
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1 

Diagnóstico sorológico da infecção por Pseudomonas 

aeruginosa em pacientes com bronquiectasias não 

relacionadas à fibrose cística 

Palavras-Chave: Bronquiectasias, Pseudomonas aeruginosa, Sorologia 

 

Isabelle Siqueira de Lacerda (autora), FCM/UNICAMP 

Ádria Cristina da Silva (co-autora), UNICAMP 

Jéssica de Campos Medeiros (co-autora), UNICAMP 

Letícia Tenório Conick (co-autora), FCM/UNICAMP 

Prof.ª Dr.ª Mônica Corso Pereira (orientadora), DCM/FCM/UNICAMP 

INTRODUÇÃO: 

 Bronquiectasias são uma condição de dilatação permanente dos brônquios, Figura 1, e têm se 

mostrado cada vez mais diagnosticada por meio da tomografia computadorizada de alta resolução 

(TCAR) de tórax. Na literatura, essa doença é dividida em dois grupos: bronquiectasias secundárias 

relacionadas à fibrose cística (FC) e bronquiectasias não associadas à fibrose cística (não-FC) (1). A 

pesquisa abordará apenas bronquiectasias não-FC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pacientes portadores de bronquiectasias apresentam comprometimento do clearance mucociliar, 

o que leva a um acúmulo de muco nas vias aéreas. Isso aumenta a susceptibilidade do indivíduo a 

infecções respiratórias bacterianas e à colonização do muco por patógenos externos, o que alteram a 

microbiota pulmonar e desencadeia um processo inflamatório progressivo.  

 O principal microrganismo encontrado nas culturas de amostras de escarro em pacientes com 

essa condição é a bactéria Pseudomonas aeruginosa, a qual possui diversos fatores de virulência que 

a tornam persistente no trato respiratório desses indivíduos. A formação de biofilmes é o fator mais 

conhecido e permite que a bactéria se adapte ao ambiente altamente alterado das vias aéreas, 

fornecendo proteção do patógeno da ação de antibióticos e de mecanismos do sistema imune. Como 

consequência, caso não seja diagnosticada precocemente, essa infecção atinge um estágio crônico, 

Fig 1. Diferença morfológica 

entre um brônquio saudável (a) e 

um brônquio dilatado devido à 

presença de bronquiectasias (b). 

No brônquio dilatado, observa-

se a dilatação da via respiratória, 

o comprometimento do 

movimento dos cílios, o acúmulo 

de muco e danos ao epitélio de 

revestimento. Figura extraída, 

adaptada e traduzida de 

Chalmers JD, et al. (6). 
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com persistência dos biofilmes bacterianos nas vias aéreas, acompanhada de uma resposta inflamatória 

intensa, porém ineficiente e deletéria, uma vez que ela causa danos ao próprio tecido pulmonar. A 

infecção está associada com exacerbações pulmonares frequentes, declínio progressivo da função 

pulmonar e redução da expectativa de vida (2). Por isso, o diagnóstico precoce é importante para 

possibilitar uma intervenção rápida visando prevenir ou adiar o estabelecimento da infecção crônica. 

O padrão-ouro para o diagnóstico da infecção é a cultura de material respiratório, sendo a 

amostra de escolha escarro ou swab orofaringe, os quais possuem algumas limitações. O primeiro nem 

sempre é fornecido pelos pacientes em quantidade suficiente para a realização do exame em razão da 

dificuldade de expectoração; já o último não reflete de forma fidedigna o trato respiratório inferior, 

implicando em baixa sensibilidade do método (3). Portanto, métodos alternativos complementares são 

necessários na rotina diagnóstica em pacientes com bronquiectasias.  

Testes sorológicos, baseados na resposta de anticorpos contra a P. aeruginosa, são uma 

alternativa interessante, já que a infecção é acompanhada de uma resposta de IgG sistêmica específica 

(4). Em coortes de pacientes com FC, esses testes mostraram grande potencial quando utilizados 

juntamente com a cultura microbiológica, aumentando a taxa de detecção da infecção, permitindo uma 

melhor classificação dos pacientes de acordo com o perfil de colonização/infecção por P. aeruginosa, 

detectando risco de desenvolvimento da infecção crônica e prevendo o sucesso ou falha na 

antibioticoterapia (5).  

A presente pesquisa tem como objetivo avaliar a utilidade de um teste baseado em ensaio de 

imunoabsorção enzimática (ELISA)  previamente padronizado para detecção de IgG sérica específica 

contra P. aeruginosa em uma coorte de pacientes com FC (3), para diagnóstico da infecção pulmonar 

em pacientes adultos com bronquiectasias não-FC atendidos no Hospital de Clínicas da Universidade 

Estadual de Campinas (HC Unicamp). 

 

OBJETIVOS 

- Avaliar a capacidade diagnóstica de um teste sorológico para detecção da infecção pulmonar por P. 

aeruginosa em uma população de pacientes com bronquiectasias não-FC. 

- Avaliar a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo do teste 

sorológico em relação ao padrão de referência para diagnóstico da infecção – cultura microbiológica de 

escarro ou swab de orofaringe.  

- Analisar a utilidade do exame sorológico como um método complementar de diagnóstico da infecção 

pulmonar por P. aeruginosa em pacientes com bronquiectasias não-FC. 

- Avaliar a utilidade do teste sorológico para auxiliar em uma melhor classificação dos pacientes quanto 

ao estágio da infecção pulmonar por P. aeruginosa. 

- Investigar a associação entre níveis de IgG sérica anti-P. aeruginosa e testes de avaliação da função 

e estrutura pulmonares, mais precisamente espirometria e escores radiológicos. 

 

METODOLOGIA: 

Tipo de estudo e aspectos éticos 

 O presente estudo é parte do projeto de pesquisa “Impacto da infecção crônica por Pseudomonas 

aeruginosa e da resposta sorológica na evolução natural em pacientes com bronquiectasias não 

fibrocística”, registrado na Plataforma Brasil (CAAE: 42653920.8.0000.5404) e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Unicamp, sob o número de parecer 4.608.600.  

Este projeto é realizado no Ambulatório de Pneumologia de Adultos do Hospital de Clínicas da 

Universidade Estadual de Campinas (HC Unicamp) e será um estudo analítico, transversal. Os pacientes 

recrutados assinam um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) para confirmar a sua 

participação voluntária na presente pesquisa antes da realização de qualquer procedimento. Pacientes 

que não assinarem o termo não serão incluídos no projeto. 
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Critérios de inclusão 

Pacientes maiores de 18 anos de idade com diagnóstico confirmado de bronquiectasias, por meio 

de tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR) de tórax, que não estejam hospitalizados ou 

necessitem de hospitalização no dia da consulta. 

 

Critérios de exclusão 

Pacientes com fibrose cística, pacientes com imunodeficiências, pacientes que não tenham 

condições para coleta de sangue, pacientes cujo achado principal da TCAR de tórax não corresponda a 

bronquiectasias e pacientes que não assinarem o TCLE, como mencionado anteriormente. 

 

Recrutamento 

No ambulatório de pneumologia de adultos do HC Unicamp, a coleta de dados será realizada por 

meio do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHUse), o qual possui o prontuário 

eletrônico dos pacientes em acompanhamento ativo no ambulatório. Em seguida, a tomografia 

computadorizada de tórax desses pacientes será revisada a fim de verificar a presença de 

bronquiectasias como achado principal, garantindo que os pacientes atendam aos critérios de inclusão. 

O convite para participação na pesquisa e a assinatura do TCLE serão feitos em dias da consulta dos 

pacientes no ambulatório, às terças-feiras, no período da manhã. 

 

Bacteriologia e classificação dos pacientes 

Uma amostra de escarro será obtida de cada paciente no dia da consulta, como parte da rotina 

diagnóstica do ambulatório. Essas amostras seguirão para o Laboratório de Microbiologia do HC 

Unicamp, onde serão submetidas à cultura microbiológica. 

Após revisão dos dados nos prontuários, os pacientes serão classificados em quatro grupos, de 

acordo com seu perfil de colonização/infecção por P. aeruginosa, determinado por resultados de cultura 

microbiológica, em concordância com os critérios de Leeds:  

• infecção crônica (presença de P. aeruginosa em 50% ou mais das culturas nos últimos 12 

meses),  

• colonização intermitente (presença de P. aeruginosa em menos de 50% das culturas nos últimos 

12 meses),  

• livres de infecção (ausência de P. aeruginosa em cultura nos últimos 12 meses) e  

• nunca colonizados (P. aeruginosa nunca isolada em cultura).  

Dosagem de IgG sérica anti-P. aeruginosa 

Uma amostra de 4 mL de sangue periférico será coletada de cada paciente em tubo sem 

anticoagulante. O tubo será centrifugado para obtenção do soro, que, posteriormente, será armazenado 

a -80ºC até que sejam feitas as análises.  

A detecção de IgG sérica anti-P. aeruginosa será feita por meio de Ensaio de Imunoabsorção 

Enzimática (ELISA), seguindo-se protocolo padronizado. Um resultado maior do que 15,3 U/mL será 

utilizado como valor de corte positivo. Para fins de comparação, amostras de soro de indivíduos 

saudáveis, armazenadas em biorrepositório, serão utilizadas como controles negativos. Os níveis 

séricos de IgG serão comparados entre os quatro grupos citados anteriormente, e medidas de acurácia 

–sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN) – do teste 

em relação à cultura microbiológica serão calculadas, bem como o nível de concordância entre os 

resultados do teste e da cultura microbiológica. 

 

Avaliação estrutural e funcional dos pulmões 

Essas análises estarão incluídas no projeto principal e seus resultados serão utilizados, em parte, 

para o presente estudo. A análise estrutural dos pulmões dos pacientes incluídos no estudo será feita 

por meio de tomografia computadorizada de tórax. A avaliação da função pulmonar será feita por meio 

de espirometria. 
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Análise estatística 

O cálculo do número amostral será feito após levantamento da quantidade de pacientes 

atendidos no ambulatório. O nível de concordância entre os resultados de sorologia e cultura será 

determinado pelo teste Kappa-Cohen. Uma tabela de referência cruzada será utilizada para calcular a 

sensibilidade, especificidade, VPP e VPN do teste em relação à cultura microbiológica. O teste de Mann-

Whitney será utilizado para avaliar diferenças nos valores de concentração de IgG sérica entre dois 

grupos e o teste de Kruskal-Wallis será utilizado para avaliar diferenças entre mais de dois grupos. O 

teste qui-quadrado será utilizado para avaliar as diferenças nas proporções de indivíduos com teste 

positivo em cada grupo e para análises de risco. O teste de Spearman será utilizado para investigar a 

existência de correlações entre resultados de sorologia, espirometria e escores radiológicos. Para todos 

os testes, um valor de p menor ou igual a 0,05 indicará significância estatística. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Até o momento, 100 pacientes foram recrutados em uma triagem inicial (conforme critérios de 

inclusão do projeto principal), cujos dados foram revisados no sistema AGHUse. Após essas análises, 

24 pacientes foram excluídos porque não se confirmou a presença de bronquiectasias ou estas existiam 

em um contexto diferente do aqui contemplado (bronquiectasias de tração, associadas a processos 

fibróticos). Desta forma, temos 76 pacientes considerados para inclusão, dos quais 36 assinaram o TCLE 

até este momento. Destes, foram coletadas 18 amostras de sangue e 18 amostras de escarro. O 

fluxograma 1 representa esse processo obtido até o momento e a tabela 1 mostra alguns dados dos 

pacientes que tiverem os exames colhidos. Estas amostras estão sendo armazenadas para posterior 

análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificuldades encontradas 

A coleta das amostras de sangue e de escarro estão acontecendo em ritmo lento, pois muitos 

pacientes, ou não compareceram à consulta marcada ou não tiveram disponibilidade de aguardar a 

coleta, visto que dependem do transporte de suas respectivas cidades de origem, com horário agendado 

para retornarem às suas residências. Outra dificuldade que temos encontrado é a punção venosa para 

a coleta de sangue em pacientes mais idosos, levando a demora no procedimento, o que faz com que 

alguns pacientes se recusem a esperar. Além disso, outro obstáculo que temos é para realização de 

algumas tomografias que são necessárias na inclusão dos pacientes, pois, no momento, a 

disponibilidade de vagas para a realização da TCAR está restrita. Este fato tem eventualmente atrasado 

a inclusão de pacientes. Estas dificuldades têm resultado em um ritmo de coleta de dois pacientes (em 

média) por semana. 

 

Fluxograma 1. Representação do 

processo de coleta de dados, exclusão 

e inclusão, assinatura do TCLE e 

revisão do TCAR. 
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N° do Paciente DN Idade Sexo Diagnóstico 

S01 03/12/1968 53 F Bronquiectasias pós-infecciosa 

S02 28/09/1970 51 F  Bronquiolite 

S03 24/03/1986 36 F  Bronquiectasisa secundárias a pneumonias 
broncoaspirativas de repetição 

S04 28/09/1956 65 M Bronquiectasias pós-infecciosa Tuberculose + DPOC  

S05 22/02/1964 58 M Bronquiectasias secundária à imunodeficiência 

S06 06/05/1973 49 F Bronquiectasias secundária a infecção 

S07 22/05/1942 80 F Bronquiectasias idiopáticas 

S08 22/07/1989 33 F Bronquiectasias idiopáticas 

S09 13/07/1964 58 F Bronquiectasias sequela Tuberculose 

S10 06/09/1968 53 F Bronquiectasias sequela Tuberculose 

S11 10/11/1963 58 F Bronquiectasias idiopática 

S12 11/01/1963 59 F Asma não controlada 

S13 18/10/1938 83 F DPOC G 

S14 31/03/1956 66 M Bronquiectasias idiopáticas  

S15 13/03/1985 37 F Discinesia ciliar primária 

S16 24/09/1954 67 M Bronquiectasias + Asma + DPOC + Sequela Tuberculose 

S17 13/02/1979 43 M Discinesia ciliar 

 

COMENTÁRIOS FINAIS E PLANO DE ATIVIDADES: 

Continuaremos a inclusão de pacientes até setembro de 2022. Em outubro de 2022 pretendemos 

processar as amostras (teste ELISA). Neste momento da primeira análise de dados acessaremos, no 

mesmo mês, o resultado dos testes de escarro, uma vez que a proposta é que sejam analisados em 

conjunto com os resultados do ELISA.  
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