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Apresentação
Prezados (as) leitores (as),
Nos últimos anos o número de pacientes imunocomprometidos tem aumentado de maneira
considerável, principalmente com o recente avanço das terapias oncológicas e imunobiológicas.
Na prática pneumológica, o reconhecimento destes pacientes e o diagnóstico das infecções são
muitas vezes desafiadores, seja pela complexidade e diversidade das situações que causam
imunossupressão ou pela dificuldade em se identificar o agente etiológico nestes casos.
No relato deste mês, os autores apresentam uma situação clínica em que devemos suspeitar de
imunossupressão e discutem seu diagnóstico e manejo terapêutico.
Boa leitura.
Dra. Regina Célia Carlos Tibana
Editora-chefe do Pneumologia Paulista
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Pneumonia em paciente imunocomprometido:
um desafio diagnóstico
Luciana Alves de Oliveira Lopes1, Mauro Gomes2
1
Médica pneumologista assistente das equipes de Pneumologia do Hospital Samaritano/SP e
Hospital Santa Isabel.
2
Professor da Disciplina de Pneumologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de S.
Paulo; chefe de equipe de Pneumologia do Hospital Samaritano/SP; diretor da Comissão de
Infecções Respiratórias da SPPT; editor científico do portal PneumoImagem.

Introdução
Nos últimos anos, diversas novas alterações do sistema
imunológico foram reconhecidas. Isso trouxe dificuldades
diárias ao médico, pois o conceito de imunodepressão foi
ampliado e o reconhecimento das suas mais variadas
formas de apresentação é bastante difícil. É cada vez mais
frequente o número de indivíduos imunocomprometidos,
quer seja pelas síndromes de imunodeficiência adquiridas,
pelas imunodeficiências congênitas, ou devido ao maior
número de transplantados, portadores de malignidades
ou pelos novos imunoterápicos utilizados para as mais
diversas afecções. Todos esses indivíduos são mais
vulneráveis a infecções secundárias, especialmente as
respiratórias.
Os pulmões são alvos fáceis de infecção nos casos de
quebra da barreira imunológica, pois mantêm contato
direto com o meio exterior via trocas gasosas e porque
também atuam como filtros da circulação por meio da
sua vasta rede capilar, o que favorece o depósito de
patógenos oriundos de outros órgãos. Diversas vias do
sistema imune podem sofrer alterações no interior dos
pulmões e levar ao desenvolvimento de infecções
respiratórias, tais como o comprometimento de
substâncias bacteriostáticas e bactericidas (lisozimas,
surfactantes), dos fagócitos (macrófagos e
polimorfonucleares), da cascata do complemento e dos
sistemas humoral e celular.1,2
Nas situações de imunocomprometimento, o curso da
doença consequente se dará não só dependendo do agente
etiológico envolvido na infecção, mas também do tipo e
do grau da lesão encontrada no sistema imunológico, o
que amplia o leque possível de situações clínicas. Nesses
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casos frequentemente se observam infecções graves ou
de rápida evolução, pouca ou lenta resposta ao tratamento
instituído, dificuldade de isolamento do patógeno e maior
número de sorologias e culturas negativas.
Nessas condições, além dos reconhecidos e bem
estudados patógenos comuns, uma grande variedade de
agentes oportunistas pode ser encontrada, seja em
ambiente hospitalar ou na comunidade. Muitos desses
patógenos são pouco lembrados, estudados ou possuem
terapias bastante reconhecidas.1,3
Contribui ainda para a dificuldade diagnóstica o fato
que as lesões pulmonares em imunocomprometidos nem
sempre possuem caráter infeccioso. Podemos encontrar
alterações causadas pela própria doença de base ou
secundárias ao tratamento, tais como as induzidas por
drogas, ou pela radioterapia, e disseminação neoplásica
dentre outras.
De modo diferente das crianças, as imunodeficiências
no adulto se comportam de forma multifatorial. Na
maioria das vezes elas estão associadas a algum fator de
estresse orgânico que deflagra o início da doença, e não
somente ao comprometimento genético.1 Dentre esses
fatores podemos citar o abuso de álcool, a insuficiência
hepática, desnutrição, dietas e transtornos alimentares,
diabetes mellitus, insuficiência renal, uso de drogas
imunodepressoras, envelhecimento e até mesmo a prática
de atividade física extenuante.
Apesar dos avanços na terapia antimicrobiana, as
infecções nos pacientes imunocomprometidos representam
um grande desafio na prática clínica. As pneumonias ainda
são uma causa frequente de morbidade e mortalidade
nesses indivíduos e cabe ao médico estar atento para essa
possibilidade mesmo diante de um paciente que
aparentemente não apresente comprometimento
imunológico. Tal suspeita nem sempre é tão simples quanto
se mostra, pois, em boa parte das vezes é a infecção
respiratória a primeira manifestação da imunodeficiência. Diante dessa vasta extensão de agentes
5

deflagradores de imunocomprometimento no adulto, tornase importante a suspeita e o reconhecimento dessa condição
nos casos de pneumonia que se apresentem como
“atípicos”, de maior gravidade ou de difícil resolução.

Relato do Caso
Mulher, branca, 41 anos, casada, foi admitida no pronto
socorro com quadro de falta de ar intensa há um dia, malestar, dores pelo corpo e na garganta, além de
obnubilação. O início dos sintomas ocorreu após contato
com a filha com quadro gripal.
Apresentava antecedentes de asma na infância com
cessação dos sintomas aos 12 anos de idade e desde então
sem a necessidade de tratamento regular. Relatava serem
frequentes as amigdalites e sinusites de repetição. Fazia
uso rotineiro apenas de “fórmula” com topiramato 25mg,
sertralina 25mg, exsymutriment 75mg, extrato de Chondrus
crispus (carrageenan) 50mg, picolipato cromo 50mg.
Trabalhava em local com extensa infestação de pernilongos.
Ao exame físico de entrada apresentava-se em regular
estado geral, taquicárdica e hipotensa, com intensa
astenia e mialgia. Afebril, acianótica e com dessaturação
em ar ambiente. Sem alterações em orofaringe, sem
adenomegalias palpáveis, com murmúrio vesicular
presente bilateral e estertores crepitantes nas bases
pulmonares. Sem outras alterações significativas ao
exame cardiológico, abdominal e de extremidades.
Constatada à entrada extensa pneumonia bilateral à
radiografia de tórax (Figura 1). Os demais exames iniciais
mostravam bicitopenia (1500 leucócitos, com 190
neutrófilos e 690 linfócitos; plaquetas de 64.000). Proteína C
reativa: 3,65mg/Dl (Quadro 1). Admitida em unidade de
terapia intensiva, evoluiu rapidamente para o surgimento
de derrame pleural bilateral e consolidação com
broncograma aéreo no lobo inferior esquerdo (Figuras 2 e 3).

Fig. 1: Radiografia de tórax em PA com extensas opacidades intersticiais
predominando nos campos inferiores de ambos os pulmões
6

Fig. 2: Cortes tomográficos axiais revelando opacidades alveolares esparsas
bilaterais e com predomínio central; extenso quadro de acentuação septal
interlobular bilateral e derrame pleural bilateral.

Fig. 3: Cortes tomográficos axiais nas regiões pulmonares inferiores
demonstram consolidação com broncograma aéreo e atelectasia parcial do
lobo inferior esquerdo associadas a derrame pleural bilateral.

Foi realizada a hipótese diagnóstica de pneumonia
grave, incluindo as possibilidades de infecção por
patógenos atípicos e virais em paciente imunocomprometida.
A punção de líquido pleural demonstrou um
pseudoexsudato (relação proteína sérica/pleural de 0,5,
e relação DHL sérico/pleural 0,6), com 717 células (43%
linfócitos), pesquisa de BAAR e culturas negativas.
Dosagem de ADA=12 U/L.
As hemoculturas, as pesquisas de antígenos urinários
para Legionella e Pneumococo, a investigação por meio
do painel viral respiratório, sorologias para HIV,
Chlamydia pneumoniae e Micoplasma pneumoniae, as
pesquisas de Citomegalovirus, vírus de Epstein-Barr,
Toxoplasma gondii, doenças fúngicas e dengue, assim como
as sorologias para doença autoimune (FAN/FR/ANCA P-C),
foram todas negativas.
As dosagens das enzimas cardíacas foram normais. O
ecodopplercardiograma revelou fração de ejeção de 71%,
PSAP de 28mmHg e discreto derrame pericárdico.
A investigação hematológica, após o resultado do
mielograma normal, descartou doença linfoproliferativa.
Foi instituído tratamento com Rocefin, Levofloxacina e
Oseltamivir. A paciente permaneceu afebril durante toda
a internação. Evoluiu com melhora clínica, laboratorial e
radiológica após sete dias, com recuperação das
citopenias observadas ao hemograma inicial (Figura 4).
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Fig. 4: Radiografia de tórax em PA na alta hospitalar demonstrando a resolução
completa das opacidades pulmonares.

Recebeu alta hospitalar após 10 dias de internação com
orientação para acompanhamento ambulatorial. (Quadro1)
Após 12 dias da alta a paciente retornou ao PS com nova
sinusite, demonstrada pela tomografia dos seios da face.
Realizou novo ciclo com moxifloxacina, o qual fez uso por 7
dias com resolução do quadro.
Em posterior investigação ambulatorial foi identificada
deficiência de IgG4, com dosagem de 34,7mg/dl (valores
normais para a faixa etária entre 405-1011). As demais
imunoglobulinas e subclasses estavam normais.

Discussão
As imunodeficiências no adulto se constituem em um grande
desafio, especialmente quando ainda não são reconhecidas e
o paciente se apresenta com infecção respiratória que abre o
quadro imunológico. Como é comum o erro diagnóstico nessas
circunstâncias, não se deve interpretar uma pneumonia como
apenas uma infecção isolada. É possível que uma pneumonia
esconda alguma falha de defesa contra os patógenos, seja
local ou geral, tais como aspiração por disfagia, doença do
refluxo gastroesofágico, neoplasia, sinusopatia crônica ou

imunodeficiência. Quando há imunodepressão, a
pneumonia pode ocorrer de maneira mais grave e com
rápida evolução, como nessa paciente. A investigação
etiológica e sorológica toda negativa também é uma
outra característica da deficiência imune.
Dentre as classes de imunoglobulinas que
constituem o sistema imune, a imunoglobulina G (IgG)
é a mais abundante tanto no meio sérico quanto em
fluidos extravasculares, à exceção das secreções das
mucosas. Ela guarda papel fundamental na regulação
do sistema imune por meio do bom funcionamento de
suas quatro subclasses funcionalmente distintas: IgG1,
IgG2, IgG3 e IgG4.
A deficiência das subclasses de IgG foi primeiramente
descrita na década de 1960.4 Refere-se a uma queda
significativa nas concentrações séricas de uma ou mais
subclasses de IgG em paciente cuja concentração total
da imunoglobulina encontra-se normal. Esse achado
laboratorial não se relaciona necessariamente a uma
doença. O diagnóstico requer evidências de que a
disfunção imune apresenta expressão clínica, como os
relatos de infecções respiratórias recorrentes
apresentados pela nossa paciente, ou a resposta
sorológica inadequada a vacinas.
Os mecanismos que levam à depleção das
subclasses de IgG são pouco claros, mas deleção de
genes, erros de transcrição, desregulação de citocinas
e terapias imunossupressoras estão entre os
descritos. 5 É uma imunodeficiência primária
relativamente comum no adulto. Em pacientes que
sofrem de infecções respiratórias recorrentes ou
crônicas, especialmente por bactérias encapsuladas,
essa desordem humoral das subclasses de IgG atinge
cerca de 20% dos casos.4,6 Entretanto, de forma geral a
maioria dos portadores se mantém assintomática ao
longo da vida7 e livres de infecções recorrentes.4,8
A maioria das imunodeficiências primárias, como
a deficiência de IgG4, é mais diagnosticada na
infância9 e é prevalente cerca de três vezes mais em
meninos. Em contraste, entre os adultos há um
predomínio no gênero feminino após os 16 anos de
idade5,10, caso da nossa paciente que já se encontrava
entrando na quinta década de vida. Essa mudança de
prevalência entre os gêneros pode se relacionar a
influências hormonais sobre o desenvolvimento e
maturação do sistema imune.11

Quadro 1: Avaliação da evolução do hemograma e da PCR
Hb/Ht
Leucócitos
- neutrófilos
- linfócitos
Plaquetas
PCR
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Dia 1
13/38
1500
190
690
64.000
3,65

Dia 2
14,7/43
3.120
320
1.410
66.000
4,18

Dia 3
13/40
2.870
270
1.340
89.000
5

Dia 4
12,9/39
1.860
450
900
143.000
3

Dia 6
Dia 7
12,6/35,8 12,5/37
2.860
5.020
1.060
2.850
910
1.370
167.000 202.000
3
0,38

Dia 9
11,8/36,6
6.250
2.840
2.250
180.000
0,37
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Os pacientes com a forma sintomática da deficiência
de IgG4 são alvos principalmente de infecções recorrentes
das vias respiratórias. Elas variam em frequência e
gravidade e podem compreender otites, amigdalites,
rinossinusites, pneumonias e também associarem-se a
bronquiectasias.12-16 Nossa paciente relatava múltiplas
infecções respiratórias de pequena gravidade desde a
idade adulta, como rinossinusites e amigdalites de
repetição. Infecções de maior gravidade e em outros sítios
podem ocorrer quando a deficiência de IgG4 se associa a
outras imunodeficiências, tais como déficit de IgG2 ou
IgA (em até 15%): meningites, osteomielites, septicemias,
infecções do trato gastrointestinal e diversas afecções
mucocutâneas, como a candidíase. 5,17,18 Pode-se
conjecturar que nossa paciente jamais tivesse apresentado
anteriormente alguma outra infecção mais grave pelo fato
da sua deficiência ser isolada da IgG4, e não associada a
outras subclasses.
Além das infecções frequentes, um grupo heterogêneo de
desordens ainda podem se associar à doença, tais como
afecções da pele, colites, síndrome de Down, deficiência de
hormônio do crescimento entre outras.19-23 A deficiência da
IgG4 relaciona-se também a quadros de atopia, doenças
crônicas das vias aéreas (tais como asma e
bronquiectasias), e doenças autoimunes como vasculites e
citopenias.5,24-27 Em asmáticos ou portadores de DPOC, há
relatos de maior número de exacerbações, hospitalizações
e maior queda proporcional de volume expiratório forçado
(VEF1) em pacientes portadores de déficit de IgG4.25,27
O objetivo do tratamento nas deficiências de subclasses
de imunoglobulinas é reduzir as taxas de infecções
respiratórios, e nisso se inclui:
• Imunização com vacinas disponíveis para as bactérias
mais prevalentes nas infecções sinopulmonares (por ex.:
pneumococo);
• Tratamento de condições associadas que podem
predispor a infecções como asma e rinite alérgica;
• V igilância aumentada e tratamento precoce e
apropriado das infecções;
• Antibioticoterapia profilática nos casos com
infecções repetidas mesmo após imunizações e tratamento
de condições associadas;25
• Reposição de imunoglobulina humana intravenosa
ou subcutânea, geralmente em pacientes que mantém
sintomas após se instituírem as medidas acima.25,28
Pacientes com deficiência isolada de IgG4 podem
apresentar resposta com adequada produção de
anticorpos após as vacinações antipneumocócica, com
toxina diftérica e tetânica e contra o H. influenzae tipo B.
A ausência da resposta vacinal, inclusive, pode ser um
critério para a indicação da terapêutica com reposição
de imunoglobulinas. Como nem todos os pacientes
apresentam benefícios com uso de imunoglobulina
parenteral, o tratamento pode ser descontinuado quando
isso ocorrer.28
8

A reposição de imunoglobulina humana pode ser feita
na dose de 400 a 600mg/kg mensalmente ou de forma
subcutânea semanalmente. O tratamento deve ser mantido
por 1 a 2 anos e o paciente ser reavaliado quanto à
necessidade da manutenção do uso. Medidas anuais dos
níveis de imunoglobulinas e suas subclasses devem ser
realizadas. Após a descontinuidade da reposição
parenteral de imunoglobulina, novas medidas de IgGs
poderão ser obtidas com confiabilidade após 3 a 4 meses.
O prognóstico do paciente com déficit de subclasses de
IgG relaciona-se à idade e ao nível da imunodeficiência.
As crianças podem apresentar recuperação total e
normalização imune. Os adultos com deficiência
clinicamente significativa raramente atingirão a
normalidade e podem evoluir com imunodeficiência
comum variável, além de desenvolverem doenças crônicas
pulmonares como bronquiectasias.7,25
As imunodeficiências são um desafio diagnóstico no
adulto, pois muitas vezes elas não se manifestam de modo
completo e não são suspeitadas clinicamente. Em pacientes
que cursam com episódios repetidos de infecções
respiratórias em vias aéreas superiores e/ou inferiores,
tal possibilidade diagnóstica deve ser sempre pensada.
Em adultos aparentemente sem condições associadas e
que se apresentam com pneumonia grave, a possibilidade
da presença de imunodeficiência deve ser suspeitada e
investigada adequadamente.
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