema nervoso central SCV = sistema cardiovascular  

FMO = falência de múltiplos órgãos   DH = distúrbios hidroeletrolíticos  

INDET = causa da morte indeterminada      O = outros 

•Conforme as doenças de base : 

"  Em natimortos e neomortos foram classificadas conforme explicado abaixo, 

segundo sua etiopatogenia: 

! doenças próprias do feto: aquelas que ocorrem durante o período de gestação, 

inerente ao feto, e que acarretam óbito intra-uterino ou no período perinatal, 

tendo como exemplo principal as malformações fetais. 

! doenças maternas: doenças da mãe que ocorrem durante a gestação e causam 

óbito intra-uterino ou perinatal, como por exemplo a doença hipertensiva 

específica da gravidez. 

! doenças próprias da placenta: alterações placentárias causando óbito intra-

uterino ou perinatal tais como a placenta prévia e a inserção velamentosa de 

cordão. 

! doenças do parto: intercorrências que ocorrem durante o parto causando 

morte intra-parto (natimortos) ou perinatal, tais como as distócias de 

progressão e posição. 

! doenças próprias da prematuridade: causando óbito no período perinatal, 

tais como a membrana hialina pulmonar e a hemorragia intracraniana. 

! doenças decorrentes dos cuidados de UTI Neonatal:  como infecções 

hospitalares e acidentes com catéteres. 

"Em lactentes, pré-escolares e escolares foram agrupadas baseadas na 

classificação anatomopatológica abaixo: 

A = doenças infeciosas do sistema respiratório 

B = doenças infecciosas do tubo digestivo 

C = doenças infeciosas do sistema nervoso 
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D = desnutrição 

E = doenças iatrogênicas 

F = malformações congênitas 

G = doenças imunológicas 

H = doenças hematopoiéticas 

I = doenças infecciosas do rim 

J = doenças infecciosas do coração 

L = doenças infecciosas das serosas 

M = doenças infecciosas das glândulas anexas 

N = doenças infeciosas da pele, subcutâneo e órgãos do sentido 

O = fenômenos isquêmicos do tubo digestivo 

P = doenças próprias do parto e da gestante 

Q = fungemias e viroses sistêmicas 

R = cardiomiopatias e miocardiopatias 

S = hepatopatias, cirroses e doenças não infeciosas do pâncreas 

T = doenças próprias da infância 

U = pneumopatias não infeciosas 

V = doenças não infecciosas do sistema nervoso 

X = distúrbios hidroeletrolíticos 

Z = doenças não infecciosas do tubo digestivo  

W = doenças próprias da prematuridade 

y = neoplasia sólida benigna 

K = neoplasia sólida maligna 

A1 = doenças endócrinas 

B1 = doença básica indeterminada 

C1 = intoxicações exógenas 

D1 = doenças não infecciosas do rim 

E1 = doenças musculares, articulares e genodermatoses 

F1 = trauma externo 

H1 = erros inatos do metabolismo 
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4.1.24.1.2   DescriçDescrição do Banco de Dados para Infecções Respiratórias ão do Banco de Dados para Infecções Respiratórias 

Graves (BIRG/SAP Graves (BIRG/SAP ––  HC/UFPR, n=761, ano 1960 HC/UFPR, n=761, ano 1960--2000)2000)   

Tendo como substrato o BNP/SAP - HC/UFPR (n=6262, ano 1960-2000), já 

detalhadamente descrito, foram separados todos os casos de necrópsias pediátricas cuja 

causa da morte ou doença de base foram casos de infecções respiratórias graves, 

formando assim o banco de dados de infecções respiratórias graves (BIRG/SAP - 

HC/UFPR, n=761, ano 1960-2000).  

A constituição do BIRG/SAP – HC/UFPR manteve a mesma padronização do 

BNP/SAP, sendo que na seleção dos casos foram excluídos os natimortos, neomortos e as 

crianças portadoras de imunodeficiências primárias e secundárias. 

4.24.2   CLASSIFICAÇÃO HISTOPATOLÓGICA E PESQUISA DA CLASSIFICAÇÃO HISTOPATOLÓGICA E PESQUISA DA 

SAZONALIDADE DOS CASOS DO BIRG/SAPSAZONALIDADE DOS CASOS DO BIRG/SAP  

4.2.14.2.1   ClassificaçClassificação histopatológica dos casosão histopatológica dos casos  

Os casos do BIRG/SAP – HC/UFPR foram revisados pela pesquisadora e sua 

orientadora (patologista) sendo classificados conforme a predominância dos achados 

histopatológicos em : 

 

- Padrão broncopneumonia  -  PADRÃO A 

- Padrão pneumonite intersticial  -  PADRÃO B 

- Concomitância de padrões / padrões menos comuns  -  PADRÃO C 

Todos os dados foram armazenados em uma planilha que nos permitia comparar 

os achados histológicos da época do óbito (fornecido pelo patologista responsável pelo laudo) 

com os dados da revisão. 
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Os padrões histopatológicos foram classificados segundo a definição de 

COTRAN et al (1991). 

Padrão Broncopneumonia : exsudato supurativo que preenche brônquios, 

bronquíolos e espaços alveolares adjacentes, sendo os neutrófilos  as células 

predominantes neste exsudato. Em casos graves pode ocorrer necrose das regiões 

centrais das lesões do pulmão, produzindo abscessos.Na evolução o exsudato 

pode resolver-se, tornando gradativamente histiocitário e posteriormente 

revertendo o pulmão ao seu estado anterior (sem seqüelas), ou ainda, organizar-se, 

na forma de pneumonia em organização, com fibrose intra-alveolar (seqüela 

permanente). 

Padrão Pneumonite: caracteriza-se por reação inflamatória de natureza 

intersticial, ou seja, septos alveolares alargados e edemaciados, presença de 

infiltrados de linfócitos, histiócitos e ocasionalmente plasmócitos. Os alvéolos 

podem estar livres de exsudato, porém comumente há material proteináceo intra-

alveolar formando membranas hialinas. Vírus mais agressivos, podem ser 

responsáveis por necrose do epitélio brônquico e alveolar e por inflamação aguda 

necrotizante com exsudação neutrofílica. 

4.2.24.2.2   Pesquisa da sazonalidade dos casosPesquisa da sazonalidade dos casos  

Foi realizada pesquisa direta aos laudos das necrópsias do BIRG/SAP - 

HC/UFPR (n=761, ano 1960-2000) e as datas dos óbitos foram anotadas. Estes dados 

foram transferidos para a planilha já descrita, juntamente com os demais dados 

epidemiológicos. 
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4.34.3   SELEÇÃO DO MATERIAL PARA IMUNOHISTOQUÍMICASELEÇÃO DO MATERIAL PARA IMUNOHISTOQUÍMICA  

4.3.14.3.1   Seleção das LâminasSeleção das Lâminas   

Foram separadas a partir do arquivo de lâminas SAP – HC/ FPR algumas lâminas 

das necrópsias listadas no BIRG/SAP – HC/UFPR. 

O processo de seleção iniciou-se em ordem decrescente, a partir do ano 2000, 

onde foram separados os casos que apresentavam melhor estado de conservação, além de 

maior disponibilidade de amostras de pulmão (2 ou mais)  

Foram separadas do arquivo do SAP, 177 casos de necrópsias, em um total de 

2492 lâminas (média de 14 lâminas por necrópsia) Deste total, 654 lâminas apresentavam 

cortes de pulmão (média de 3,6 cortes de pulmão por caso). As lâminas estavam coradas pela 

hematoxilina-eosina (HE) entre outros (PAS, GRAM, GROCOTT). 

Todas as 2492 lâminas foram revisadas e as amostras de pulmão (n=654 lâminas) 

foram separadas e estudadas detalhadamente. Foi, então, escolhido 1 lâmina de pulmão por 

caso (n=177), conforme amostragem adequada do tecido para realização da 

imunohistoquímica. 

4.3.24.3.2   Seleção dos blocos histológicosSeleção dos blocos histológicos   

Foram separados da blocoteca do SAP – HC/UFPR os blocos de parafina 

correspondentes as lâminas escolhidas (n=177). 

A partir destes blocos foram realizados cortes especiais para imunohistoquímica, 

última etapa do estudo e descrita com detalhes posteriormente. Foram realizados 4 cortes por 

caso, sendo, 1 novo corte corado com HE e 3 cortes especiais em lâminas próprias para a 

técnica de imunohistoquímica. Esta etapa foi realizada pelos técnicos do SAP – HC/UFPR. 
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4.44.4   REALIZAÇÃO DE PROVAS IMUNOHISTOQUÍMICASREALIZAÇÃO DE PROVAS IMUNOHISTOQUÍMICAS  

As lâminas preparadas para este fim foram submetidas ao processo de 

imunohistoquímica pela técnica da imunoperoxidase. Este processo passou por 3 fases 

distintas: padronização da técnica de pesquisa de antígenos virais em material parafinado, 

prova do funcionamento da técnica padronizada e contra prova deste funcionamento.  

4.4.14.4.1   MateriMateriais utilizadosais utilizados  

As lâminas utilizadas foram tratadas com poli-L-lisina (lâminas carregadas 

positivamente “optiplus” - CAT XT002-SL - BIOGENEX), garantindo assim, melhor 

aderência do material à lâmina.  

Utilizou-se uma mistura de anticorpos monoclonais para adenovírus, vírus 

sincicial respiratório, grupo parainfluenza e influenza A e B,.(“pool” de anticorpos para vírus 

respiratórios - Screnn Light Diagnostics
 R) direcionados aos antígenos proteicos (capsídeo 

viral) dos vírus respiratórios. Os anticorpos primários utilizados foram desenvolvidos em 

camundongos. 

O método de escolha foi o indireto e para tal utilizou-se como anticorpo 

secundário, imunoglobulina de cabra anticamundongo, conjugada á um polímero de dextrana 

marcado com peroxidase (Envision
+
/Peroxidase – DakoCytomation 

R). 

Foram utilizadas duas etapas de bloqueio da peroxidase endógena, uma com 

álcool metílico (metanol) + peróxido de hidrogênio(H2O2) e outra com água destilada + H2O2.. 

Para a revelação utilizou-se a 2, 3, dimino-benzidina com substrato 

peróxido de hidrogênio como substrato (DAB Líquido (cromógeno) + 

SubstratoTamponado - DakoCytomation
R
) 
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4.4.24.4.2   ETAPA 1ETAPA 1--  Padronização da técnica de imunoperoxidase para  Padronização da técnica de imunoperoxidase para 

pesquisa de antígenos virais em material parafinadopesquisa de antígenos virais em material parafinado   

O protocolo apresenta fases distintas como deparafinização e rehidratação, 1° e 2° 

bloqueios da peroxidase endógena, recuperação antigênica, incubação com anticorpo primário 

e secundário, revelação, contracoloração e desidratação, clarificação e montagem. A 

deparafinização foi realizada com xilol quente (37°C) e a rehidratação com banhos sucessivos 

de álcool, em concentrações decrescentes, conforme técnicas convencionais. 

Todos os casos foram corados em duplicata, utilizando-se 1 lâmina como controle 

negativo, na qual não era adicionado o anticorpo primário. 

O 1° bloqueio da peroxidase endógena, realizado antes da recuperação antigênica, 

utilizou-se de álcool metílico + H2O2. na proporção 1:10. O 2° bloqueio, ocorreu após a 

recuperação, e utilizou-se de água destilada e H2O2. 

A incubação com anticorpo primário, na diluição determinada, teve duração de 1 

hora, em câmara úmida e temperatura ambiente. O anticorpo secundário associado ao 

polímero de dextrana, foi incubado com o material por 30 minutos, também em temperatura 

ambiente. 

Para a revelação, foi adicionado complexo DAB + substrato sobre as lâminas, por 

3 minutos, conforme técnicas convencionais. 

A contracoloração foi realizada com hematoxilina de Mayer´s, por 1 minuto, 

seguida da desidratação com banhos de álcool etílico 100% e da clarificação, com xilol em 

temperatura ambiente. 

Foi utilizado Bálsamo do Canadá para a montagem das lâminas, em técnica 

similar á montagem de lâminas em HE. 
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FIGURA 1 FIGURA 1 ––   DESENHO ESQUEMÁTICO DO MÉTODO PADRONIZADO.DESENHO ESQUEMÁTICO DO MÉTODO PADRONIZADO.   

         

         FONTE: o autor 

LEGENDA: ac1= anticorpo primário, ac2= anticorpo secundário, N= núcleo,  
P= peroxidase ag= antígenos (epítopos virais) PD= polímero de dextrana. 
 

4.4.34.4.3   ETAPA 2 ETAPA 2 --  Prova do funcionamento do protocolo padronizado Prova do funcionamento do protocolo padronizado   

O protocolo desenvolvido utilizou como controle ou padrão ouro de positividade, cortes 

parafinados de um caso de biópsia pulmonar pós-morten, de uma criança com pneumonite por 

adenovírus, a qual estava internada no Serviço de Terapia Intensiva - Hospital de Clínicas - UFPR. 

Este caso apresentava imunofluorescência indireta positiva para adenovírus em 

secreção de nasofaringe, sendo que, os cortes corados com HE, apresentavam inclusões 

celulares típicas das diferentes fases da infecção por este vírus. 

Os controles negativos e positivos mostraram-se satisfatórios quando empregado a 

técnica com “pool” de anticorpos para detecção de antígenos virais, descrita acima, e que foi 

posteriormente utilizada no estudo (ETAPA 1). 

Além disso, o teste de imunofluorescência indireta foi positivo para adenovírus, 

quando realizado nos mesmos cortes em teste. 

Esta etapa está ilustrada nas fotos 1, 2, 3 e 4. 

 

 

ac 1 

ac 2 

N 

P 
PD 

 ag 
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4.4.4.4.44   ETAPA 3ETAPA 3--ContraContra --prova do funcionamento do protocoloprova do funcionamento do protocolo   

Para realizarmos a contra-prova do protocolo desenvolvido na ETAPA 1 e testado 

na ETAPA 2, aplicamos o mesmo em um caso da amostra deste estudo. 

Foi utilizado um caso do nosso estudo que apresentava pneumonia por adenovírus, com 

inclusões celulares típicas á microscopia óptica e anteriormente submetido á imunofluorescência 

indireta para este vírus, com resultado positivo. Aplicamos a técnica em teste, com o “pool” de 

anticorpos para vírus respiratórios, e este foi positivo, apresentando controle negativo adequado. 

Esta etapa está ilustrada nas fotos 5, 6 e 7. 

Após as três etapas descritas, o protocolo padronizado foi aplicado aos 177 

casos selecionados. Os resultados obtidos foram codificados como: positivo para vírus 

respiratórios, negativo para vírus respiratórios ou duvidosos e foram anexados aos 

dados do BIRG/SAP - HC/UFPR. Setenta e seis casos apresentaram qualidade 

insatisfatória da imunorreatividade sendo classificados como duvidosos, estes casos 

foram posteriormente excluídos da análise estatística. 

A leitura foi realizada pela pesquisadora, a orientadora e co-orientadora. 

Foram considerados resultados positivos para os anticorpos testados, quando o corte 

histológico de pulmão analisado apresentava células coradas no epitélio brônquico ou 

no epitélio brônquico juntamente com células do parênquima pulmonar. Estas células 

deveriam somar mais do que 5 por campo avaliado. Casos onde somente algumas 

células do parênquima estavam coradas, com epitélio brônquico livre de 

imunomarcação, foram considerados negativos.  
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FOTO 1FOTO 1--  PNEUMONITE INTERSTICIAL  PNEUMONITE INTERSTICIAL ––  PADRÃO OURO DE  PADRÃO OURO DE 

POSITIVIDADE POSITIVIDADE ––  ÁREA COM INCLUSÕES VIRAIS TÍPICAS DO  ÁREA COM INCLUSÕES VIRAIS TÍPICAS DO 

AADENOVÍRUS DENOVÍRUS ––  HE  HE ––  AUMENTO 400 X. AUMENTO 400 X.   

 

LEGENDA:  Corte de pulmão corado em hematoxilina-eosina (HE). Padrão histopatológico 

pneumonite intersticial. Caso utilizado como padrão ouro de positividade para prova de 

funcionamento do método da imunoperoxidase padronizado. 

As setas indicam células do parênquima pulmonar com inclusões virais típicas do adenovírus, 

nota-se alterações citoplasmáticas (células grandes com citoplasma denso) e nucleares 

(opacidade do núcleo, sem distinção das subunidades). 
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FOTO 2FOTO 2--  PNEUMON PNEUMONITE INTERSTICIAL ITE INTERSTICIAL ––  PADRÃO OURO DE  PADRÃO OURO DE 

POSITIVIDADE POSITIVIDADE ––  EPITÉLIO BRÔNQUICO  EPITÉLIO BRÔNQUICO ––  CONTROLE NEGATIVO DA  CONTROLE NEGATIVO DA 

TÉCNICA PADRONIZADA DA IMUNOPEROXIDASE TÉCNICA PADRONIZADA DA IMUNOPEROXIDASE ––  AUMENTO 400 X. AUMENTO 400 X.   

  

LEGENDA: Corte de pulmão em técnica própria para imunohistoquímica. Padrão 

histopatológico pneumonite intersticial. Caso utilizado como padrão ouro de positividade para 

prova de funcionamento do método da imunoperoxidase padronizado. 

As setas indicam células do epitélio brônquico, as quais não se coraram confirmando 

resultado esperado do controle negativo do método. 
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FOTO 3FOTO 3--  PNEUMONITE INTERSTICIAL  PNEUMONITE INTERSTICIAL ––  PADRÃO OURO DE  PADRÃO OURO DE 

POSITIVIDADE POSITIVIDADE –– EPITÉLIO BRÔNQUICO  EPITÉLIO BRÔNQUICO ––  UTILIZADA A TÉCNICA  UTILIZADA A TÉCNICA 

PADRONIZADA DA IMUNOPEROXIDASE PADRONIZADA DA IMUNOPEROXIDASE ––  AUMENTO 400 X. AUMENTO 400 X.   

  

LEGENDA: Corte de pulmão em técnica própria para imunohistoquímica. Padrão 

histopatológico pneumonite intersticial. Caso utilizado como padrão ouro de positividade para 

prova de funcionamento do método da imunoperoxidase padronizado. Neste corte foi aplicado 

o “pool” de anticorpos para detecção do vírus respiratórios. 

As setas indicam células do epitélio brônquico e do parênquima pulmonar, as quais coraram-

se confirmando o resultado esperado do método. 
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FOTO 4 - PNEUMONITE INTERSTICIAL – PADRÃO OURO DE POSITIVIDADE –

IMUNOFLUORESCÊNCIA POSITIVA PARA ADENOVÍRUS. 

  

LEGENDA: Padrão histopatológico pneumonite intersticial. Caso utilizado como padrão ouro 

de positividade para prova de funcionamento do método da imunoperoxidase padronizado. 

Imunofluorescência positiva, no corte de pulmão avaliado, quando utilizados anticorpos 

monoclonais para adenovírus. 

As setas indicam células do parênquima pulmonar, as quais coraram-se confirmando o 

resultado positivo para o vírus pesquisado. 
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FOTO 5FOTO 5--  BRONCOPNEUMONIA  BRONCOPNEUMONIA ––  CASO DA AMOSTRA ESTUDADA  CASO DA AMOSTRA ESTUDADA ––  

CONTRACONTRA--  PROVA DO PROTOCOLO  PROVA DO PROTOCOLO ––  EPITÉLIO  EPITÉLIO BRÔNQUICO BRÔNQUICO --  HE  HE ––   

AUMENTO 400 X.AUMENTO 400 X.   

  

LEGENDA: Corte de pulmão em HE. Padrão histopatológico broncopneumonia. Caso da 

amostra do estudo utilizado para contra- prova de funcionamento do método da 

imunoperoxidase padronizado. 

As setas indicam exsudato neutrofílico preenchendo espaços alveolares e células inflamatórias 

na luz da via aérea.  
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FOTO 6FOTO 6--  BRONCOPNEUMONIA  BRONCOPNEUMONIA ––  CASO DA AMOSTRA ESTUDADA  CASO DA AMOSTRA ESTUDADA ––  

CONTRACONTRA--  PROVA DO PROTOCOLO  PROVA DO PROTOCOLO ––  EPITÉLIO BRÔNQUICO  EPITÉLIO BRÔNQUICO ––   

CONTROLE NEGATIVO DA TÉCNICA PADRONIZADA DA CONTROLE NEGATIVO DA TÉCNICA PADRONIZADA DA 

IMUNPEROXIDASE IMUNPEROXIDASE ––  AUMENTO  AUMENTO 400 X.400 X.   

  

LEGENDA: Corte de pulmão em técnica própria para imunohistoquímica. Padrão 

histopatológico broncopneumonia. Caso da amostra do estudo utilizado para contra-prova de 

funcionamento do método da imunoperoxidase padronizado. 

As setas indicam células do epitélio brônquico, as quais não se coraram confirmando 

resultado esperado do controle negativo do método. 
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FOTO 7FOTO 7--  BRONCOPNEUMONIA  BRONCOPNEUMONIA ––  CASO DA AMOSTRA ESTUDADA  CASO DA AMOSTRA ESTUDADA ––  

CONTRACONTRA--  PROVA DO PROTOCOLO  PROVA DO PROTOCOLO ––  EPITÉLIO BRÔNQUICO  EPITÉLIO BRÔNQUICO ––   

UTILIZADA A TÉCNICA PADRONIZADA DA IMUNPERUTILIZADA A TÉCNICA PADRONIZADA DA IMUNPEROXIDASE OXIDASE ––   

AUMENTO 400 X.AUMENTO 400 X.   

  

LEGENDA: Corte de pulmão em técnica própria para imunohistoquímica. Padrão 

histopatológico broncopneumonia. Caso da amostra utilizado para contra-prova de 

funcionamento do método da imunoperoxidase padronizado. Neste corte foi aplicado o “pool” 

de anticorpos para detecção do vírus respiratórios. 

As setas indicam células do epitélio brônquico e do parênquima pulmonar, as quais coraram-

se confirmando o resultado esperado do método. 
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4.4.4.4.55   MÉTODO ESTATÍSTICOMÉTODO ESTATÍSTICO  

  Recorreu-se á análise estatística dos dados através de quadros e gráficos. 

 Para a comprovação do objetivo deste estudo foram utilizados os testes não 

paramétricos “Comparação entre duas Proporções” (através do software “Primer of 

Biostatistics”) e “Qui-Quadrado” (pelo Epi-Info). O nível de significância (probabilidade de 

significância) adotado foi menor que 5% (p< 0,05). 
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4.4.4.4.66   FLUXOGRAMA DO MÉTODOFLUXOGRAMA DO MÉTODO  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

  

BNP/SAP – HC/UFPR 
 

n = 6362 
 
 
 

BIRG/SAP – HC/UFPR 
 

n = 761 

 
ESTUDO 

EPIDEMIOLÓGICO 
Sexo 
Idade 

Doença de base 
Causa da morte 

Sazonalidade 
 
e 
 

ESTUDO DOS 
PADRÕES 

HISTOPATOLÓGICOS 
 

 
SELEÇÃO CASOS PARA 
IMUNOHISTOQUÍMICA 

 
 

177 casos 
!  

2492 lâminas 
!  

654 lâminas cortes pulmão 
!  

1 lâmina / caso  

Inclusão: casos de 
infecção respiratória. 
 
Exclusão: 
natimortos,neomortos 
e imunodeficientes. 

Inclusão: todas as 
necrópsias 
pediátricas  no 
período. 
 
Exclusão: casos de 
transplante de 
medula óssea 

 
SELEÇÃO BLOCOS 

 
177 blocos de parafina 
 

PERDAS 
 

blocos danificados 
blocos gastos pelo uso 

 

 
PREPARO DAS LÂMINAS 

 
1 corte novo em HE 

 
3 cortes para IMUNO 

 
PROVAS 

IMUNOHISTOQUÍMICAS 
(n= 177) 

PERDAS 
Baixa qualidade da 
imunorreatividade 

(n= 76) 

CASOS ESTUDADOS 
IMUNO 
(N =101) 
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5 RESULTADOS5 RESULTADOS  

5.15.1   EPIDEMIOLÓGICOSEPIDEMIOLÓGICOS  

5.1.15.1.1   Amostra estudadaAmostra estudada  

Foram estudadas 761 necrópsias de crianças que foram á óbito por infecções 

respiratórias graves formando o Banco de Infecções Respiratórias Graves (BIRG/SAP – 

HC/UFPR, n=761, ano 1960-2000). Estes dados foram destacados do Banco de Necrópsias 

Pediátricas (BNP/SAP – HC/UFPR, n=6419, ano 1960-2000) (FIGURA 2). 

FIGURA 2:FIGURA 2:   CRIAÇÃO DO BIRG/SAP A PARTIR DO BNP/SAP CRIAÇÃO DO BIRG/SAP A PARTIR DO BNP/SAP --   

HC/UFPR, ANO 1960HC/UFPR, ANO 1960--20002000   
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5.1.25.1.2   Distribuição do sexo na amostra estudadaDistribuição do sexo na amostra estudada  

O sexo masculino representou 53% dos casos, com discreta predominância, porém 

não houve diferença estatisticamente significativa (GRÁFICO 1). 

  

  

  

  

  

  

  

  

47%

53%

Feminino

Masculino

GRÁFICO 1: DISTRIBUIÇÃO DO SEXO NA AMOSTRA ESTUDADA – 1960-2000 

FONTE: BIRG/SAP – HC/UFPR 

n= 761 
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5.1.35.1.3   Distribuição da idade na amostra estudadaDistribuição da idade na amostra estudada  

Cinqüenta e oito porcento dos casos eram de crianças abaixo de um ano de idade, 

sendo que 89,6% das crianças apresentavam menos de 5 anos idade. (GRÁFICO 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 1 ano

1-5 anos

> 5 anos

31,1% 

10,4% 

58,5% 

n= 761 

GRÁFICO 2: DISTRIBUIÇÃO DA IDADE NA AMOSTRA ESTUDADA – 1960-2000 

FONTE: BIRG/SAP – HC/UFPR 
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5.1.45.1.4   Doença de base e causa da morteDoença de base e causa da morte   

Foram pesquisadas as doenças de base, consideradas as causas determinantes da 

admissão hospitalar. Destas, a broncopneumonia (BPN) propriamente dita, foi a doença de 

base mais relatada. Desnutrição, gastroenterite aguda (GECA) e malformações, foram as 

outras doenças de bases associadas aos quadros respiratórios. Os processos patológicos (causa 

da morte), diretamente envolvidos no mecanismo de morte, foram basicamente sepsis e 

insuficiência respiratória aguda (IRA) (TABELA 1). 

TABELA 1 -  DOENÇA DE BASE E CAUSA DA MORTE DA AMOSTRA ESTUDADA 

FONTE: BIRG/SAP – HC/UFPR 
LEGENDA: BPN= broncopneumonia, GECA= gastroenterite aguda, IRA= insuficiência 
respiratória aguda. 

 

 
DOENÇA DE 

BASE 
 

      

  
BPN 

 
Desnutrição 

 
GECA 

 
Pneumonite Intersticial 

 
Malformações 

 
Outros 

 
n=761 

 

 
187 

 

 
116 

 
119 

 
66 

 
76 

 
191 

       
 

CAUSA DA 
MORTE 

 

      

  
BPN 

 
Sepsis 

 
IRA 

 
Pneumonite Intersticial 

 
Outros 

 

 
n= 761 

 
 

 
214 

 
275 

 
151 

 
35 

 
86 
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5.1.55.1.5   SazonalSazonal idade dos óbitos da amostra estudadaidade dos óbitos da amostra estudada  

A ocorrência dos casos estudados manteve-se uniforme durante todo o período do 

estudo, com discreto aumento da freqüência dos casos no 2° e 3°trimestres dos anos, na 

avaliação global (GRÁFICO 3). Ao se avaliar por décadas, nos anos 90 esta preferência 

sazonal foi mais evidente, bem como nos anos 70, onde houve uma redução considerável dos 

casos no 4° trimestre. (GRÁFICO 4). 
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5.1.65.1.6   Padrões histológicos da amostra estudadaPadrões histológicos da amostra estudada  

A broncopneumonia foi o padrão histopatológico mais encontrado, representando 

77% da amostra. Pneumonite intersticial foi diagnosticada em 17% e concomitância de 

padrões / padrões menos comuns em 6% da amostra total (GRÁFICO 5). 
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5.25.2   MORFOLÓGICOSMORFOLÓGICOS  

5.2.15.2.1   Comparação doComparação dos padrões histopatológicos com s padrões histopatológicos com 

características demográficas e sazonalidade:características demográficas e sazonalidade:   

O sexo masculino foi predominante nos 3 padrões histopatológicos, ocupando 

51% dos casos de broncopneumonia e com uma diferença mais expressiva no padrão 

pneumonite intersticial (GRÁFICO 6). 
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Crianças com menos de 1 ano de idade também foram mais acometidas nos 3 

padrões estudados, sendo que no padrão broncopneumonia, chegaram a ocupar mais de 55% 

da amostra (GRÁFICO 7). 
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A desnutrição, GECA e malformações estiveram proporcionalmente associadas 

aos padrões broncopneumonia e pneumonite intersticial (GRÁFICO 8). 
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Sepsis foi à causa da morte mais relacionada ao padrão broncopneumonia (38,1%) 

e insuficiência respiratória aguda, a mais relacionada ao padrão pneumonite intersticial (32%) 

(GRÁFICO 9). 
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Ao se comparar sazonalidade com os padrões histopatológicos, percebeu-se que o 

padrão broncopneumonia foi o único que apresentou comportamento sazonal, com aumento 

de sua prevalência no 2° e 3° trimestres (GRÁFICO 10). 
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5.35.3   Resultados da Imunohistoquímica Resultados da Imunohistoquímica   

Foram realizados testes imunológicos pelo método da imunoperoxidase em 101 

casos. Este grupo é homogêneo nas variáveis demográficas (idade, sexo e padrão 

histopatológico) quando comparado ao grupo BIRG/SAP – HC/UFPR, n= 761, logo, a 

amostra submetida á imunohistoquímica é representativa da amostra total estudada. 

Na análise global dos casos submetidos á imunohistoquímica percebeu-se que o 

sexo masculino foi significativamente predominante no grupo vírus positivo (p= 0,023), as 

crianças abaixo de 1 ano de idade, as mais acometidas nos grupos positivo e negativo e as 

doenças de bases mais associadas aos quadros respiratórios foram GECA no grupo vírus 

positivo e malformações no grupo vírus negativo. Sepsis foi a causa da morte mais encontrada 

nos 2 grupos. A sazonalidade foi evidente no grupo vírus positivo onde o segundo e o terceiro 

trimestre mostraram maior ocorrência dos casos. (TABELA 2) 

Destes 101 casos estudados 81 apresentavam o diagnóstico histopatológico de 

broncopneumonia, 16 de pneumonite intersticial e 4 de concomitância/outros. Foram vírus 

positivos para o “pool” de anticorpos testados, 28 (34,6%) casos de broncopneumonia, 10 

(62,5%) de pneumonite intersticial e 1 no padrão concomitância/outros.(TABELA 3). 
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TABELA 2 – COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DA IMUNOHISTOQUÍMICA COM 

AS VARIÁVESI DEMOGRÁFICAS 

 
DADOS 

VÍRUS 
NEGATIVO 

(n = 60) 

VÍRUS 
POSITIVO 

(n = 41) 

 
TOTAL 

(n = 101) 
 Nº % Nº % Nº % 

VALOR DE 
p (1) 

IDADE (anos)       0,901 
• Menor de 1  40 66,7 26 63,4 66 65,3  
• 1 a 5 17 28,3 09 22,0 26 25,8  
• Mais de 5 03 5,0 06 14,6 09 8,9  

        
SEXO       0,023 

• Masculino 23 38,3 26 63,4 49 48,5  
• Feminino 37 61,7 15 36,6 52 51,5  

        
PADRÕES / HISTO       0,038 

• Broncopneumonia 53 88,3 28 68,3 81 80,2  
• Pneumonite 06 10,0 10 24,4 16 15,8  
• Ambas 01 1,7 03 7,3 04 4,0  

        
DOENÇA BÁSICA       - 

• Broncopneumonia 23 38,3 14 34,1 37 36,6  
• Pneumonite 07 11,7 04 9,8 11 10,9  
• Desnutrição 06 10,0 - - 06 5,9  
• GECA 04 6,6 08 19,5 12 11,9  
• Malformações 07 11,7 05 12,2 12 11,9  
• Miscelânea 13 21,7 10 24,4 23 22,8  

        
CAUSA DA MORTE       - 

• Broncopneumonia 28 46,7 16 39,0 44 43,6  
• Pneumonite 12 20,0 08 19,5 20 19,8  
• Sepsis 16 26,7 09 22,0 25 24,7  
• IRA - - 03 7,3 03 3,0  
• Outros 04 6,6 05 12,2 09 8,9  

        
TRIMESTRE DO ÓBITO 57 95,0 41 100,0 98 97,0 - 

• Primeiro 12 21,1 04 9,8 16 16,3  
• Segundo 22 38,6 16 39,0 38 38,8  
• Terceiro 12 21,0 13 31,7 25 25,5  
• Quarto 11 19,3 08 19,5 19 19,4  

(1) Qui-Quadrado 

 

FONTE: amostra destacada do BIRG/SAP – HC/UFPR (n =761, ano 1960-2000) 

LEGENDA: BPN= broncopneumonia, PNN= pneumonite intersticial, GECA= gastroenterite 

aguda, IRA= insuficiência respiratória aguda.  
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TABELA 3 – COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DA IMUNOHISTOQUÍMICA COM OS 

PADRÕES HISTOPATOLÓGICOS 

 
DADOS 

 

 
BPN 

(n = 81) 

 
PNN 

(n = 16) 

 
CONCOM. 

(n = 04) 

 
TOTAL 

(n = 101) 
 Nº % Nº % Nº % Nº % 

VALOR 
DE 

p (1) 

IDADE (anos)         0,235 
• Menor de 1  56 69,1 08 50,0 02 50,0 66 65,3  
• 1 a 5 19 23,5 06 37,5 01 25,0 26 25,8  
• Mais de 5 06 7,4 02 12,5 01 25,0 09 8,9  

          
SEXO         0,819 

• Masculino 40 49,4 08 50,0 01 25,0 49 48,5  
• Feminino 41 50,6 08 50,0 03 75,0 52 51,5  

          
DOENÇA BÁSICA         - 

• Broncopneumonia 35 43,2 01 6,2 01 25,0 37 36,6  
• Pneumonite 09 11,1 02 12,5 - - 11 10,9  
• Desnutrição 06 7,4 - - - - 06 5,9  
• GECA 03 3,7 09 56,3 - - 12 11,9  
• Malformações 10 12,4 02 12,5 - - 12 11,9  
• Miscelânea 18 22,2 02 12,5 03 75,0 23 22,8  

          
CAUSA DA MORTE         - 

• Broncopneumonia 42 51,9 01 6,2 01 25,0 44 43,6  
• Pneumonite 16 19,7 03 18,8 01 25,0 20 19,8  
• Sepsis 17 21,0 06 37,5 02 50,0 25 24,7  
• IRA - - 03 18,8 - - 03 3,0  
• Outros 06 7,4 03 18,7 - - 09 8,9  

          
TRIMESTRE DO ÓBITO 79 97,5 16 100,

0 
03 75,0 98 97,0 - 

• Primeiro 11 13,9 05 31,3 - - 16 16,3  
• Segundo 31 39,3 05 31,2 02 66,7 38 38,8  
• Terceiro 20 25,3 04 25,0 01 33,3 25 25,5  
• Quarto 17 21,5 02 12,5 - - 19 19,4  

          
IMUNO         0,070 

• Positivo 28 34,6 10 62,5 03 75,0 41 40,6  
• Negativo 53 65,4 06 37,5 01 25,0 60 59,4  

NOTA: A análise estatística foi realizada apenas comparando Broncopneumonia com Pneumonite.  

(1) Qui-Quadrado 

 

FONTE: amostra destacada do BIRG/SAP – HC/UFPR (n =761, ano 1960-2000) 

LEGENDA: BPN= broncopneumonia, PNN= pneumonite intersticial, GECA= gastroenterite 

aguda, IRA= insuficiência respiratória aguda. 
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6 DISCUSSÃO6 DISCUSSÃO  

6.16.1   Discussão do material:Discussão do material:   

A avaliação de tecido pulmonar obtido a partir de necrópsias possibilitou o estudo 

histopatológico detalhado das amostras, sua revisão sistemática e a viabilização de 

quantidades adequadas de material para os testes imunohistoquímicos. Mac Farlane et al 

(1987) concluem que estudos epidemiológicos através de necrópsias refletem dados mais 

imparciais por não dependerem exclusivamente de dados clínicos, conhecimentos prévios de 

sazonalidade e de métodos diagnósticos armados. 

Vujanic et al (1995) ao avaliarem o resultado de 335 necrópsias concluíram que 

somente 43% destas atingiram um escore mínimo de qualidade que levava em consideração 

dados básicos como medidas, pesos e histologia dos órgãos. O nosso estudo não levou em 

consideração dados da macroscopia e o estudo histopatológico de nossa amostra seguiu 

critérios histológicos clássicos (COTRAN , 1991) para o diagnóstico de broncopneumonia e 

pneumonite intersticial. Para evitar dados superestimados, os casos duvidosos ou aqueles com 

concomitância dos padrões foram classificados separadamente. Além disso, necrópsias cujos 

dados de identificação e de macroscopia estavam incompletos, já haviam sido excluídas do 

BNP/SAP na sua formação. O Serviço de Anatomia Patológica (SAP) do Hospital de Clínicas, 

apresenta em sua estrutura uma seção de patologia pediátrica, composta por patologistas 

especializados e equipamentos próprios, chegando a realizar 200 necrópsias pediátricas por ano. 

Diante disso, em torno de 3% do total de necrópsias pediátricas, somente, não chegam a um 

diagnóstico final. 

Por outro lado, cautela é importante ao se analisar dados epidemiológicos obtidos 

de necrópsias, uma vez que ficam excluídas da análise as formas leves da doença e os casos 

onde a necrópsia não foi autorizada. Nossa pesquisa objetivou o estudo da mortalidade e a 

amostra foi obtida em um hospital público terciário, onde estudos anteriores demostraram 

que, em até 78% dos óbitos em crianças abaixo de 1 ano de idade, a necrópsia é autorizada 

(NORONHA, 2000). Cinqüenta e nove porcento da população estudada encontrava-se nesta 

faixa etária. Vale lembrar, que, como procedimento de rotina do SAP, independente da causa 

da morte, em necrópsias pediátricas, todos os órgãos são amostrados para análise, ou seja, a 
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quantidade de amostras de pulmão, reflete fielmente o número de necrópsias realizadas no 

período (NORONHA, 2000). 

Ao se questionar a abrangência deste estudo e o quanto este reflete a realidade de 

nosso meio, nos apoiamos no fato de nossa amostra conter 4 décadas de necrópsias pediátricas 

do Hospital de Clínicas de Curitiba, centro de referência para o estado do Paraná (96% do 

atendimento) e outros estados (4%). Chega a atender em média 6000 pacientes 

pediátricos/mês em emergências e ambulatórios especializados e atinge uma média de 457 

internações pediátricas / mês (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ- ATUAÇÃO NA 

ASSISTÊNCIA, 2003). 

Achados histopatológicos característicos têm sido descritos na broncopneumonia e 

pneumonites intersticiais (COTRAN, 1991). Alterações bronquiolares e parenquimatosas, sua 

extensão e localização e o tipo de reação inflamatória desencadeada sugerem a gravidade e muitas 

vezes a etiologia da infecção respiratória em questão (ELBA, 1990; COTRAN, 1991). Nossa 

amostra era composta de 2 ou mais cortes de pulmão por caso, corados pela técnica de 

hematoxilina-eosina. Alterações parenquimatosas, bronquiolares, peri-bronquiolares e intersticiais 

foram descritas e quantificadas. O predomínio de certa lesão determinava sua classificação nos 

padrões broncopneumonia e pneumonite intersticial. Nos cortes analisados, onde houve o 

aparecimento dos 2 padrões histopatológicos citados, sem predomínio considerável de um ou de 

outro, classificamos como concomitância de padrões. Padrões menos comuns também foram 

classificados separadamente. 

Muitos estudos têm buscado determinar o material biológico mais adequado para 

detecção dos agentes etiológicos das doenças respiratórias infecciosas em crianças. Aspirados 

de nasofaringe (HAZLETT, 1988; ARRUDA, 1991; RAY, 1993; KNOTT, 1994; WANG, 

1995; YUN 1995; HORNSLETH, 1998; MIYAO, 1999; JUVÉN, 2000; VIEIRA, 2001; 

LANARI, 2002; MADHI, 2002), swabs de orofaringe (HAZLETT, 1988; ARRUDA, 1991; 

RAY, 1993; MAC ANERNEY, 1994) e sorologias (YANG, 2001; HAZLETT,60) são os 

meios mais descritos. Lavado broncoalveolar (MAC ANERNEY, 1994) e punção pulmonar 

aspirativa (EJZENBERG, 1986) foram opções em estudos em unidades de terapia intensiva. 

A dificuldade de diferenciação entre a colonização e a infecção e a obtenção de quantidades 

adequadas e representativas de material das vias aéreas em crianças, ainda representa um 

obstáculo na identificação de muitos agentes etiológicos (RODRIGUES, 2002). 

O estudo do tecido pulmonar, bem como a sua utilização em culturas ou em 

métodos imunológicos de pesquisa de antígenos, são descritos como de alta positividade e boa 
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representatividade do foco infeccioso pulmonar (STEFANUTTI, 2000; BOUSSO, 2001). Por 

outro lado, as biópsias pulmonares a céu aberto, bem como as biópsias transbrônquicas e 

punções pulmonares aspirativas são métodos invasivos, com risco de complicações inerentes 

ao procedimento (EJZENBERG, 1986). A amostra de nossa pesquisa, composta por tecido 

pulmonar obtido através de necrópsia, possibilitou-nos analisar detalhadamente a área 

acometida pela infecção, bem como direcionar nosso estudo imunológico para o foco de 

interesse. 

A anatomia patológica apresenta limitações em determinar com precisão a maior 

parte dos agentes etiológicos das doenças (VON LICHTENBERG, 1991). Fungos e 

protozoários, devido as suas dimensões e morfologias, são mais facilmente identificados em 

cortes histológicos, bem como, bactérias que formam colônias típicas, que, quando presentes 

na amostra estudada, podem ser classificadas enquanto gênero (STRANO, 1990). Alguns 

vírus possuem a capacidade de produzir inclusões celulares, intranucleares e 

intracitoplasmáticas que são reconhecidas à microscopia óptica (ELBA, 1990; STRANO, 

1990; COTRAN, 1991). Na amostra estudada, inclusões celulares típicas foram descritas em 

19 casos, levando a suspeita diagnóstica de adenovírus em 8 casos, CMV em 2 e vírus do 

sarampo em 9 casos. Porém, os demais vírus respiratórios, como o influenza e o 

parainfluenza, não deixam inclusões celulares (STRANO, 1990; COTRAN 1991). O vírus 

sincicial respiratório, tem sido relatado, como causador de uma injúria pulmonar semelhante à 

antes vista na infecção pelo vírus do sarampo, com inclusões celulares do tipo células 

gigantes, porém estes achados não são descritos como patognomônicos deste vírus 

(STRANO, 1990). Diante disto, recursos adicionais ao exame histopatológico são necessários 

para o diagnóstico etiológico. Em nosso estudo decidimos por padronizar a técnica 

imunohistoquímica da imunoperoxidase. 

6.26.2   Discussão do método:Discussão do método:   

O uso de métodos imunológicos tem sido descrito e utilizado para detecção de 

antígenos virais em cultura de tecidos e secreções desde o início dos anos 40 (GARDNER, 

1978). 

Gardner e McQuillin  foram os pesquisadores que desenvolveram e mais 

estudaram os anticorpos anti-epítopos virais utilizados nestas técnicas. Verdadeiros 

aficcionados pela técnica da imunofluorescência, são até hoje extensivamente citados por 

aqueles que buscam aperfeiçoamento dos métodos imunológicos nas pesquisas de vírus 

respiratórios (ATANASIU, 1977, GARDNER, 1978; MADELEY, 2002). 
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A imunofluorescência (IF) tem sido vista como um método de escolha para a 

pesquisa de antígenos virais, mostrando-se adequada quando comparada á outros métodos, ao 

estudar-se exsudatos e secreções, ou seja, material não parafinado (GARDNER, 1977; 

MADELEY, 2002). Com maior facilidade de aquisição dos microscópios de epifluorescência, 

este método tornou-se ao longo dos anos, referência para a pesquisa dos vírus respiratórios em 

países desenvolvidos e em desenvolvimento (GARDNER, 1977; MADELEY, 2002). Rapidez 

de obtenção dos resultados, custo acessível e capacidade de analisar a qualidade do material, 

são outras vantagens descritas deste método (MADELEY, 2002). 

Alguns casos de nossa amostra foram primeiramente submetidos á 

imunofluorescência indireta, como um estudo piloto. Como anticorpo primário foi 

utilizado um ‘pool’ de anticorpos monoclonais para vírus respiratórios (adenovírus, 

VSR, influenza A e B e grupo parainfluenza). As demais etapas seguiram técnicas 

convencionais. A presença marcante de coloração de fundo inespecífica, a 

variabilidade dos padrões visualizados tornando a análise subjetiva e a perda rápida da 

fluorescência dificultando a revisão e a documentação adequada dos casos, nos fez 

optar pela padronização da técnica de imunoperoxidase para a análise proposta nos 

objetivos do estudo. 

A pesquisa de antígenos virais em materiais fixados em soluções aldeídicas 

(formaldeído) e parafinados, originários de biópsias ou necrópsias, é satisfatória por 

apresentar quantidades maiores de células infectadas. Porém, se o material for submetido à 

fixação incompleta ou exagerada, pode acarretar diminuição da imunorreatividade, devido à 

ligações inespecíficas entre as proteínas teciduais, dificultando assim, o acesso dos anticorpos 

aos epítopos antigênicos (FORGHANI, 1989).  

Materiais armazenados por longos períodos, comumente aqueles em blocos 

de parafina, sofrem deteriorização ao longo dos anos, principalmente por ressecamento 

ou colonização fúngica, fatores que comprometem, em graus variados, a 

antigenicidade do material. A injúria física dos tecidos e a autólise, achados comuns 

em materiais de necrópsia, têm sido relacionados com aumento da coloração 

inespecífica de fundo nas técnicas de imunohistoquímica (SPECTOR, 1986; 

FORGHANI, 1989). Optamos por iniciar a seleção de nosso material em ordem 

decrescente a partir dos anos mais recentes. Foi verificado o estado de conservação do 

material, bem como, se a quantidade amostras disponíveis era suficiente (2 ou mais por 
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caso). A partir dos 761 casos estudados epidemiologicamente e histologicamente 

(BIRG/SAP-HC/UFPR, n=761, ano 1960-2000), foram separados 177 casos, com uma 

média de 3,6 lâminas de pulmão por caso. A precária conservação de alguns blocos , 

bem como e o desgaste destes por uso excessivo, foram os principais motivos de perda 

da amostra. Mesmo tomando estes cuidados na seleção dos blocos de parafina, a 

qualidade da imunorreatividade ainda foi considerada insatisfatória em 76 casos, os 

quais também foram excluídos do estudo. 

Estudos nas décadas de 70 compararam a imunofluorescência á 

imunoperoxidase na detecção de antígenos virais. A grande dificuldade de bloqueio 

adequado da peroxidase endógena, bem como a perda de alguns antígenos quando da 

utilização de substâncias mais agressivas na busca deste bloqueio, levaram a 

consideráveis índices de falso negativos deste método (ATANASIU, 1977, GARDNER, 

1978). Com o crescente avanço no preparo de anticorpos cada vez mais específicos, bem 

como a comercialização de substâncias capazes de bloquear adequadamente as enzimas 

endógenas, evitando, com sucesso, as temidas colorações inespecíficas, a 

imunoperoxidase, passou a ocupar no transcorrer dos anos, o espaço no diagnóstico dos 

antígenos de membrana, como os utilizados no estudo de tumores (FORGHANI, 1989).  

Em nosso estudo objetivamos um método de fácil visualização (microscopia 

óptica), que produzisse material permanente, possibilitando sua revisão e documentação 

adequada e no qual pudéssemos utilizar os anticorpos primários (‘pool’) já adquiridos e 

utilizados na realização da imunofluorescência (GARDNER, 1978). A facilidade de 

visualização das estruturas do tecido pulmonar (epitélio brônquico, vasos, parênquima), bem 

como a perfeita distinção dos espaços intracelulares, fato tecnicamente possível com a 

imunoperoxidase, garantiu-no adotar critérios precisos na leitura dos resultados. 

Buscamos a adaptação e padronização do método da imunoperoxidase, 

desenvolvido para pesquisa de marcadores tumorais, para nossa amostra, onde pesquisamos 

antígenos virais, através de anticorpos primários que detectem as proteínas dos capsídeos dos 

vírus respiratórios. 

Os passos iniciais foram a deparafinização e a rehidratação do material e para tal, 

utilizamos 2 banhos de xilol, o primeiro a 37°C e o segundo a temperatura ambiente por 10 

minutos cada, em seguida banhos sucessivos de álcool etílico (etanol) em concentrações 
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decrescentes, ou seja, 2 banhos de etanol 100%, 1 de etanol 95% e 2 de etanol 70%, 5 minutos 

cada, à temperatura ambiente. Nestas etapas pouca variabilidade é vista na literatura, com 

discretas alterações no número de banhos de xilol ou concentrações dos álcoois (ATANASIU, 

1977, GARDNER, 1978, FORGHANI, 1989). 

A coloração inespecífica de fundo, bem como a revelação da peroxidase 

endógena, extensivamente descrita e combatida nos métodos imunohistoquímicos 

(ATANASIU, 1977; GARDNER, 1978; MINNICH,1982, MADELEY, 2002) foi nossa maior 

preocupação. O metanol e o H2O2, utilizados em conjunto ou em diluições de soluções 

tampões e/ou água destilada, têm demonstrado bons resultados no bloqueio da peroxidase 

endógena (SPECTOR, 1986; GARDNER, 1978). O uso da azida sódica também tem sido 

relatado, principalmente em tecidos criopreservados (FORGHANI, 1989). O bloqueio das 

interações hidrofóbicas e iônicas, as quais também contribuem para coloração inespecífica, 

também foi uma preocupação e, para tal, utilizamos uma solução contendo soro albumina 

bovina (BSA) a 1% e TRITON X-100 0,6%. Detergentes não iônicos como o TRITON X-100 

e proteínas inertes como o soro bovino fetal e BSA, competem com estes sítios aniônicos 

teciduais, evitando a ligação inespecífica destes com os anticorpos ou com os conjugados de 

peroxidase utilizados nos métodos Alguns estudos relatam o uso de leite desnatado a 10% 

para o mesmo fim (FORGHANI, 1989). Mais especificamente, ao se utilizar anticorpos 

policlonais, tem se relatado como muito satisfatório a utilização de soro normal (isento de 

anticorpos para o antígeno pesquisado) na diluição deste, reduzindo consideravelmente a 

coloração inespecífica de fundo (SPECTOR, 1986, FORGHANI, 1989). 

A recuperação antigênica é um importante processo para a reexposição dos antígenos, 

desfazendo as múltiplas ligações que bloqueiam o acesso dos anticorpos aos epítopos alvo 

(SPECTOR, 1986). O uso de proteases (digestão enzimática) se popularizou ao final dos anos 70 

e tem sido usada de maneira rotineira em muitos laboratórios (FORGHANI, 1989). O uso de 

solução com tripsina associado ao calor (estufa a 37°C) é descrita em muitos protocolos 

(SPECTOR, 1986; FORGHANI 1989). Por outro lado, a grande variabilidade na determinação da 

concentração da protease, bem como do tempo de digestão, encontrados na literatura, nos fizeram 

optar pela recuperação antigênica por calor (SHI, 1991; CATORETTI, 1993). Foi utilizado 

tampão citrato a 0,01M, pH6,0 em banho-maria à 95°C por 20 minutos. Esta técnica tem sido 

descrita e padronizada em protocolos de pesquisa (SHI, 1991; CATORETTI, 1993). 
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Padronizamos a incubação com anticorpo primário por 1 hora em temperatura 

ambiente. O tempo de incubação do material estudado com o anticorpo primário depende do 

material analisado, antígeno pesquisado, diluição do anticorpo utilizado e temperatura, sendo 

amplamente variável entre os estudos encontrados na literatura (ATANASIU, 1977; 

GARDNER, 1978; FORGHANI, 1989). Após vários testes com 30 minutos, 45 minutos, 1 

hora e acima de 12 horas, a incubação em 1 hora resultou em melhor evidência dos antígenos 

marcados, quando comparados aos 30 e 45 minutos, e com menos coloração inespecífica de 

fundo do que o processo realizado acima de 12 horas. 

O uso do sistema anticorpo secundário + polímero de dextrana + peroxidase 

permite a amplificação do sinal antígeno-anticorpo, devido à cauda do polímero, estar 

conjugada a várias moléculas de peroxidase, favorecendo a visualização e facilitando a 

detecção de partículas antigênicas mais fracas. Outra vantagem, está no fato deste sistema ser 

livre de biotina, uma coenzima amplamente encontrada no tecido pulmonar, o que tornaria 

obrigatório o acréscimo de uma etapa no processo para o bloqueio da biotina endógena 

(VYBERG, 1998; SABATTINI, 1998). 

A revelação da peroxidase foi realizada através do cromógeno 3,3’-

diaminobenzidina tetrahidrocloride (DAB) associado ao substrato H2O2 (sistema substrato-

cromógeno). O DAB tem sido descrito como revelador nos métodos de imunoperoxidase 

desde os anos 70 (ATANASIU, 1977; GARDNER, 1978), mantendo-se em uso em rotinas de 

laboratório ou em pesquisa até os dias atuais (FORGHANI, 1991). O 3-amino-9-etilcarbazol 

(AEC) também vem sendo descrito como um bom revelador para os métodos de 

imunoperoxidase (FORGHANI,1991). O tempo de reação do DAB depende do material 

analisado e da diluição do revelador, variando extensivamente entre os protocolos de pesquisa 

(ATANASIU, 1977; GARDNER, 1978; FORGHANI, 1991). 

Optamos pela hematoxilina de Mayer’s para a contracoloração, de acordo com o 

que se tem utilizado na grande maioria dos protocolos de imunoperoxidase (GARDNER, 

1978). Outras substâncias como hematoxilina de Gill e ortotoluidina, também foram descritas 

(GARDNER, 1978; MINNICH, 1982). 

A desidratação com banhos de etanol 100% e a clarificação com 2 banhos de 

xilol, seguida da montagem com Bálsamo do Canadá encerram o processo. Estas etapas são 
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importantes e foram adaptadas dos protocolos já citados (ATANASIU, 1977; GARDNER, 

1978; FORGHANI, 1991).  

6.36.3   Discussão dos resultadosDiscussão dos resultados  

6.3.16.3.1   Prevalência de doenças respiratórias graves na populaçPrevalência de doenças respiratórias graves na população ão 

estudadaestudada  

Nosso estudo mostra a relativa freqüência da doença respiratória aguda causando 

morte em crianças acima dos 28 dias de vida, em 4 décadas de necrópsias do Serviço de 

Anatomia Patológica do Hospital de Clínicas. 

Para estabelecer esta freqüência relativa, comparamos nossos resultados com 

o Banco de Necrópsias Pediátricas (BNP/SAP – HC/UFPR, n=6 362, ano 1960-2000), 

do qual fazem parte, todas as necrópsias pediátricas realizadas no período relatado, 

incluindo natimortos e neomortos, doenças infecciosas e não infecciosas e doenças 

relativas á outros aparelhos e sistemas (ANEXO 2). 

Como já relatado, o Hospital de Clínicas de Curitiba é referência para o 

estado do Paraná e região (INTERNET) e o SAP - HC/UFPR apresenta uma taxa 

considerável de realização de necrópsias das crianças que vão á óbito neste serviço 

(NORONHA, 2000). 

As doenças infecciosas ocuparam 20,9% das causas de óbitos nas necrópsias 

pediátricas no período, destas, 25% foram infecções respiratórias agudas. As infecções 

placentárias foram as mais prevalentes (38%) quando analisado o grupo incluindo todas 

as faixas etárias (NORONHA, 2000). 

Como no grupo que compôs nossa amostra, no grupo dos natimortos e 

neomortos, a broncopneumonia também foi o diagnóstico histopatológico mais 

encontrado, 89% e 92% respectivamente. Pneumonite intersticial ocupou em média 8% 

dos diagnósticos nos 2 grupos citados. 
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Nossa amostra ocupa 12% (BIRG/SAP - HC/UFPR, n=761, ano 1960-2000) 

do total das necrópsias realizadas no período. 

Estimativas da OMS revelam que, aproximadamente 33% do total de mortes 

em crianças com menos de 5 anos de idade, são por infecções respiratórias agudas 

(GARENNE, 1992; WILLIAMS, 2002). Noventa porcento deste montante ocorrem nos 

países em desenvolvimento, onde crianças com menos de cinco anos representam 15% 

do total da população e contribuem com 50% do total dos óbitos (LEOWSKI, 1986). 

 

6.3.26.3.2   Características demográficas da população estudadaCaracterísticas demográficas da população estudada  

A distribuição por sexo da população estudada demonstrou discreta 

predominância do sexo masculino (53%) sobre o feminino (47%) O sexo masculino mostrou 

ser o mais acometido pelas infecções respiratórias em estudos em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento (HORTAL, 1990; McCONNOCHIE, 1998; YANG, 2001; PIREZ, 2001). 

Estudos brasileiros com crianças internadas por infecção respiratória baixa também 

mostraram o sexo masculino como o mais prevalente (BHARGAVA, 1979; ARRUDA, 1991; 

MIYAO, 1999, VIEIRA, 2001). Quando se pesquisou mortalidade por infecções respiratórias 

agudas, o sexo masculino também se mostrou freqüente na grande maioria dos estudos 

(NARAIN, 1987; JAFFAR, 1997) 

A distribuição por idade mostrou que 58,5%(n=445) das necrópsias avaliadas foram em 

crianças abaixo de 1 ano de idade, sendo que 89,6%(n=682) do total, eram crianças abaixo dos 5 anos 

de idade. A grande maioria dos estudos demonstra que as infecções respiratórias agudas acometem 

preferencialmente as crianças abaixo dos 2 anos de idade (KNOTT, 1994; WANG, 1995). Em países 

em desenvolvimento como Papua Nova Guiné e Quênia, os lactentes chegam a apresentar de 3 a 8 

infecções respiratórias agudas no primeiro ano de vida, respectivamente (SHANN,1984; 

WAFULA,1990). Em um interessante estudo foi relatado que crianças de 1 a 5 meses, residentes em 

uma região pobre de Montevidéu, chegaram a ficar 26,3 % do período do estudo com sinais de 

infecção respiratória (HORTAL, 1990). Estudos brasileiros demonstraram que a média de idade das 

crianças que internam por infecções respiratórias é de 10,5 meses (RAY, 1993) e que quando o 

diagnóstico é broncopneumonia, a grande maioria encontra-se abaixo de 1 ano de idade 

(EJZENBERG, 1986). Os vírus são os agentes etiológicos mais isolados nas vias aéreas das crianças 
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pequenas acometidas por infecções respiratórias (SILVA, 2001) e destes o VSR tem se mostrado o 

mais prevalente em crianças abaixo dos 2 anos de idade em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento (HAZLETT, 1988; HORNSLETH, 1998; CONSTAMTOPOULOS, 2001). Na 

Coréia do Sul, 85% das infecções causadas por este vírus são em crianças abaixo dos 2 anos de idade 

(YUN, 1995) e no Japão 31,4% destas infecções são em crianças abaixo dos 3 anos. (KANEKO, 

2002). Em Nairobi no Quênia 68% das infecções pelo VSR acometem crianças abaixo de 1 ano de 

idade, sendo 23,7% abaixo dos 3 meses de idade (HAZLETT, 1988). No que diz respeito a 

mortalidade, estudos em países desenvolvidos demonstram que a faixa etária mais acometida é abaixo 

dos 3 meses de idade, sendo o VSR o principal agente causal relacionado (WELLIVER, 1986; LAW, 

2002). Já em países em desenvolvimento, as infecções respiratórias são responsáveis por 66,4% das 

mortes em lactentes abaixo de 1 ano de idade, e por 33,6% em crianças de 1 á 4 anos de idade 

(LEOWISKI, 1986). Williams et al (2002) estimaram que 1,6 a 2,2 milhões de crianças abaixo dos 5 

anos morrem por ano por infecção respiratória aguda nestes países. Uma abrangente revisão de 

estudos de mortalidade em países em desenvolvimento, mostrou que 20,8% das mortes por doença 

respiratória ocorreram antes de 1 mês de vida e 57,8% entre 1 e 11 meses, sendo esta faixa etária, 

também, a mais acometida entre as cidades brasileiras estudadas (GARENNE, 1992). 

6.3.36.3.3   Fatores de risco ou das doenças de baseFatores de risco ou das doenças de base   

Em nosso estudo consideramos doença de base como aquela responsável pela 

admissão hospitalar, podendo ser a doença respiratória isoladamente (ex.: broncopneumonia) 

ou a doença respiratória associada á outras doenças (ex.: broncopneumonia em criança 

desnutrida). Nossos resultados mostraram que, apresentavam diagnóstico de 

broncopneumonia isoladamente 187 crianças (24,5%), 119 crianças (15,6%) apresentavam 

gastroenterite associada aos quadros respiratórios, seguidos de desnutrição em 15,2% dos 

casos e malformações em 9%. Pneumonite intersticial foi diagnosticada isoladamente em 66 

crianças (8,6%). Nos países desenvolvidos, fatores de risco relacionados à maior incidência de 

doenças respiratórias, principalmente aquelas causadas pelo VSR, foram: prematuridade 

(WANG, 1995; CARBONEL-ESTRANY, 2000; CONSTANTOPOULOS, 2001; LANARI, 

2002), doença pulmonar crônica (CARBONEL-ESTRANY, 2000; CONSTANTOPOULOS, 

2001), tabagismo passivo (CARBONEL-ESTRANY, 2000; LANARI, 2002), existência de 

irmãos mais velhos (CARBONEL-ESTRANY, 2000; LANARI, 2002) e cardiopatia (WANG, 

1995). Kaneko et al (2002) não demonstraram presença dos fatores de risco citados nas 
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crianças internadas por infecção respiratória pelo VRS no Japão. Nestes países, infecções 

graves, com maior chance de mortalidade, foram vistas em crianças menores de 3 meses, 

aquelas com malformações como cardiopatias e nas imunodeprimidas.(WELLIVER, 1986; 

HORNSLETH, 1998; RESCH, 2000; LAW, 2002). Mais concordantes aos nossos resultados, 

foram os encontrados nos estudos realizados nos países em desenvolvimento, onde, a 

desnutrição (BHARGAVA, 1979; DENNY, 1986, NARAIN, 1987, HORTLA, 1994), 

aglomerações domiciliares (BHARGAVA, 1979; DENNY, 1986; McCONNOCHIE, 1998), 

condições precárias de higiene e baixo nível cultural dos responsáveis (BHARGAVA, 1979; 

HORTAL, 1990), diarréia e parasitoses (DENNY, 1986; NARAIN, 1987; HORTAL, 1990), e 

baixo peso de nascimento (BHARGAVA, 1979; HORTAL, 1990 e 1994) foram as situações 

mais relacionadas com morte por infecções respiratórias agudas. Outros estudos relataram 

que, secreção purulenta nasal e colonização bacteriana da via aérea superior, são fatores 

freqüentemente associados com gravidade dos quadros pneumônicos em países em 

desenvolvimento (SHANN, 1984, LEHMANN, 1992; GRATTEN, 1994). Nossos dados 

foram coletados a partir dos pedidos de necrópsia, consequentemente, informações como 

fumantes domiciliares, número de irmãos e condições higieno-sanitárias não puderam ser 

obtidas. O BIRG/SAP – HC/UFPR (n=761, ano 1960-2000), banco de dados do nosso estudo, 

excluiu os neomortos e natimortos em sua formação, focalizando o interesse em crianças 

acima dos 28 dias de vida. Com isto, a obtenção dos dados históricos de prematuridade e peso 

de nascimento foi dificultada. 

6.3.46.3.4   Causa da morteCausa da morte  

Foi considerada causa da morte a situação diretamente envolvida no processo de 

morte. Nossos resultados mostraram como causas principais, a sepsis em 36,1% dos casos, o 

próprio quadro de broncopneumonia em 28,1% e a insuficiência respiratória aguda em 19,8%. 

A pneumonite intersticial foi considerada causa direta da morte em 35 casos (4,5%). A 

insuficiência respiratória aguda foi a causa de morte relacionada com infecções respiratórias 

mais citada na literatura (NARAIN, 1987, PÉPIN, 2001) chegando a ser relatada em até 90% 

dos casos de óbito por pneumonia em Gâmbia na África (JAFFAR,1997). A ocorrência de 

bacteremia também foi citada como causa da morte em doenças respiratórias, em alguns 

estudos (LEHMANND, 1992; SHANN, 1984). 
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6.3.56.3.5   SazonalidadeSazonalidade  

Ao analisarmos as datas de ocorrência de todos os óbitos, distribuídas pelos 

quatro trimestres do ano, não constatamos diferenças significativas entre os períodos. Houve 

discreto predomínio de óbitos no período de abril á setembro (51,6%) quando comparados aos 

demais períodos, quando analisamos globalmente as quatro décadas do estudo. Ao se analisar 

por décadas, os resultados demonstraram que não houve diferença significativa entre os 

trimestres de ocorrência dos óbitos nas décadas de 80 e 60. Já ao analisarmos as décadas de 

90, notou-se significativo predomínio (64%) dos óbitos no 2° e 3° trimestres (abril á 

setembro) e na década de 70 notou-se considerável declínio (35,8%) dos registros de óbitos no 

4° trimestre quando comparados aos 3 primeiros trimestres do ano. O estudo da sazonalidade 

das infecções respiratórias agudas em crianças, se confunde na literatura mundial, com o 

estudo dos picos sazonais dos vírus respiratórios (RAY, 1993; FLEMING, 1993; YUN, 1995; 

CONSTANTOPOULO, 2002; KANEKO, 2002). Mesmo os estudos de mortalidade, dão 

ênfase aos meses do ano e aos agentes etiológicos isolados nestes períodos (HAZLETT, 1988; 

ARRUDA, 1991; MIYAO, 1999). Dos vírus respiratórios, o VSR é o que mais faz da 

sazonalidade uma característica determinante, já bem documentada nos estudos em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (SILVA, 2001). Nos Estados Unidos (RAY, 1993), 

Europa (DUCOFFRE, 2001; CONSTANTOPOULO, 2002), Japão (KANEKO, 2002), Coréia 

do Sul (YUN, 1995), África (HAZLETT, 1988) e Brasil (ARRUDA, 1991 MIYAO, 1999) 

este vírus apresenta picos bem definidos nos meses frios e chuvosos, ou seja, iniciando seu 

ciclo no inverno e se estendendo até a primavera. Os demais vírus respiratórios, como o 

adenovírus e o rinovírus não apresentam picos de incidência uniforme, variando amplamente 

entre os estudos revisados (ARRUDA, 1991; YUN, 1995). O vírus influenza A e B, 

juntamente com o parainfluenza, têm sido isolados mais freqüentemente nos meses de chuva e 

o enterovírus nos meses de seca (ARRUDA, 1991; YUN, 1995). Como já discutido, os vírus 

respiratórios, e destes, principalmente o VSR, têm sido responsáveis pelos óbitos por 

infecções respiratórias agudas em especial em crianças menores de 6 meses de idade. 

Cinqüenta e oito porcento de nossa amostra é composta por crianças abaixo de 1 ano de idade, 

sendo que o predomínio dos óbitos, encontrado nos meses de inverno e nos que o sucedem, 

mais expressivo nos anos 90, está de acordo com o esperado. As broncopneumonias causadas 

por bactérias e uma porcentagem considerável de crianças de 1 á 5 anos de idade, faixa etária 
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menos susceptível ás viroses respiratórias fatais, pode explicar a discreta expressão da 

sazonalidade nos demais períodos avaliados pelo estudo.  

6.3.66.3.6   Padrões histopatológicosPadrões histopatológicos   

O padrão histopatológico caracterizado como broncopneumonia foi o mais 

encontrado nas necrópsias estudadas, totalizando 77% de nossa amostra. Ao se observar a 

distribuição deste achado por décadas, percebeu-se um discreto predomínio deste padrão nas 

décadas de 70 e 90, 86% das amostras estudadas nos 2 períodos, quando comparado aos anos 

60 e 80, que foi de 75% das amostras em ambos os períodos. A pneumonia, denominação 

genérica a todo comprometimento do parênquima pulmonar, é a apresentação clínica de 

infecção respiratória aguda que mais leva crianças á óbito no mundo todo (EJZENBERG, 

1986; NARAIN, 1987; VON SHIRNDING, 1991; HORTAL, 1994, MIYAO, 1999, 

HOWARD, 2000; LANARI, 2002). Como já discutido, crianças mais jovens e/ou aquelas que 

vivem sob precárias condições higieno-sanitárias, são as mais atingidas (HORTAL, 1990). 

Classicamente, a broncopneumonia e a pneumonia lobar são padrões histopatológicos 

descritos nas infecções pulmonares causadas por bactérias (COTRAN 1991; YANG, 2001; 

NAKATANI, 2001), porém, inúmeros estudos têm demonstrado os vírus respiratórios 

isoladamente ou a concomitância vírus-bactéria, como agentes etiológicos destes achados 

(EJZENBERG, 1986; NARAIN, 1987; ARRUDA, 1991; HORTAL, 1994, YUN, 1995; 

VIEIRA, 2001). O Streptococcus pneumoniae e o Haemophilus influenzae tipo B são as 

bactérias mais isoladas em infecções respiratórias em crianças (SHANN, 1984; PIREZ, 2001), 

causando consolidações alveolares encontradas na broncopneumonia e pneumonia lobar 

(PIREZ, 2001). O VSR foi o agente mais encontrado causando pneumonias graves nos 

Estados Unidos (KNOTT, 1994; HOWARD, 2000), na Itália (LANARI, 2002), na Coréia do 

Sul (YUN, 1995), no Uruguai (HORTAL, 1994) e no Brasil (ARRUDA, 1991; EJZENBERG, 

1996; VIEIRA, 2001). A bronquiolite aguda foi a segunda apresentação clínica mais relatada 

nas infecções respiratórias em crianças, sobretudo quando associada aos vírus 

respiratórios.(RAY, 1993; KNOTT, 1994; McCONNOCHIE, 1998; VIEIRA, 2001). Ao 

estudarmos mais detalhadamente a histologia dos casos selecionados (n amostral =177), 

notificamos presença de 6 casos de bronquiolite (3,3%), 5 destes associados ao padrão 

broncopneumonia e 1 ao padrão pneumonite intersticial. Também nesta análise mais 
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aprofundada, foram notadas inclusões virais típicas de adenovírus (COTRAN, 1991) em 5 

casos de broncopneumonia e 3 casos de pneumonite intersticial, denotando que, em nossa 

amostra os vírus respiratórios foram agentes atuantes, isoladamente ou em concomitância, nos 

óbitos por broncopneumonia, de acordo com o que mostra a literatura. A pneumonite 

intersticial foi diagnóstico histopatológico em 17 % (129) dos casos e a concomitância dos 

padrões ou outros foram vistos em 6% (45). O padrão histopatológico pneumonite intersticial, 

pode ser ocasionado por vários agentes que acometem o trato respiratório, sendo mais 

relacionado aos vírus respiratórios (COTRAN, 1991) e a família das clamídias e micoplasmas 

(COTRAN, 1991; EJZENBERG, 1996), porém já foi descrito em infecções bacterianas por 

Staphilococcus aureus.(COTRAN, 1991). A distribuição deste padrão manteve-se uniforme 

nas 4 décadas estudadas, com discreto predomínio nos anos 60. Alguns aspectos observados 

em nossa amostra, como a broncopneumonia hemorrágica ou necrotizante, denotam quadros 

graves, com comprometimento sistêmico (sepsis), vistos em crianças agudamente enfermas, 

em especial aquelas submetidas á ventilação mecânica (HORTAL, 1994; WANG, 1995; 

PIREZ, 2001).  

6.3.76.3.7   Padrões histopatológicos cPadrões histopatológicos comparados com características omparados com características 

demográficas e sazonalidadedemográficas e sazonalidade  

O sexo masculino foi predominante nos 3 padrões histopatológicos, com uma 

diferença mais expressiva no padrão pneumonite intersticial (56% sexo masculino contra 43% 

sexo feminino). Crianças com menos de 1 ano de idade também foram mais acometidas nos 3 

padrões estudados, sendo que no padrão broncopneumonia chegaram a ocupar mais 55% da 

amostra. As doenças de base como desnutrição, gastroenterite e malformações, estiveram 

preferencialmente associadas ao padrão broncopneumonia, sendo que a associação destes 

fatores aumenta consideravelmente o risco de mortalidade, como já relatado (BHARGAVA, 

1979; DENNY, 1986; NARAIN, 1987; HORTAL 1990 e 1994). Sepsis foi a causa da morte 

mais relacionada ao padrão broncopneumonia (38,1%) e insuficiência respiratória aguda o 

mais relacionado ao padrão pneumonite intersticial (32%). Como nossa amostra avalia 

quadros graves, que resultaram em óbito, a conclusão de que os quadros de broncopneumonia 

extensa causada por bactérias, ou pela co-infecção vírus-bactéria, possam ter levado ao 

comprometimento sistêmico, é aceitável. Já a pneumonite intersticial, por comprometer 
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importantemente os septos alveolares (COTRAN, 1991), resulta em hipoxemia 

(CARVALHO, 2001) explicando assim, a insuficiência respiratória aguda como fator mais 

relacionado ao processo de morte neste padrão. Ao se comparar sazonalidade com os padrões 

histopatológicos, percebeu-se que o padrão broncopneumonia foi o único que apresentou 

comportamento sazonal, com aumento de sua prevalência no 2° e 3° trimestres, quando 

avaliado globalmente nas 4 décadas, situação principalmente vista nos anos 90, onde houve 

predomínio nos 2 trimestres citados. Os demais padrões mantiveram-se uniformemente 

distribuídos durante todo o período avaliado pelo estudo. Este resultado nos permite traçar um 

paralelo entre os picos sazonais dos vírus respiratórios, a prevalência de crianças menores de 

1 ano de idade na amostra, as quais são os focos preferenciais destes vírus e o fato de que se 

têm descrito cada vez mais o padrão broncopneumonia associado aos vírus anteriormente 

tidos como causadores principalmente de bronquiolites ou pneumonites intersticiais. 

6.3.86.3.8   Resultados da pesquisa de antígenos viraisResultados da pesquisa de antígenos virais   

Os resultados obtidos através dos testes de imunohistoquímica realizados em 

amostra selecionada (n =101), são estatisticamente comparáveis, no que diz respeito ás 

variáveis demográficas avaliadas, á população total estudada (n=761). Fatores como escolha 

irregular dos casos no período do estudo, com predomínio dos casos mais recentes; bem 

como, o uso de anticorpos que detectam um ‘pool’ de antígenos virais, não nos permite 

afirmar prevalência de determinada virose. Nosso principal objetivo, nesta fase da pesquisa, 

foi padronizar a técnica de detecção de antígenos virais através da imunohistoquímica, 

verificar sua viabilidade em material parafinado e em tecidos obtidos de necrópsias antigas. 

Foi possível, entretanto, correlacionar os resultados imunológicos com o padrão 

histopatológico encontrado e revisado anteriormente. Dos 177 casos selecionados, 101 foram 

efetivamente testados. O motivo de perda de parte do material foi a imunorreatividade 

inadequada do material levando á dificuldade de leitura com resultados duvidosos. Oitenta e 

um casos testados (80%) apresentavam diagnóstico histopatológico de broncopneumonia e 16 

casos (15,8%) de pneumonite intersticial. Quatro casos foram descritos no padrão 

concomitância de padrões / padrões menos comuns. Dos casos cujo padrão era 

broncopneumonia, 34,6% foram positivos para os vírus testados. Dos casos pneumonite 

intersticial, 62,5% foram vírus positivo. Quando a correlação histológica foi realizada, notou-
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se que, todos os casos onde a histopatologia mostrou presença de inclusões virais, tanto nos 

padrões broncopneumonia como pneumonite, a pesquisa de antígenos virais foi positiva. 

Vários vírus apresentam características de deixar inclusões virais possíveis de serem 

identificadas á microscopia óptica (COTRAN, 1991), e outros estudos já correlacionaram, 

com sucesso, os achados histopatológicos com a identificação etiológica de vírus 

respiratórios, como o adenovírus (FORGHANI, 1989; ELBA, 1990). Porém, importantes 

vírus respiratórios prevalentes nas infecções respiratórias pediátricas, como o influenza e 

parainfluenza, não costumam deixar inclusões virais típicas (COTRAN, 1991). Vários estudos 

conseguiram demonstrar in vivo, a concomitância de vírus e bactérias nas infecções 

respiratórias em crianças (HAZLETT, 1988; HORTAL, 1994; YUN, 1995; WANG, 1995; 

JUVÉN, 2000; YANG, 2001) e parte destes estudos correlacionaram a presença desta co-

infecção como fator determinante de gravidade. Este fato,pode explicar parte dos casos de 

broncopneumonia típica apresentar pesquisa para vírus positiva. A pneumonite intersticial é 

classicamente descrita como um padrão histológico decorrente de infecção viral (VON 

LICHTENBERG, 1991). Porém algumas bactérias, como o Staphylococcus aureus e os 

patógenos da família das clamídias e micoplasmas já foram descritos protagonizando este tipo 

de alteração histopatológica (EJZENBERG, 1996; VON LICHTENBERG, 1991). Em quase 

40% dos casos, onde o padrão histopatológico era pneumonite intersticial, o resultado foi 

negativo na pesquisa de vírus. A idéia de que nestes casos o agente causal da doença seja um 

dos patógenos citados não pode ser descartada, uma vez que estes não foram pesquisados em 

nossos testes imunológicos. O citomegalovírus (CMV) e os outros vírus da família 

herpesviridae não foram pesquisados em nosso estudo. Caracteristicamente, os pacientes 

imunodeprimidos são os mais susceptíveis á estes vírus de disseminação hematogênica (VON 

LICHETENBERG, 1991), e esta população foi excluída de nosso banco de pesquisa. Estes 

vírus também deixam inclusões celulares características, identificadas, com certa facilidade, á 

microscopia óptica (STRANO, 1990), possibilitando a sugestão do agente etiológico já na 

fase da classificação histopatologia da amostra.. Nossa pesquisa objetivou vírus de maior 

freqüência nas infecções respiratórias comunitárias, de transmissão através da via aérea alta e 

cujos anticorpos para pesquisa estão mais disponíveis para comercialização. 

A perda da imunorreatividade, seja pela idade do material, bem como pela sua 

conservação, pode ser responsável por resultados negativos em alguns casos, em qualquer dos 
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padrões histopatológicos. A seleção criteriosa do material a ser testado e o uso de controles 

positivos a cada bateria de testes, pode ter amenizado este fator.  

Os casos onde a coloração inespecífica de fundo foi marcante, dificultando a 

leitura adequada da lâmina, foram separados e classificados como duvidosos, esta margem foi 

de aproximadamente 1% em cada padrão estudado. Para evitar estes casos, criou-se um 

critério objetivo na leitura das lâminas, onde somente eram considerados como positivos os 

casos onde as células do epitélio brônquico estivessem coradas, com mais de 5 células por 

campo observado. Casos onde houve presença de poucas células coradas no parênquima 

(alvéolo) pulmonar com as células do epitélio brônquico, livres de coloração, foram 

considerados negativos. Estes critérios mais rigorosos de leitura evitam falso positivos, porém 

podem acarretar aumento na margem de casos negativos. Para melhor elucidação e de alguns 

casos considerados negativos outros métodos como a pesquisa de ácidos nucléicos, devem ser 

aplicados. 

Todos os casos foram vistos por 2 examinadoras, a orientadora e a co-orientadora, 

em dias e locais diferentes, o resultado de uma, manteve-se desconhecido pela outra até o 

final do estudo. Houve concordância de diagnósticos em mais de 98% dos casos, sendo que os 

casos duvidosos, dificultados pela qualidade do material, também estiveram concordantes 

entre as examinadoras. Estes casos (n=76) foram excluídos da análise final. 

6.46.4   CONSIDERAÇÕES GERAISCONSIDERAÇÕES GERAIS   

A doença respiratória infecciosa ocupa importante lugar na mortalidade pediátrica em 

nosso meio, principalmente entre as crianças menores de 1 ano de idade. O estudo 

histopatológico e imunohistoquímico destas necrópsias nos permitiu verificar que a 

broncopneumonia tem sido o diagnóstico mais prevalente nas últimas 4 décadas, e que os 

vírus respiratórios contribuem, mais consideravelmente do que se esperava, com este achado 

diagnóstico. 

O estudo em necrópsias favorece a busca detalhada e imparcial dos sinais de lesão 

causados por determinada doença. A pesquisa de antígenos virais pelo método da 

imunoperoxidase, praticamente em desuso nos últimos anos, é um método rápido, de fácil 
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leitura e baixo custo, mostrando-se de grande viabilidade para a pesquisa em países em 

desenvolvimento. 

A correlação dos resultados obtidos com inúmeras variáveis clínicas e sociais como, 

tempo de internação, tratamento utilizado, condições sócio-econômicas e sanitárias e nível de 

escolaridade dos pais, se faz necessária e de grande utilidade para traçarmos com mais 

detalhes, o perfil das crianças que morrem de infecções respiratórias em nosso meio. 

O diagnóstico etiológico específico dos casos onde a triagem para vírus foi positiva; 

correlacioná-lo com a histopatologia e a sazonalidade, é a perspectiva futura mais estimulante 

que deverá impulsionar esta linha de pesquisa. 
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7 CONCLUSÕES 7 CONCLUSÕES   

1- As infecções respiratórias entre lactentes, pré-escolares e escolares foram responsáveis 

por 12% do total de diagnósticos das necrópsias pediátricas realizadas no Serviço de 

Anatomia Patológica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, de 1960 

á 2000. 

2- As crianças do sexo masculino, principalmente as menores de 1 ano de idade mostraram 

discreta prevalência sobre os demais grupos. A desnutrição foi a doença de base mais 

associada aos quadros respiratórios e a sepsis a causa da morte mais prevalente nos casos 

avaliados. 

3- O padrão histopatológico broncopneumonia foi diagnosticado em 77% da amostra, 

pneumonite intersticial e o padrão de concomitância/outros em 17% e 5,5 % 

respectivamente. 

4- A positividade dos vírus respiratórios, pesquisados pela técnica da imunoperoxidase, foi 

de 35% entre o grupo broncopneumonia e 62% entre o grupo pneumonite intersticial, 

atingindo 43% do total da amostra estudada. 
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