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Apresentação

Prezado (a) leitor (a),

A busca pela emergência pediátrica devido ao quadro de sibilância na infância é extremamente
comum. No entanto, nem tudo que sibila é asma. Crianças sibilantes têm outros diagnósticos
diferenciais e essa diferenciação pode nos fazer ter condutas adicionais.

O PP deste mês apresenta um caso interessante de uma criança com sibilância persistente e seu
diagnóstico diferencial e manejo

Espero que tenham uma boa leitura.

Dr. Aldo Agra de Albuquerque Neto.
Editor-chefe do Pneumologia
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Maria Fernanda Hernandez Perez
mariafernandahernandez@outlook.com.br

Bronquiolite Obliterante Pós-Infecciosa na
Infância: Doença rara ou subdiagnosticada?

Caso Clínico
Masculino, 1 ano e 6 meses, levado a atendimento de

urgência pediátrica em hospital da zona Sul de São Paulo,
devido sibilância persistente, com taquidispneia, tosse
produtiva, há um mês, desde que recebeu alta de sua
segunda internação. Afebril no período pós alta.

Antecedentes: Parto a termo sem intercorrências,
2.800g, gestação gemelar, seio materno e dieta, vacinas
em dia, desenvolvimento neuropsicomotor adequado.
Frequenta creche em tempo integral. 1ª internação: aos 3
meses por bronquiolite, em enfermaria. 2ª internação: com
1 ano e 6 meses por bronquiolite, evoluindo com
pneumonia bilateral e choque séptico, com necessidade
de IOT, drogas vasoativas e antibióticos. Alta no 24º dia
de internação, em ar ambiente, com discreta taquipneia.

Exame físico: REG, afebril, descorado, hidratado
limítrofe, taquidispneia intensa, com retração de fúrcula
e intercostal, sO2 85% em ar ambiente, ausculta pulmonar
com sibilos e estertores difusos. Ausculta cardíaca sem
alterações. Abdome sem alterações.

Ainda no serviço de urgências, recebeu medidas para
broncoespasmo grave, com oxigenioterapia, corticoide
sistêmico, broncodilatador inalatório, fisioterapia
respiratória e submetido a exames. Apresentou estabilização
clínica após as primeiras horas, sendo encaminhado à
internação em leito de enfermaria pediátrica.

Exames na admissão:
HMG: Hb 12,9 / Leucócitos 18.470 sem desvio / Plaquetas

Fig 1. Radiografia de tórax da 1ª internação por bronquiolite, aos 3 meses de
vida

Fig 2. Radiografia de tórax da admissão do PS

Maria Fernanda Hernandez Perez1; Nathália Costa Sousa2; Fernanda Ejzenberg3; Paola Alejandra
Quisbert Medina4

1Pneumologista pediátrica, mestranda em ciências da saude, Disciplina de Pneumologia FMABC,
Enfermaria pediatrica do Hospital Municipal Moisés Deutech - M'boi Mirim, Departamento de
Pneumoped SPPT
2Pneumologista pediátrica, disciplina de Pneumologia FMABC, coordenadora da Disciplina de
Pediatria da SANAR
3Médica pediatra pela USP (TEP pela SBP), intensivista pediátrica pela USP (TETIP pela AMIB), MBA
(HIAE). Coordenadora médica da UTI Pediátrica, Pediatria e Linha de Valor Materno Infantil do
Hospital Municipal Moyses Deutsch - M'boi Mirim.
4Médica residente em pediatria, hospital municipal Moyses Deutsch - M'boi Mirim
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462.000. PCR 55,33
Hemocultura negativa
Pesquisa de vírus respiratórios negativa
Imunoglobulinas dentro da normalidade para a idade
Ecocardiograma: situs sólitus com levocardia e
levoposição do ápex, dentro dos padrões da normalidade
com fração de ejeção de 69%

Durante a internação, manteve-se em bom estado geral,
afebril, com tosse produtiva, estertores e sibilância difusa
mantidos, sO2 97% em uso de cateter nasal a 1 L/min e
discreta taquipneia com expiração prolongada. Devido
quadro pulmonar persistente tendo-se excluído outras
etiologias possíveis, levantou-se a hipótese de BOPI, tendo
o paciente sido submetido a TCAR.

Fig 3. Tomografia de tórax da internação

A tomografia de tórax mostrava: Espessamento parietal
difuso de paredes bronquicas, associado a
bronquiectasias sobretudo no pulmão direito. Múltiplos
micronódulos configurando padrão de árvore em
brotamento esparso pelos pulmões, com atenuação
heterogênea dos pulmões, compatível com atividade
inflamatoria/infecciosa com padrão de bronquiolite
obliterante.

Feito o diagóstico de BOPI, a conduta realizada foi a
prescrição de pulsoterapia, na dose de 30 mg/kg/dia de
metilpredinisolona intravenosa, por 3 dias. O paciente
evoluiu com resposta satisfatória à pulsoterapia, eupneico
em ar ambiente, tendo recebido alta hospitalar em seguida,
com encaminhamento a serviço de referência em
pneumologia pediátrica.

Discussão
A bronquiolite obliterante (BO) na infância é uma

doença pulmonar obstrutiva crônica, caracterizada por
obliteração das pequenas vias aéreas, em decorrência de
um insulto do trato respiratório inferior1. De acordo com
o tipo de insulto podemos distinguir três entidades:
bronquiolite obliterante pós-infecciosa (BOPI),
bronquiolite obliterante pós-transplante pulmonar e
bronquiolite obliterante pós-transplante de medula óssea2.

Apesar de ser uma doença tida como rara e de
epidemiologia pouco conhecida, sabe-se que na Europa e
nos Estados Unidos da América a bronquiolite obliterante
geralmente é secundária aos transplantes, enquanto na
América do Sul existe um forte predomínio da BOPI3,
secundária a uma infecção viral.

Embora diversos vírus (vírus sincicial respiratório,
parainfluenza, influenza, adenovírus, vírus do sarampo e
metapneumovírus) e bactérias (Mycoplasma pneumoniae,
Legionella pneumophila e Bordetella pertussis) já tenham
sido relacionados ao desenvolvimento da BOPI, um estudo
de caso controle com 109 casos de BOPI identificou que
os dois principais fatores de risco são a infecção por
adenovírus (odds ratio: 49) e a necessidade de ventilação
mecânica (odds ratio: 11).3

Sendo assim, a maior frequência de BOPI na América
do Sul poderia ser explicada em parte pela distribuição
geográfica dos sorotipos do adenovírus, sendo o sorotipo
7 um dos mais relacionados e frequentemente encontrado
no hemisfério sul.2

A BOPI é resultante de lesão pulmonar grave após uma
bronquiolite infecciosa aguda, que ocasiona graus variáveis
de inflamação com estreitamento ou obliteração total das
pequenas vias aéreas em indivíduos suscetíveis.5

A bronquiolite viral aguda (BVA) é a principal associação
de causa-efeito com a BOPI. A BVA é uma doença comum em
nosso meio, sendo a incidência no 1º ano de vida é de 11%,
caindo para 6% durante o 2º ano de vida, com um pico de
incidência entre 2 e 6 meses de idade, sendo a maior
responsável pelas internações nesta faixa etária, nos
períodos de sazonalidade dos vírus respiratórios.6

Bebês abaixo de seis meses de idade, prematuros,
broncodisplásicos e cardiopatas representam os grupos
de maior risco para desenvolver infecção respiratória mais
grave, parte em decorrência da baixa reserva energética,
vias aéreas de menor calibre, imaturidade do sistema
imunológico, redução na transferência de anticorpos
maternos, infecções de repetição e uso de corticosteroides
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por tempo prolongado.7

Dos lactentes diagnosticados com BVA, 10 a 15%
necessitarão de internação para suporte de oxigênio e/ou
ventilatório. (7) Apesar da falta de estudos epidemiológicos
acerca da BOPI, é evidente para muitos pediatras e
pneumologistas o aumento no diagnóstico nos últimos
anos, talvez pela maior virulência dos agentes infecciosos
ou pela maior assertividade das equipes no diagnóstico.

A infecção viral, frequentemente grave, de via aérea
inferior cursa com lesão epitelial e inflamação, com
predomínio de interleucina-6, interleucina-8 e fator de
necrose tumoral-alfa3, culminando com uma falha no
processo de reparação epitelial, com excessiva
proliferação fibrosa e regeneração epitelial ineficaz, o
que acaba originando uma cicatrização intraluminal.4

Histopatologicamente, são reconhecidos dois tipos de
BO: proliferativa, caracterizada pela presença de pólipos
de tecido de granulação obstruindo a via aérea, e
constritiva, decorrente de um estreitamento parcial ou
total da via aérea secundário a fibrose peribrônquica. Na
maioria dos casos de BOPI o aspecto histopatológico é de
bronquiolite obliterante constritiva com graus variados
de inflamação associada.3

Clinicamente, as crianças acometidas pela BOPI
apresentam inicialmente sintomas comuns a uma
bronquiolite viral aguda: tosse, taquidispneia, ausculta
com estertores e sibilos, expiração prolongada,
hipoxemia. Espera-se que elas evoluam para a resolução
da bronquiolite aguda gradualmente, em até 6 semanas.

Durante este período, não havendo uma melhora do
quadro clínico, é quando deve-se investigar as possíveis
complicações e também diagnósticos diferenciais como,
por exemplo, pneumonias nosocomiais, atelectasias,
tuberculose, síndromes aspirativas, fibrose cística e a BOPI.

A pouca familiaridade do clínico com a BOPI, atrasa o
diagnóstico, assim como o início da terapia direcionada
e a programação de alta hospitalar com suporte. No
entanto, como evolução dos casos é multifatorial e a
gravidade entre os pacientes é heterogênea, não se pode
afirmar o quanto de intervalo de tempo até o diagnóstico
poderá ou não comprometer diretamente o prognóstico
do paciente A gravidade, principalmente a hipoxemia e
necessidade de oxigenioterapia e suporte, variam a cada
caso também.

Muitos desses pacientes recebem alta hospitalar e são
seguidos por vários anos como asmáticos de difícil
controle. A presença de crepitações ao longo do
seguimento é uma alteração marcante no exame físico da
maioria dos pacientes. Deve-se também suspeitar de BOPI
em caso de tosse ou expectoração crônicas, diminuição
do murmúrio vesicular, pneumonias de repetição,
comprometimento pôndero-estatural.

A radiografia simples de tórax é de pouca valia para o
diagnóstico, demonstrando achados inespecíficos como
hiperinsuflação, atelectasias e espessamento brônquico.

O exame padrão ouro de imagem é a TCAR, sendo um dos
achados mais sensíveis para o diagnóstico o padrão de
atenuação em mosaico, que se caracteriza pela
alternância entre áreas pulmonares hipoatenuantes e
hiperatenuantes. As áreas doentes são hipoatenuantes em
decorrência da hiperinsuflação alveolar e da
vasoconstrição hipóxica, com posterior redistribuição do
fluxo sanguíneo para o parênquima saudável, que acaba
se apresentando mais denso. Outros achados
tomográficos incluem espessamento brônquico e
bronquiectasias.1.

Devido o padrão em mosaico poder estar presente na
fase aguda de outras doenças de caráter obstrutivo, assim
como na BVA, deve-se esperar o momento em que o paciente
se apresente mais estável clinicamente, para a realização
do exame.

Medidas de função pulmonar podem ser usadas para
definir a gravidade da doença e sua progressão. Os pacientes
portadores de BOPI tipicamente apresentam obstrução grave
e fixa com pouca resposta ao broncodilatador, e redução
dos fluxos expiratórios. No entanto, como já mencionado
neste artigo, a dificuldade de acesso ao exame para crianças
pequenas, o torna pouco usual, sendo solicitado no
seguimento de crianças mais velhas.

Outros exames como cintilografia pulmonar e
lavadobroncoalveolar, são pouco usuais e inespecíficos
para direcionar o diagnóstico e terapêutica.

A confirmação laboratorial de um agente etiológico
infeccioso (principalmente o adenovírus) relacionado ao
quadro inicial, por meio de cultura viral,
imunoflourescência, sorologia ou reação de polimerase
em cadeia (PCR), também é um dado bastante importante
para reforçar o diagnóstico.1

Não há, até o momento, um consenso sobre o tratamento
mais eficaz para a BO nas crianças. As medidas adotadas
deverão considerar o fenótipo da BO, características
individuais do paciente e a experiência de cada serviço.

A etiologia da BO é um dos fatores determinantes do
tratamento, visto que cada insulto levará a uma resposta
tissular e celular diferente.11 A maioria das evidências
sugere que as lesões da BOPI são produzidas entre 3
semanas e 3 meses após a infecção primária, ocasionando
alterações pulmonares obstrutivas fixas e fibrose
bronquiolar e resposta imunomediada.12

Portanto, intervenções terapêuticas a fim de evitar o
desenvolvimento da doença devem ser direcionadas a
suprimir a resposta inflamatória e iniciadas o mais
precoce possível, demonstrando a importância do
diagnóstico assertivo nas primeiras semanas pós
infecção.3-12

Montelucaste não tem demonstrado benefício em
nenhum dos fenótipos de BO. Azitromicina em dias
alternados pode ser testado individualmente, podendo
oferecer resposta favorável nas BOs com inflamação
neutrofílica. Outros tratamentos como fotoforese
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extracorpórea e uso de Infliximab tem sido utilizados em
estudos com pacientes pós transplante, mas não em BOPI.11

Na BOPI, os corticoides, tanto inalatórios quanto
sistêmicos, são as medicações de escolha, em doses anti-
inflamatórias. O objetivo é reduzir a inflamação e os
eventos de exacerbações pulmonares, desacelerando o
processo de fibrose das vias aéreas e permitindo o
restabelecimento da função pulmonar.

Naqueles pacientes sem controle satisfatório apenas com
corticoides inalatórios, pode-se indicar a pulsoterapia com
metilprednisolona 1-3 mg/kg/dia intravenosa, por três dias
consecutivos, seguida de retirada completa do corticoide
sistêmico, sem necessidade de desmame com corticoide
oral. Desta forma, tenta-se minimizar os efeitos colaterais
dos mineralocorticoides na infância (hipertensão,
alterações de crescimento, hormonais, ósseas, diabetes,
obesidade, etc). Este tratamento com pulsoterapia deverá
ser mantido mensalmente, por 3 a 6 meses, de acordo com
a resposta de cada paciente.

Alguns estudos sugerem benefícios na associação da
pulsoterapia com corticoide inalatório contínuo ou com
administração de azitromicina 10 mg/kg por via oral, em
dias alternados, com ação anti-inflamatória. Como o
tratamento nesta população não segue um consenso, estas
terapias combinadas podem ser avaliadas individualmente
e mantidas de acordo com a resposta da criança e a
capacitação do serviço de acompanhamento.12,13

O oxigênio deve ser usado em pacientes com hipoxemia
persistente e naqueles que apresentem apenas hipóxia
noturna. Em média, os pacientes que necessitam de
oxigenioterapia suplementar fazem uso por cerca de 6
meses, havendo a retirada gradual após este período

O seguimento com equipe multiprofissional para suporte
tem sido um importante pilar no tratamento, melhorando a
autoestima, função pulmonar e a qualidade de vida dos
pacientes, reduzindo exacerbações e internações. O
tratamento de suporte também inclui broncodilatadores,
naqueles pacientes que apresentam boa resposta ao uso,
antibióticos nas infecções respiratórias e diuréticos em
alguns casos selecionados.14,15

A mortalidade pela BOPI ainda não foi determinada de
forma confiável pois varia devido aos diferentes graus de
severidade de pacientes incluídos. O prognóstico individual
de um paciente específico pode ser relacionado a diferentes
fatores, como o tempo de necessidade de oxigênio,
gravidade das reinfecções das vias aéreas e provavelmente
outros fatores. Pacientes com bronquiolite obliterante pós-
infecciosa geralmente têm doença crônica, mas não
progressiva e, portanto, o prognóstico mais favorável.
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