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I. RESUMO 

PERFIL MICROBIOLÓGICO DO MEATO MÉDIO DE PACIENTES 

PEDIÁTRICOS COM FIBROSE CÍSTICA 

 

Introdução/Objetivos. Considerando o potencial para infecção cruzada entre as vias aéreas 

superiores e inferiores, culturas do escarro podem refletir a bacteriologia dos seios paranasais. 

Este estudo procurou definir o perfil microbiológico do meato médio (MM) e compará-lo a 

culturas pareadas do escarro de pacientes pediátricos ambulatoriais com Fibrose Cística (FC). 

Desenho do Estudo. Descritivo-analítico do tipo corte transversal. Casuística, material e 

métodos. A microbiologia dos seios paranasais foi definida através da cultura do MM 

assistida por endoscopia nasal. As amostras do meato médio e do escarro foram coletadas de 

56 pacientes para cultura aeróbica e de fungos. Foi realizada contagem semi-quantitativa de 

leucócitos polimorfonucleares (PMN) das amostras do MM. Resultados. A idade média foi 

de 9±4 anos. No meato médio, Staphylococcus aureus (37%), Staphylococcus coagulase-

negativo (25%), Neisseria sp. (14%), Pseudomonas aeruginosa (11%) e Streptococcus 

pneumoniae (7%) foram os microorganismos mais prevalentes. Considerando a contagem de 

PMN, 16 (29,6%) de 54 pacientes apresentaram infecção sinusal e os patógenos mais 

frequentemente isolados foram Staphylococcus aureus (62%), Pseudomonas aeruginosa 

(25%) e Streptococcus pneumoniae (18%). A concordância das culturas pareadas do MM e do 

escarro foi significativamente maior naqueles pacientes com infecção no MM (69%). As 

concordâncias para Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus 

aureus foram estatisticamente significantes (Kappa=0,76, IC 95%, 0,32-1; Kappa=0,82; IC 

95%, 0,48-1; Kappa=0.43; IC 95%, 0,01-0,84, respectivamente). Conclusão. Os patógenos 

mais comuns no MM foram o típico espectro da FC (Staphylococcus aureus e Pseudomonas 

aeruginosa) e Streptococcus pneumoniae, os quais confirmaram potencial de 

infecção/contaminação pós-nasal das vias aéreas inferiores. 

 

Palavras-chave. 1. Microbiologia; 2. Fibrose Cística; 3. Meato Médio; 4. Infecção; 5. 

Escarro. 
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II. INTRODUÇÃO 

A Fibrose Cística (FC) é a doença autossômica recessiva mais frequente nas 

populações com descendência européia, com uma incidência estimada de 1:2000 a 1:8000 

nascidos vivos
1-3

. Mutações no gene regulador de condutância transmembrana da Fibrose 

Cística (CFTR) levam a disfunção da proteína CFTR, a qual regula o transporte do íon cloro 

através da membrana apical das células epiteliais
4
. O defeito na secreção de cloro e a 

hiperabsorção de sódio resulta numa depleção de líquido na superfície das vias aéreas, criando 

um muco anormalmente viscoso e espesso, o qual é responsável pela redução no transporte 

mucociliar e conseqüente suscetibilidade a infecções e inflamação das vias aéreas
5-8

. 

Nesta doença multissistêmica, os pacientes comumente apresentam evolução para 

doença crônica das vias aéreas superiores e inferiores com infecções agudas recorrentes e 

crônicas. As infecções do trato respiratório inferior respondem pelo maior impacto na 

morbidade e mortalidade
6
. A Pseudomonas aeruginosa é a bactéria mais prevalente nas 

mortes relacionadas a infecção pulmonar
9,10

. A rinossinusite crônica (RSC) associada a 

infecção por este patógeno é comumente descrita nos pacientes com FC
11

. As evidências 

radiológicas de rinossinusite constituem achados praticamente universais nesta população, 

embora a doença nasossinusal sintomática seja bem menos freqüente. Devido a persistência 

dos sintomas, a RSC afeta a qualidade de vida dos pacientes com FC e pode estar implicada 

no aumento de exacerbações agudas da doença pulmonar, provavelmente por atuar como um 

verdadeiro reservatório bacteriano com drenagem crônica de secreções para as vias aéreas 

inferiores. A colonização do trato respiratório superior e inferior por Pseudomonas 

aeruginosa e Staphylococcus aureus idênticos (fenotípica e genotipicamente) tem sido 

investigada em pouco estudos e existe um potencial para infecções cruzadas entre estes dois 

sítios
11-16

. 
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As estratégias de tratamento para as infecções bacterianas das vias aéreas em pacientes 

com FC dependem, entre outros fatores, da detecção consistente dos patógenos. Em contraste 

com os processos infecciosos pulmonares, a terapia antimicrobiana para RSC em pacientes 

com FC é na maioria das vezes empírica, especialmente na população pediátrica, devido a 

aplicação limitada na rotina clínica do padrão ouro que constitui a punção do seio maxilar. A 

cultura do meato médio assistida por endoscopia nasal é um método alternativo validado em 

pacientes com rinossinusite aguda e crônica
17,18

.  O meato médio representa não apenas o seio 

maxilar, mas a via de drenagem de todos os seios paranasais anteriores. 

Até o momento, poucos estudos investigaram a microbiologia do meato médio de 

pacientes com FC
19

 e não há consenso se os patógenos das vias aéreas superiores estão 

implicados nos processos infecciosos do trato respiratório inferior destes pacientes. Este 

estudo procurou definir a flora microbiana do meato médio e compara-la com o espectro de 

patógenos das vias aéreas inferiores detectados através de cultura do escarro de pacientes 

pediátricos ambulatoriais com FC. Com um conhecimento mais profundo dos dados 

microbiológicos, um componente importante da FC, estratégias de diagnóstico e tratamento 

mais apropriadas poderão ser atingidas. 
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III. REVISÃO DA LITERATURA 

III.1. FIBROSE CÍSTICA E DOENÇA DAS VIAS AÉREAS 

A Fibrose Cística (FC) ou mucoviscidose, descrita pela primeira vez por Fanconi et 

al.
20

 em 1936, é a doença genética de herança autossômica recessiva, multissistêmica, 

progressiva e letal mais comum da população caucasiana, com média de sobrevida de 37,4 

anos
8,20

. Apresenta manifestações clínicas altamente heterogêneas e, por esse motivo, o 

diagnóstico pode ocorrer desde o nascimento até a vida adulta. Cerca de 5% dos indivíduos 

caucasianos são portadores do gene da FC, e estima-se que, em média, 1:2.500 nascidos vivos 

nesta população serão afetados pela doença
1-3,21

. No Brasil, Raskin et al. observaram 

prevalência variável de acordo com a região geográfica e o grau de miscigenação, de 1:2.000 

nos estados do sul a 1:10.000 no estado de São Paulo
22

. A prevalência estimada em euro-

brasileiros é de 1:7576, enquanto em afro-brasileiros é de 1:14085
23,24

. No Brasil, estima-se 

que nasçam a cada ano entre 700 a 800 crianças com FC. No entanto, há estimativas de que 

menos de 10% do total anual de casos são diagnosticados, o que confere uma impressão 

errônea de baixa incidência na população brasileira
25

. Em relação a sobrevida dos afetados 

brasileiros após o diagnóstico, dados do Registro Latino-Americano de Fibrose Cística 

publicados em 1991 apontam para um tempo médio de 3 anos, sendo que apenas 20% 

sobreviveram mais de 6 anos
26

.  

Em 1985, o gene da FC foi localizado no braço longo do cromossomo 7. Em 1989 foi 

clonado, seqüenciado e identificada sua mutação mais freqüente 
4,27-29

. Esse gene codifica a 

proteína reguladora de condutância transmembrana da Fibrose Cística (CFTR-Cystic Fibrosis 

Transmembrane Regulator protein), cuja função é o transporte ativo de cloro através da 

membrana apical de células epiteliais. Mais de 1.500 mutações deste gene já foram descritas e 

suas respectivas prevalências variam conforme a população estudada. A mutação mais 
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comum na população mundial é a Delta F 508, embora outras, como G542X, G551D, 

N1303K e W1282X, possam ser relativamente freqüentes, dependendo da origem étnica
30,31

. 

Na Bahia, Moura Costa et al.
32

 determinaram a freqüência alélica da mutação Delta F 508 em 

8,6% dos pacientes com FC, valor baixo em comparação a freqüência de 47% encontrado na 

população brasileira com ascendência européia. Isto é explicado pelo elevado grau de 

miscigenação e uma base molecular altamente heterogênea para FC.  As mutações no gene da 

FC podem ocasionar graus variáveis de alteração na expressão e função da proteína CFTR, e, 

além disso, existe uma sensibilidade variável dos diversos tecidos à função da CFTR, isto é, 

alguns órgãos só apresentam alterações quando a função da proteína está drasticamente 

reduzida ou ausente (por exemplo, o pâncreas), enquanto outros órgãos exibem alterações 

mesmo quando existe função residual da proteína CFTR (exemplo: ductos deferentes).  Isso 

pode, pelo menos em parte, explicar a variedade de manifestações clínicas da doença, mas 

que de maneira geral, sempre apresenta, em grau variado: 

1. concentrações anormais de íons inorgânicos nas secreções das glândulas 

sudoríparas, com níveis aumentados de cloro e sódio no suor;  

2. aumento da viscosidade das secreções das glândulas mucosas com obstrução 

de ductos e canalículos, perdas funcionais, lesões inflamatórias e fibróticas 

progressivas, nos órgãos de secreção exócrina; 

3. grande susceptibilidade a infecções respiratórias agudas e crônicas por 

determinados patógenos, particularmente Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, complexo Burkholderia cepacia e 

Stenotrophomonas malthophilia.  

Esta última característica marcante da FC resulta em complicações pulmonares que 

são responsáveis por maior parte da morbi-mortalidade nestes pacientes
33-35

. Sabe-se que 

indivíduos portadores de FC não apresentam qualquer tipo de déficit imunológico detectável, 
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e excetuando-se as infecções respiratórias, não têm maior susceptibilidade a infecções de 

outros sítios quando comparados a indivíduos da mesma idade
36

. Nas últimas décadas, os 

mecanismos que correlacionam o defeito genético básico à susceptibilidade a infecções 

respiratórias por bactérias específicas têm sido exaustivamente estudados, especialmente os 

que se referem à infecção por Pseudomonas aeruginosa
37-39

. Entre os mecanismos propostos, 

ressalta-se: 

1. Maior aderência da Pseudomonas aeruginosa a células do epitélio respiratório 

(acidificação deficiente de vesículas intracitoplasmáticas resulta na formação 

da Asialo GM1, uma glicoproteína de superfície que pode atuar como receptor 

para ligação da P. aeruginosa ao epitélio); 

2. Alterações na internalização da Pseudomonas aeruginosa pelo epitélio 

respiratório portador de genes CFTR mutantes, um dos mecanismos 

importantes na defesa do hospedeiro; 

3. Alterações das características do líquido que recobre o epitélio das vias aéreas. 

O uso de modelos experimentais sofisticados tem demonstrado que a 

concentração de NaCl no líquido que recobre o epitélio respiratório está 

aumentada e que este aspecto tem uma influência direta nas propriedades 

antimicrobianas deste líquido, exercida por substâncias conhecidas como beta 

defensinas humanas; 

4. Alterações do transporte mucociliar e redução do volume e do teor de oxigênio 

do líquido que recobre o epitélio respiratório, contribuindo para a persistência 

bacteriana e estimulando o fenótipo mucóide da Pseudomonas aeruginosa. 

A maioria dos pacientes (50%-75%) apresenta colonização das vias aéreas inferiores 

por Pseudomonas aeruginosa, o que acontece de forma progressiva com a idade. Nos 

primeiros 2 anos há uma predominância por Staphylococcus aureus e depois a  Pseudomonas 
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aeruginosa passa a predominar
36

. Um estudo de prevalência de patógenos num centro de 

referência de Salvador demonstrou alta taxa (80%) de colonização por Pseudomonas 

aeruginosa nos primeiros 2 anos de vida
9
. Esse processo de colonização, que inicialmente é 

intermitente e superficial, torna-se invasivo, com instalação de processo inflamatório-

infeccioso persistente, associado a exacerbações agudas, caracterizado por alterações de graus 

variados no sistema respiratório, incluindo sintomas de obstrução brônquica, pneumonias 

recorrentes, bronquiectasias, atelectasias, além de rinossinusites.  

A prevalência de rinossinusite em crianças é alta, estimando-se que 100% delas têm 

alterações radiológicas nos seios paranasais
40

. Embora a RSC sintomática seja menos 

freqüente, ela afeta a qualidade de vida dos pacientes com FC, devido a persistência dos 

sintomas
41

. Pólipos nasossinusais são encontrados frequentemente (6 a 57% dos pacientes 

com FC), de tal modo que diante de uma criança com pólipos deve-se considerar inicialmente 

o diagnóstico de FC
41-43

. Segundo Ramsey et al.
44

, aproximadamente 20% dos pacientes com 

FC irão requerer cirurgia dos seios paranasais. A RSC comumente está associada a obstrução 

nasal, hiposmia/anosmia, podendo causar deformidades do esqueleto nasal externo e 

cefaléias, mais frequentemente encontrados durante a adolescência.  

A doença dos seios paranasais causa substancial morbidade na população geral, 

podendo também trazer impacto sobre o trato respiratório inferior. Em pacientes com asma, a 

rinossinusite está associada a aumento da reatividade das vias aéreas inferiores e agravamento 

dos sintomas
45

. A relação entre a doença nasossinusal e o acometimento pulmonar na FC 

ainda é bastante discutida, acreditando-se que o comprometimento sinusal pode exarcebar o 

quadro pulmonar, visto que apresentaria potencial para servir como reservatório bacteriano. A 

combinação de alguns fatores pode ser responsável pela criação de um ambiente favorável 

para o estabelecimento de colonização/infecção bacteriana dos seios paranasais e 

contaminação/infecção pós-nasal das vias aéreas inferiores (Figura 1). 
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Figura 1. Mecanismos fisiopatológicos responsáveis pela criação de um ambiente favorável  

à colonização/infecção bacteriana das vias aéreas. 

 

 

Assim, após tratamento cirúrgico e clínico intensivo dos seios paranasais de pacientes 

com FC, foi demonstrada uma redução na frequência de internamentos hospitalares e 

exacerbações agudas pulmonares
47

. Em outro estudo, não foi observada mudança no clone de 

Pseudomonas aeruginosa nas vias aéreas inferiores de pacientes com FC antes e após o 

transplante pulmonar, assumindo-se, portanto, a existência deste reservatório bacteriano nos 

seios paranasais e na traquéia, que serviu de fonte de contaminação pulmonar pós-

transplante
12

. Dosanjh et al.
14

 encontrou uma elevada correlação entre as culturas dos seio 
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maxilar e do escarro/tubo endotraqueal, demonstrando haver um potencial de infecção 

cruzada entre os seios paranasais e o trato respiratório inferior. Holzmann et al.
11

 

demonstraram uma redução na incidência de traqueobronquites e pneumonia, assim como 

uma tendência de redução na incidência de bronquiolite obliterante após tratamento bem 

sucedido da infecção dos seios paranasais de pacientes com FC submetidos a transplante 

pulmonar. Por sua vez, em estudo de uma população pediátrica com FC, Roby et al.
16

 

observaram que na medida em que os pacientes cresciam, aumentavam-se as chances de 

aparecimento de infecções tanto nos tratos respiratórios superior como inferior, mas que estas 

iniciavam no trato superior em pacientes menores e com passar do tempo atingiam o trato 

inferior. Em estudo utilizando técnica de genotipagem, o mesmo clone de Staphylococcus 

aureus foi isolado nas narinas e nos pulmões de 67% dos pacientes com FC
13

.  Mainz et al.
15

 

observaram uma concordância genotípica elevada entre as bactérias isoladas nas vias aéreas 

superiores e inferiores de pacientes com FC, com chance de detecção nas vias aéreas 

superiores de 15 vezes para o Staphylococcus aureus e de 88 vezes para a Pseudomonas 

aeruginosa após já ter sido detectada na vias aéreas inferiores. No entanto, Taylor et al.
48

, em 

estudo comparativo das culturas do swab do assoalho nasal e do escarro/swab faríngeo, em 

uma população pediátrica, encontraram uma baixa correlação entre as vias aéreas superiores e 

inferiores.  Da mesma forma, Shapiro et al.
49

 observaram que as espécies de bactérias isoladas 

no seio maxilar de pacientes com FC raramente eram encontradas como microorganismos 

predominantes nos resultados das culturas do escarro, da orofaringe ou dos aspirados da 

nasofaringe. Em uma coorte retrospectiva de pacientes com FC que realizaram cirurgia dos 

seios paranasais pré-transplante pulmonar e/ou cardíaco, foram observados rápida 

recolonização dos enxertos pulmonares e mesmas taxas de sobrevida que pacientes não 

submetidos ao procedimento sinusal, sugerindo pouco benefício destas cirurgias sinusais pré-

transplantes
50

.  
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III.2. MICROBIOLOGIA DOS SEIOS PARANASAIS NA FIBROSE CÍSTICA 

A antibioticoterapia para a rinossinusite aguda bacteriana geralmente é simples, 

porque os microorganismos responsáveis já estão bem estabelecidos. Os agentes mais comuns 

são o Streptococcus pneumoniae, Haemophillus influenzae e a Moraxella catarralis, seguidos 

por Streptococcus sp, Neisseria sp e Staphylococcus aureus
51,52

. Nas crianças, os mais 

freqüentes são o Streptococcus pneumoniae, Haemophillus influenzae e a Moraxella 

catarralis, seguidos por outros estreptococos e estafilococos
53

. Em contraste, o tratamento 

médico das RSC é mais complexo, devido ao fato de a  maioria dos pacientes falharem a um 

primeiro curso de antibioticoterapia, além da dificuldade em definir os patógenos tipicamente 

envolvidos
54

. Apesar disso, já existem muitos estudos que procuraram identificar os 

microorganismos mais frequentemente associados a RSC, através da coleta de amostras do 

meato médio, dos seios etmoidais e do seio maxilar (punção maxilar), utilizando métodos de 

cultura, além da dectecção de biofilmes (microscopia eletrônica).  Os organismos mais 

frequentemente isolados nas culturas são Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase-

negativo, Streptococcus α-hemolítico, Pseudomonas aeruginosa, bacilos gram-negativos e 

bactérias anaeróbias
55,56

. Em crianças, os patógenos mais freqüentes são os mesmos 

envolvidos na rinossinusite aguda (Streptococcus pneumoniae, Haemophillus influenzae e 

Moraxella catarralis)
57,58

. Com o emprego mais recente da microscopia eletrônica nos 

estudos microbiológicos, já se observou biofilmes de Pseudomonas aeruginosa, de 

Staphylococcus aureus e de Staphylococcus coagulase-negativo em pacientes com RSC
59

.  

No entanto, quanto a microbiologia dos seios paranasais na FC, a grande maioria dos 

estudos limita-se a investigações em populações não pediátricas com utilização de punção 

maxilar como técnica de coleta de amostras para cultura microbiológica. No estudo de 

Shapiro et al.
49

, os organismos predominantes foram Pseudomonas aeruginosa (43%), 

Haemophillus influenzae (30%), anaeróbios (15%) e Streptococcus α-hemolítico (15%). 
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Eggesbo et al.
60

 observaram em dez pacientes maior prevalência de Pseudomonas 

aeruginosa, seguido de Staphylococcus aureus e Haemophillus influenzae. Holzmann et al.
11

 

encontraram mais frequentemente a Pseudomonas aeruginosa (49,5%), seguido de 

Staphylococcus coagulase-negativo (8,7%) e Staphylococcus aureus (8,7%). Em um dos 

poucos estudos envolvendo a população pediátrica, Muhlebach et al. identificaram como 

patógeno mais prevalente, em pacientes cirúrgicos, o Staphylococcus aureus (49%), seguido 

da Pseudomonas aeruginosa (42%) e Haemophillus influenzae (22%). No Brasil, existem 

apenas dois estudos avaliando a microbiologia dos seios paranasais em FC. No estudo de 

Sakano et al.
61

, em uma população predominantemente pediátrica, o agente mais prevalente 

foi a Pseudomonas aeruginosa, seguido do Staphylococcus aureus. No outro estudo 

brasileiro, pioneiro em toda literatura pesquisada, Franche et al.
19

 investigaram a 

microbiologia do meato médio (aspirado da secreção) em uma população geral de 23 

pacientes com FC, encontrando como agente mais prevalente o Staphylococcus aureus (27%), 

seguido da Pseudomonas aeruginosa (18%), Haemophillus influenzae (18%) e Streptococcus 

pneumoniae (18%).  
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IV. OBJETIVOS 

IV.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 Descrever o perfil microbiológico das vias aéreas superiores (meato médio) e 

inferiores (escarro) em pacientes pediátricos com Fibrose Cística de um centro de 

referência de Salvador. 

 

 IV.2. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 Avaliar a associação entre os diferentes microorganismos e alterações citológicas; 

 Avaliar se há concordância entre os perfis microbiológicos das vias aéreas superiores 

(meato médio) e inferiores (escarro); 

 Descrever as alterações cito-morfológicas das vias aéreas superiores (citologia nasal, 

endoscopia nasal e tomografia de seios paranasais). 
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V. JUSTIFICATIVA 

São cada vez mais evidentes os benefícios que o tratamento intensivo da doença 

nasossinusal pode trazer aos pacientes com FC. Para isto, a equipe multidisciplinar (incluindo 

o otorrinolaringologista) deve valer-se de meios adequados para o diagnóstico correto do 

quadro nasossinusal. Além da anamnese, do exame físico, da endoscopia nasal e dos exames 

radiológicos, é de fundamental importância o diagnóstico citológico e microbiológico, 

limitado na imensa maioria dos estudos, a amostras do seio maxilar. No Brasil existem apenas 

dois estudos sobre a microbiologia dos seios paranasais em pacientes com FC (no sul e 

sudeste). Um utiliza o aspirado do meato médio e outro a punção do seio maxilar. Por ser uma 

técnica referida pela maior parte dos pacientes como desconfortável, a punção maxilar fica 

muitas vezes restrita a crianças mais velhas e adultos colaborativos ou ainda a pacientes 

submetidos a procedimentos cirúrgicos nasossinusais. Devido à significativa correlação da 

microbiologia do meato médio e do seio maxilar, já demonstrada em diversos trabalhos, 

incluindo metanálises, realizou-se, no presente estudo, uma técnica simples e segura de coleta 

de amostra do meato médio para idealmente guiar e monitorar o tratamento da rinossinusite 

crônica nestes pacientes. É consenso que todos os pacientes com FC, independente de suas 

condições clínicas, devam realizar cultura da secreção do trato respiratório. O número de 

procedimentos é variável, mas quanto mais rigorosa a monitorização, melhor é o controle 

epidemiológico da colonização e infecção. Desta forma, buscando-se adotar conduta baseada 

em conhecimento real e não presumido dos múltiplos e específicos aspectos do acometimento 

respiratório (por exemplo: o padrão de sensibilidade aos antimicrobianos na rinossinusite 

crônica; concordância dos patógenos das vias aéreas superiores e inferiores), poderemos 

melhorar a qualidade de vida e aumentar a sobrevida destes pacientes. 
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VI. CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS 

VI.1. DESENHO DO ESTUDO  

 Trata-se de um estudo descritivo-analítico, do tipo corte transversal. 

 

VI.2. POPULAÇÃO ESTUDADA 

A população do estudo foi constituída por 56 pacientes pediátricos com FC 

acompanhados no ambulatório do Centro de Referência em Fibrose Cística (CRFC) do 

Hospital Especializado Octávio Mangabeira (HEOM), na cidade de Salvador, no período de 

dezembro de 2007 a junho de 2008.  O diagnóstico de FC foi realizado conforme os critérios 

da Cysitc Fibrosis Foundation
62

, confirmado por dois testes de cloro no suor anormais ou a 

presença de duas mutações conhecidas da doença. Os pacientes e seus pais foram informados 

sobre a natureza do estudo e a participação foi voluntária, após assinatura de termo de 

consentimento livre e esclarecido (ANEXO XIII.1.). A cor dos pacientes foi auto-referida
63

. 

 

VI.3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 Idade entre 3 a 20 anos;  

 Portadores de Fibrose Cística, com diagnóstico confirmado através de duas dosagens 

de cloro no suor ou estudo genético, acompanhados no ambulatório de Pneumologia 

Infantil, do Centro de Referência em Fibrose Cística do HEOM;  

 

VI.4. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Foram excluídos do estudo os pacientes: 
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 que não tenham apresentado aderência ao exame de endoscopia nasal;  

 que não tenham permitido a coleta de escarro (espontâneo) durante a avaliação; 

 em uso de alimentação parenteral ou sonda naso-enteral; 

 com infecção pulmonar aguda requerendo terapia com antibióticos por via oral ou 

parenteral; 

 os quais tenham usado antibióticos e corticosteróides tópicos, orais e/ou parenterais 

nas últimas 4 semanas que antecederam o envolvimento no estudo. 

 

VI.5. ESTRATÉGIA DA SELEÇÃO  

Os pacientes com Fibrose Cística consecutivamente atendidos pelo pneumologista 

pediátrico no ambulatório do CRFC, após registro dos dados médicos no prontuário, como o 

Escore de Shwachman-Kulczycki (ANEXO XIII.2.) e medidas de peso e altura, foram 

encaminhados ao consultório de otorrinolaringologia da mesma unidade. Os pacientes foram 

inicialmente avaliados pelo otorrinolaringologista através de anamnese e exame físico simples 

(otoscopia, rinoscopia anterior, orofaringoscopia) e selecionados por amostragem não-

probabilística de conveniência, sendo convidados para assinatura de termo de consentimento 

livre e esclarecido e aplicação de questionário padronizado (ficha - Anexo XIII.3.). Nesta 

ficha foram registrados os dados demográficos e dados relativos às manifestações clínicas 

otorrinolaringológicas.   

 

VI.6. COLETA DE AMOSTRAS DO MEATO MÉDIO E ESCARRO 

Após aplicação do questionário, os pacientes foram submetidos a exame de 

endoscopia nasal com coleta de amostras do meato médio. Duas amostras do meato médio por 

paciente foram coletadas unilateralmente, sob visão endoscópica, em todos os casos: uma 
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amostra para cultura e a outra para citologia. Rotineiramente, conchas nasais inferior e média, 

meato médio, recesso esfenoetmoidal e nasofaringe foram avaliados para detecção da 

presença de pólipos, secreção purulenta e hipertrofia adenoidiana. O método foi realizado 

como se segue: inicialmente foi aplicada solução de oximetazolina a 0,25%-0,5% e lidocaína 

a 2% sob forma de spray em mucosa nasal. A endoscopia foi realizada retraindo-se a asa nasal 

utilizando-se o telescópio de 2,7 mm e 30
o
 da marca Richards (Germany) acoplado a micro-

câmera, sistema de gravação em DVD e fonte de luz (Komlux). Swabs alginatados ultrafinos 

estéreis (Puritan Products Co., Guilford, ME) foram cuidadosamente introduzidos no meato 

médio e girados em contato com a mucosa de região próxima ao ostio maxilar natural, até as 

fibras se umidificarem. A contaminação das amostras em região de vestíbulo, septo e conchas 

nasais foi minimizada pela vasoconstricção tópica nasal acentuada e retração de qualquer 

intumescência de mucosa, como também através do rigoroso controle visual endoscópico da 

passagem nasal até o meato médio durante a introdução e retirada do swab. O primeiro swab 

foi colocado em meio de transporte de Stuart e encaminhado para o laboratório de 

microbiologia clínica do HEOM. O segundo swab do meato médio foi usado para realizar 

dois esfregaços, os quais foram fixados com álcool a 70% e enviados ao laboratório de 

patologia clínica da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia. Durante as 

sessões de fisioterapia de rotina no CRFC do HEOM, realizadas após a conclusão dos 

procedimentos otorrinolaringológicos, as amostras de escarro espontâneo foram coletadas 

pela fisioterapeuta da unidade. As amostras do escarro e do meato médio foram 

imediatamente encaminhadas para análise microbiológica no laboratório de microbiologia 

clínica do HEOM. 
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VI.7. ANÁLISE CITOLÓGICA E MICROBIOLÓGICA 

As amostras do meato médio e do escarro foram semeadas em placas contendo o meio 

de ágar chocolate, ágar sangue, ágar MacConkey, Sabouraud Dextrose ágar, e Burkholderia 

cepacea ágar base (oxoid), incubado por período de 18-48h a 36
o
C. A análise micológica foi 

feita através de exame direto e cultura em meio de Sabouraud com cloranfenicol e 

cicloheximide (BBL). A incubação foi realizada sob temperatura ambiente, por no mínimo 3 

semanas. O número de leucócitos polimorfonucleares (PMNs) das amostras do meato médio 

foi determinado por método semi-quantitativo, utilizando-se duas técnicas diferentes, as 

colorações de Gram e a hematoxilina e eosina (H&E). Ambos os esfregaços foram 

examinados com magnificação de 1000x sob objetiva de imersão em óleo, independentemente 

dos resultados das culturas. Os PMNs foram contados em 20 campos de imersão em óleo, e a 

média da contagem de PMNs por campo foi calculada. Os resultados foram classificados em: 

numerosos (≥ 10 PMNs/campo), freqüentes (6-10 PMNs/campo), raros (1-5 PMNs/campo) e 

nenhum (0 PMN/campo)
56,64

. 

 

VI.8. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEIOS PARANASAIS 

Três sítios anátomo-funcionais constantes, em correspondência com a avaliação 

microbiológica do meato médio realizada neste estudo, foram escolhidos para serem 

descritos: seio maxilar, etmóide anterior e complexo óstio-meatal. O grau de opacificação 

destes três sítios foi classificado conforme o escore de Lund-Mackay (ANEXO XIII.4.). Os 

escores para os seios maxilar e etmóide foram 0 – nenhuma opacificação, 1 – opacificação 

parcial e 2 – opacificação total, enquanto para o complexo óstio-meatal foram  0 – nenhuma 

opacificação e  2 – opacificação total. Todos os pacientes realizaram os exames dentro de no 

máximo 15 dias da coleta de amostras do meato médio e escarro, no Hospital Ana Nery, com 
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utilização de um aparelho multidetector de 64 canais (Toshiba), com confecção de cortes 

axiais e reconstruções multiplanares sem infusão de contraste endovenoso. O radiologista da 

unidade e o autor analisaram as imagens. 

 

VI.9. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O tamanho amostral estimado foi de 56 pacientes, considerando-se os seguintes 

parâmetros: 1- nível de confiança de 95%; 2- uma prevalência estimada de 42% de 

Staphylococcus aureus no meato médio na população pediátrica com FC (prevalência 

estimada de 49% através da punção maxilar
65

, sendo a correlação média da punção maxilar 

com o swab do meato médio de 84% deste valor
17,18

); 3- diferença aceitável da prevalência de 

13%. Esta análise foi realizada utilizando-se o programa PEPI versão 4.04. O teste de 

McNemar foi utilizado para acessar a significância da diferença entre duas proporções 

pareadas e o teste do qui-quadrado para a comparação de proporções. O erro aceitável foi de 

5% (p<0,05). Quando as amostras pareadas do meato médio e do escarro foram comparadas, 

considerou-se como concordância parcial os casos nos quais uma das espécies isoladas tanto 

no meato médio quanto no escarro constituia o organismo predominante em ambos os sítios e 

com concordância completa os casos com culturas de ambos os sítios demonstrando 

resultados idênticos. Foi admitida como concordância total a soma das concordâncias parciais 

e completas. O coeficiente Kappa foi utilizado para quantificar a concordância das culturas do 

meato médio e do escarro para os diferentes microorganismos isolados. A análise estatística 

foi realizada usando-se o programa SPSS versão 14.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL). 
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VI.10. ASPECTOS ÉTICOS 

 A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Pesquisa 

Gonçalo Muniz - Fundação Oswaldo Cruz – Bahia, sendo aprovado com parecer N
o
 154/2007 

(ANEXO XIII.5.). Procedeu-se então a coleta de dados da população de pacientes com 

Fibrose Cística.  

 A avaliação nasoendoscópica e a coleta de amostras do meato médio não ofereceram 

riscos aos pacientes pediátricos e foram realizadas no ambulatório, após vasoconstricção e 

anestesia tópicas nasais, não necessitando de sedação. Os pacientes sempre estiveram 

acompanhados pelos pais ou responsáveis, que após as explicações detalhadas dos métodos, 

auxiliaram em minimizar reações de medo, de choro, daqueles pacientes menos colaborativos.   

 Sobre a natureza e finalidade do estudo em questão, todos os participantes receberam 

informação verbal e escrita através de documento de consentimento livre e esclarecido. 
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VII. RESULTADOS 

VII.1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-DEMOGRÁFICAS 

Foram entrevistados 89 pacientes com Fibrose Cística para possível envolvimento no 

estudo; sendo que apenas 56 pacientes apresentaram escarro espontâneo e completaram o 

estudo. As características demográficas destes pacientes pediátricos com FC são apresentadas 

na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Características demográficas de 56 

pacientes com Fibrose Cística 

Idade, anos 9 ± 4 (3-20)* 

Gênero, %  

      Masculino 53 

Grupo étnico, %  

      Brancos 25 

      Mulatos 74 

      Negros 2 

Nota - *média ± DP (amplitude).  

 

A população estudada caracterizou-se por apresentar condição clínica estável, avaliada 

pelo escore de gravidade da doença pulmonar (Escore de Shwachman-Kulczycki), IMC, pelos 

achados nasoendoscópicos e tomográficos, os quais são descritos na Tabela 2. Apenas dois 

pacientes da amostra apresentaram pontuação de 65 no escore de Shwachman-Kulczycki. 

Alterações nasossinusais acentuadas percebidas durante a avaliação nasoendoscópica e 

tomográfica são mostradas nas Figuras 2, 3, 4 e 5. 
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Tabela 2. Características clínicas, nasoendoscópicas e tomográficas de 56 pacientes com 

Fibrose Cística 

Índice de massa corpórea, kg/m²  16 ± 2 (11-22)* 

Escore de Shwachman-Kulczycki 85 ± 9 (65-100)* 

Endoscopia nasal, %  

     Secreção purulenta no meato médio  38 

     Hipertrofia adenoidiana obstrutiva 18 

     Pólipos  12 

TC de seios paranasais, %  

     Opacificação maxilar
#
 73 

     Opacificação etmoidal
#
 61 

     Opacificação do complexo óstio-meatal
†
 61 

Nota.─ TC= Tomografia computadorizada. 
# 
Escore de Lund-Mackay 1 ou 2.  

†
 Escore de Lund-Mackay 2.  

*média ± DP (amplitude). 

 

 

 

Figura 2. Tecido linfóide ocupando 75% da luz da coana  

esquerda  – hipertrofia adenoidiana obstrutiva (*), em um  

dos pacientes do estudo. 
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Figura 3. Meato médio direito (cauda de concha média direita  

Sob asterisco branco) com drenagem de secreção purulenta  

(setas) em direção à coana direita, parcialmente obstruída por  

adenóide (asterisco preto). 

 

 

 

Figura 4. Esta TC coronal mostra opacificação dos seios maxilares, etmóide 

anterior e complexo óstio-meatal (*), além de medialização das paredes dos 

seios maxilares (setas vermelhas), de um dos pacientes do estudo. 
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Figura 5. Esta TC coronal mostra opacificação do meato médio bilateralmente 

(*), obstrução do complexo óstio-meatal direito (seta, →) e esquerdo à altura da 

porção mais medial do infundíbulo etmoidal, com ostio maxilar esquerdo patente 

(ponta de seta, ◄), de um dos pacientes. 

 

VII.2. PERFIL MICROBIOLÓGICO DO MEATO MÉDIO E DO ESCARRO 

Foram obtidas 112 culturas (amostras pareadas do meato médio e do escarro) da 

população de estudo de 56 pacientes com Fibrose Cística. Diferentes espécies de 

microorganismos foram isoladas de 108 amostras (96%), num total de 147 espécimes. Em 

quatro amostras (4%) não houve crescimento. A taxa total de crescimento de 

microorganismos no meato médio e no escarro não apresentou diferença estatisticamente 

significante (p=0,05). Noventa e duas (82%) culturas produziram somente uma espécie e em 

20 (18%) cresceram até três espécies diferentes. Os microorganismos mais prevalentes no 

meato médio e no escarro foram Staphylococcus aureus, SCN, Neisseria sp., Pseudomonas 

aeruginosa, Streptococcus pneumoniae e o  Streptococcus α-hemolítico. As freqüências 

destas espécies no meato médio e no escarro foram similares, exceto para o Streptococcus α-

hemolítico, que foi mais comumente isolado nas culturas de escarro (Tabela 3).  Bactérias 
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gram-negativas foram isoladas em 29% das culturas do meato médio e em 50% das culturas 

do escarro. 

 

Tabela 3. Perfil microbiológico do meato médio e do escarro de 56 pacientes com 

Fibrose Cística 

Resultados das Culturas 

Meato Médio 

n=56 

Escarro 

n=56 p* 

n (%) n (%) 

Taxa de crescimento total 53 (95) 55 (98) 0,500 

Ausência de crescimento 3 (5) 1 (2) 0,500 

Staphylococcus aureus 21 (37) 18 (32) 0,678 

 SCN 14 (25) 9 (16) 0,302 

 Neisseria sp. 8 (14) 12 (21) 0,424 

 Pseudomonas aeruginosa 6 (11) 10 (18) 0,219 

        não-mucóide 1 (2) 3 (5)  

        mucóide 5 (9) 7 (11)  

 Streptococcus pneumoniae 4 (7) 2 (4) 0,500 

 Streptococcus α-hemolítico 2 (4) 15 (27) 0,001 

 Corinebacterium sp 2 (4) 0  

 Haemophillus influenzae 1 (2) 0  

 Stenotrophomonas maltophilia 1 (2) 1 (2)  

 Klebsiella pneumoniae 0 1 (2)  

 Tatumella ptyseos 0 1 (2)  

 Achromobacter xylosoxidans 0 1 (2)  

 Enterobacter cloacae 0 1 (2)  

 Sphingobacterium multivorum 0 1 (2)  

 Candida sp. 0 2 (4)  

Nota.─ SCN=Staphylococcus coagulase-negativo. *p= p-valor para o teste de McNemar; p<0,05. 

       

Os principais patógenos apresentaram freqüência no meato médio e no escarro 

variável conforme a faixa etária, sendo que a Pseudomonas aeruginosa apresentou aumento 

de sua freqüência em pacientes mais velhos e o inverso ocorreu com o Staphylococcus aureus 



38 

 

(Tabela 4). Em ambos os sítios, o fenótipo mucóide da Pseudomonas aeruginosa foi mais 

prevalente em pacientes com maior idade. 

 

Tabela 4.  Frequência dos principais patógenos no meato médio e no escarro de acordo com a 

faixa etária 

Idade 
< 6 a 

n=12 (%) 

≥ 6 < 11 a 

n=23 (%) 

≥ 11< 16 a 

n=14 (%) 

≥ 16< 21 a 

n=4 (%) 

Bactérias no MM     

   Pseudomonas aeruginosa  0 3 (13) 2 (14) 1 (25) 

   Staphylococcus aureus 6 (50) 10 (43) 4 (29) 1 (25) 

   Streptococcus pneumoniae 1 (8) 0 1 (7) 2 (50) 

Bactérias no escarro      

   Pseudomonas aeruginosa  1 (8) 5 (22) 1 (7) 2 (50) 

   Staphylococcus aureus 4 (33) 10 (43) 3 (21) 1 (25) 

   Streptococcus pneumoniae 0 0 0 2 (50) 

Nota.─ a=anos; MM= meato médio.  

 

VII.3.  PERFIL MICROBIOLÓGICO VERSUS PERFIL CITOLÓGICO DO MEATO 

MÉDIO 

 

Em relação à contagem de leucócitos polimorfonucleares (PMNs) presentes no meato 

médio, 2 pacientes foram excluídos porque os esfregaços não se encontravam disponíveis 

para análise. Das 54 amostras analisadas, 17% apresentaram numerosos leucócitos, 13% 

apresentaram freqüentes PMNs, 61% apresentaram raros e 9% não apresentaram PMNs. 

Considerando somente as amostras com presença de PMNs, 33% tiveram numerosos ou 

freqüentes, o que é consistente com infecção
56,64,66,67

. Os microorganismos mais prevalentes 

no grupo com infecção e no grupo sem infecção no meato médio são mostrados na Tabela 5. 
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Tabela 5. Perfil microbiológico versus perfil citológico do meato médio de 54 pacientes com 

Fibrose Cística 

  

Numerosos ou frequentes 

PMNs 

n=16 (%) 

Raros ou ausentes 

PMNs 

n=38(%) 

Espécies bacterianas    

    Staphylococcus aureus  10(62) 11(29) 

    Pseudomonas aeruginosa 4(25) 2(5) 

   Streptococcus pneumoniae 3(18) 1(3) 

     SCN 2(12) 12(32) 

    Neisseria sp.   0 6(16) 

     Streptococcus α-hemolítico  0 2(5) 

     Corinebacterium SP 0 2(5) 

     Haemophillus influenzae 0 1(3) 

     Stenotrophomonas maltophilia 0 1(3) 

Ausência de crescimento 0 3(8) 

Nota.─ Dois pacientes foram excluídos porque os esfregaços não se encontravam disponíveis para 

análise; PMNs = leucócitos polimorfonucleares; SCN=Staphylococcus coagulase-negativo. 

 

VII.4. CONCORDÂNCIA DAS CULTURAS DO MEATO MÉDIO E DO ESCARRO 

A concordância das culturas pareadas do meato médio e do escarro foi analisada no 

grupo com infecção no meato médio (16 pacientes com numerosos ou freqüentes PMNs) e no 

grupo sem infecção no meato médio (38 pacientes com raros ou nenhum PMNs), 

separadamente, para as diferentes espécies de bactérias isoladas (Tabela 6). Em 3 casos em 

que a Pseudomonas aeruginosa foi isolada no escarro mas não no meato médio, bacilos gram-

negativos foram encontrados através da coloração de Gram nestas amostras do meato médio. 

No grupo sem infecção no meato médio, não houve concordância estatisticamente significante 

para as espécies isoladas (p>0,05).   
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Tabela 6. Concordância das culturas pareadas do meato médio e do escarro para bactérias 

específicas 

  n % Kappa (IC 95%) p* 

Espécies bacterianas       

     Pseudomonas aeruginosa
†
  4/5 80 0,82 (0,48-1) 0,001 

     Streptococcus  pneumoniae
†
 2/2 100 0,76 (0,32-1) 0,002 

     Staphylococcus aureus
†
 5/5 100 0,43 (0,01-0,84) 0,037 

     SCN ** 3/6 50 ─ ─ 0,315 

     Neisseria sp. **  1/7 14 ─ ─ 0,904 

     Streptococcus α-hemolítico ** 1/12 8 ─ ─ 0,585 

Nota.─ SCN=Staphylococcus coagulase-negativo. *p= p-valor para o teste Kappa. p<0,05. 

n= número de identificações de mesma espécie em amostras pareadas do meato médio e 

escarro/número total de amostras do escarro com esta espécie. 

†
 no grupo com infecção no meato médio. ** no grupo sem infecção no meato médio. 

 

A concordância das culturas do meato médio e do escarro, considerando-se toda a 

população de estudo, foi de 41%. A comparação das taxas de concordância das culturas do 

meato e do escarro entre os grupos com e sem achados citológicos inflamatórios no meato 

médio é mostrada na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Comparação das concordâncias das culturas do meato e escarro entre os grupos 

com e sem achados citológicos inflamatórios no meato médio 

 
Numerosos ou 

frequentes PMNs 

n=16 (%) 

Raros ou ausentes 

PMNs 

n=38(%) 

p* 

Concordância  

MM e escarro 
69 24 0,002 

Nota.─ p= p-valor para o teste de qui-quadrado; p<0,05; PMNs = leucócitos polimorfonucleares; 

MM= meato médio. 
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VIII. DISCUSSÃO 

O diagnóstico acurado das infecções do trato respiratório e a terapia antimicrobiana 

orientada pela cultura formam a base do tratamento da FC. No entanto, o padrão ouro para as 

rinossinusites, que constitui a cultura do seio maxilar por punção asséptica, não é utilizada na 

prática clínica e ainda existem poucos dados na literatura a respeito da microbiologia dos 

seios paranasais de populações pediátricas. O presente estudo é o primeiro a avaliar a flora 

microbiana do meato médio de pacientes pediátricos ambulatoriais. O Staphylococcus aureus 

foi o principal microorganismo isolado no meato médio, seguido do Staphylococcus 

coagulase-negativo, Neisseria sp, Pseudomonas aeruginosa e Streptococcus pneumoniae. 

Bactérias Gram-negativas representaram aproximadamente um terço do total das amostras. 

O perfil microbiológico do meato médio encontrado no presente estudo diferiu da 

flora microbiana do seio maxilar de pacientes cirúrgicos pediátricos com FC
19,65

 e também de 

aspirados do meato médio de população com FC com média de idade mais elevada
19

, sendo 

encontrado em ambos maiores prevalências de Pseudomonas aeruginosa e Haemophillus 

influenzae. De fato, pacientes cirúrgicos frequentemente apresentam doença nasossinusal 

crônica mais grave, com infecção persistente por Pseudomonas aeruginosa
16

. Da mesma 

forma, este microorganismo é mais frequentemente isolado em pacientes mais velhos com 

secreção mucopurulenta no meato médio
19

. A baixa freqüência de Haemophillus influenzae 

no presente estudo pode representar uma baixa incidência de exacerbações agudas da RSC. 

Além disso, tais diferenças nos perfis microbiológicos não são explicados pela diferença nas 

técnicas de coleta das amostras, já que tem-se demonstrado um elevado grau de concordância 

entre a punção do seio maxilar e a cultura do meato médio assistida por endoscopia nasal
17,18

. 

Um terço dos pacientes do presente estudo apresentou secreção purulenta no meato 

médio, inflamação (caracterizada por um aumento do número de leucócitos 

polimorfonucleares no meato médio) e infecção bacteriana associada, preponderantemente 
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por Staphylococcus aureus, seguido por Pseudomonas aeruginosa e Streptococcus 

pneumoniae. A opacificação do complexo óstio-meatal em imagens de Tomografia 

Computadorizada (TC) dos seios paranasais foi encontrado em dois terços dos casos. Isto é 

compatível com o fato de que a TC frequentemente superestima o diagnóstico de doença 

nasossinusal e não pode acuradamente diferenciar entre espessamento mucoso e material 

infeccioso
68

. A infecção inicia e sustenta a inflamação das vias aéreas na FC, a qual ocorre 

predominantemente na superfície do epitélio respiratório, dominada por neutrófilos
69

. A baixa 

freqüência de pólipos nasais pode ser explicada pela baixa prevalência de genótipo 

homozigótico para a mutação deltaF508, a qual é uma mutação infreqüente na nossa 

população, marcada pela intensa miscigenação e por uma base molecular heterogênea para 

FC
32

. 

No presente estudo, quando foram comparados os resultados das culturas do meato 

médio e do escarro, foi observado que o escarro apresentou as mesmas bactérias mais 

prevalentes que as isoladas no meato médio, exceto pelo Streptococcus α-hemolítico, que foi 

mais frequentemente isolado no escarro. O Streptococcus α-hemolítico é um típico comensal 

oral e pode representar contaminação das amostras por microbiota orofaríngea. Quanto a 

freqüência dos principais patógenos (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e 

Streptococcus pneumoniae) nas diversas faixas etárias, foi observado um aumento da 

freqüência da Pseudomonas aeruginosa em pacientes mais velhos tanto no meato médio 

quanto no escarro, o que está em concordância com estudos prévios
16,65

.  Enquanto o 

Staphylococcus aureus é o organismo predominante em crianças mais novas, a infecção por 

Pseudomonas aeruginosa pode iniciar precocemente na infância e se tornar o organismo mais 

prevalente em pacientes de maior idade
9,70

. Se não tratada, a Pseudomonas aeruginosa 

adquire fenótipo mucóide, o qual é mais resistente ao tratamento
35

.
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O Streptococcus pneumoniae, importante patógeno na população pediátrica, o 

Staphylococcus aureus e a Pseudomonas aeruginosa, típicos patógenos de pacientes com FC, 

apresentaram concordâncias estatisticamente significantes entre as vias aéreas superiores e 

inferiores, com concordância quase perfeita para a Pseudomonas aeruginosa, grande para o 

Streptococcus pneumoniae e moderada para o Staphylococcus aureus. A concordância total 

entre os dois sítios (meato médio e escarro) no grupo de pacientes com infecção no meato 

médio foi significativamente superior à do grupo sem infecção. Isso reflete uma possibilidade 

real de contaminação das vias aéreas inferiores por material drenado dos seios paranasais 

(drenagem pós-nasal), o que para o Streptococcus pneumoniae foi originalmente demonstrado 

no presente estudo. No entanto, estes resultados podem ser interpretados simplesmente como 

um demonstrativo do status infeccioso característico dos pacientes com FC (mecanismos 

diferentes de aderência bacteriana a superfície epitelial e fatores locais celulares)
60,71

. Outros 

estudos utilizando técnicas de genotipagem e marcadores radionucleares podem trazer 

evidências complementares e auxiliar para um maior esclarecimento desta questão. 

No presente estudo, embora não tenha sido realizada cultura para microorganismos 

anaeróbios, este grupo de bactérias não pode ser subestimada. De acordo com alguns estudos, 

a prevalência de bactérias anaeróbias no meato médio de pacientes com rinossinusite crônica 

varia entre 0% e 8%
55,72,73

. Outra limitação é que este foi um estudo seccional, no qual um 

momento no tempo é analizado, resultando em uma visão limitada da complexa dinâmica 

característica dos processos infecciosos crônicos de pacientes com FC. Outros estudos 

prospectivos devem ser conduzidos para definir apropriadamente o impacto da infecção 

nasossinusal na doença pulmonar. 

Foi observado que a cultura do escarro e a cultura do meato médio apresentaram 

concordância significativa no grupo de pacientes com inflamação /infecção no meato médio. 

Portanto, os seios paranasais podem participar tanto como uma via de contaminação inicial 
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para aquisição de bactérias oportunísticas como para a perpetuação destas bactérias, atuando 

como um reservatório bacteriano nas vias aéreas. Na medida em que o quadro infeccioso 

nasossinusal ainda é tipicamente pouco avaliado no cuidado com os pacientes com FC, os 

resultados deste estudo desafiam a uma discussão sobre o diagnóstico e tratamento deste 

compartimento da via aérea. Ao se utilizar antibióticos de forma empírica, estes devem cobrir 

não somente os patógenos típicos da FC, como Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus 

aureus, mas também o Streptococcus pneumoniae. No entanto, considerando sua relativa 

facilidade de aplicação, a cultura do meato médio assistida por endoscopia nasal representa 

um guia válido dentro de um esquema otimizado de estratégias de tratamento das infecções 

dos pacientes com FC. 
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IX. LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS 

8.1. LIMITAÇÕES 

 O desenho do estudo – corte transversal, limita a visão do problema a um momento 

específico; 

 As culturas do meato médio apresentam correlação de 86% com a punção maxilar 

asséptica – padrão ouro; 

 A definição da identidade das bactérias isoladas tanto no meato médio quanto no 

escarro através de técnica de genotipagem (PFGE) traz novas evidências de 

associação entre os dois sítios. 

 

8.2. PERSPECTIVAS 

 Esta dissertação de mestrado constitui marco inicial de linha de pesquisa dos 

pacientes que deverão ser submetidos a tratamento cirúrgico e que foram 

selecionados durante o presente estudo. Neste novo estudo técnicas de genotipagem 

deverão ser utilizadas.  
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X. CONCLUSÕES 

Os patógenos mais frequentemente isolados no meato médio de pacientes pediátricos 

ambulatoriais com FC foram aqueles do típico espectro da FC (Pseudomonas aeruginosa e 

Staphylococcus aureus), e o Streptococcus pneumoniae, os quais confirmaram o potencial 

para participar na contaminação/infecção pós-nasal das vias aéreas inferiores. 

Os achados citológicos e endoscópicos (secreção purulenta, hipertrofia adenoidiana, 

pólipos), compatíveis com inflamação das vias aéreas superiores, foram menos freqüentes que 

as alterações tomográficas dos seios paranasais, as quais foram encontradas na maioria dos 

pacientes. 
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XI. ABSTRACT 

Introduction/Objectives. Considering the potential for cross infection between upper and 

lower airways, sputum cultures may reflect the bacteriology of the sinuses. This study aimed 

to define the middle meatal (MM) microbiological profile and compare this to paired sputum 

cultures of Cystic Fibrosis (CF) pediatric outpatients. Study Design. A cross-sectional study 

in a CF Reference Center. Casuistic and Methods. The sinus microbiology profile was 

defined using endoscopically directed middle meatal cultures Middle meatal and sputum 

specimens were collected from 56 patients for aerobic and fungal cultures. A semi-

quantitative leukocyte count of the MM samples was performed. Results. The mean age was 

9±4 years. In the middle meatus, Staphylococcus aureus (37%), Staphylococcus coagulase-

negative (25%), Neisseria sp. (14%), Pseudomonas aeruginosa (11%) and Streptococcus 

pneumoniae (7%) were the most prevalent microorganisms. Considering the MM leukocyte 

count, 16 (29.6%) of 54 patients presented sinus infection and the most frequent pathogens 

were Staphylococcus aureus (62%), Pseudomonas aeruginosa (25%) and Streptococcus 

pneumoniae (18%). Agreement of paired MM and sputum cultures was significantly higher 

among patients with infected middle meatus (69%). The agreement for Streptococcus 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus were statistically 

significant (Kappa=0.76, 95% CI, 0.32-1; Kappa=0.82; 95% CI, 0.48-1; Kappa=0.43; 95% 

CI, 0.01-0.84 respectively). Conclusion. The most common middle meatal pathogens in CF 

pediatric outpatients were the typical CF spectrum (Staphylococcus aureus and Pseudomonas 

aeruginosa) and Streptococcus pneumoniae. which confirmed the potential for participating 

in post-nasal lower airway seeding. 

 

Keywords. Microbiology, Cystic Fibrosis, Middle Meatal, Infection; Sputum. 
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XIII. ANEXOS 

XIII.1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 “Perfil microbiológico em culturas do meato médio de crianças e adolescentes com 

Fibrose Cística - correlações com achados clínicos e morfológicos das vias aéreas 

superiores e inferiores” 

 

Seu filho (a) ou tutelado (a) está sendo convidado a participar desta pesquisa que tem 

por objetivo identificar se existe alguma alteração das cavidades nasais e se há presença ou 

não de microorganismos na secreção do nariz e dos seios da face.  

           Se concordar em participar do estudo, será realizado exame de endoscopia nasal e uma 

coleta de secreção, através de um swab (um tipo de cotonete longo), do meato médio. Estes 

procedimentos são realizados após utilização de gotas nasais de descongestionante e 

anestésico, são rápidos, não trazem riscos e não são dolorosos, podendo acarretar breve 

sensação de coceira no nariz. Além disso, permitem identificar alterações inflamatórias e 

mecânicas (ex: aumento da adenóide), que prejudiquem a respiração do paciente. 

Os resultados obtidos no estudo serão mantidos em sigilo, sendo utilizados, 

resguardando a identificação do (a) seu (a) filho (a), para fins de publicações científicas em 

revistas especializadas e de relatórios técnicos dirigidos a instituições de saúde e de pesquisa; 

ou seja, os dados serão publicados sem constar o nome do seu (a) filho (a) (ou iniciais do seu 

nome) e o seu endereço.  

O Sr (a) tem o direito de retirar seu (a) filho (a) do estudo, em qualquer 

momento do estudo, sem sofrer nenhuma punição ou interrupção da assistência ou 
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tratamento. A recusa em permitir que seu filho (a) ou tutelado (a) participe do estudo 

não resultará em punições ou perda de benefícios a que ele/ela tenha direito. 

 

Nome do responsável (letra de forma)  

___________________________________________________________________ 

Assinatura __________________________________________________________ 

Endereço___________________________________________________________ 

Número de identidade____________________    

Número estudo __________________________ 

Data (dd/mm/aaaa) __/__/____ 

 

Investigadores responsáveis 

Drª. Maria Fernanda Grassi

    

Drª. Alessandro Tunes Barros 

Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz  

Rua Waldemar Falcão 121  

Candeal - Salvador- Tel:  071 3176- 2248 

Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências 

  Tel:  33573454 
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XIII.2. ESCORE DE SHWACHMAN-KULCZYCKI 
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XIII.3. QUESTIONÁRIO PADRONIZADO PARA AVALIAÇÃO 

OTORRINOLARINGOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário resumido utilizado para avaliação clínica otorrinolaringológica de 

crianças com Fibrose Cística de um Centro de Referência em Salvador-Bahia-Brasil. 

A. Dados demográficos 

Q.1 Nome 

Q.2 Endereço: 

Q.3 Telefone: 

Q.4 Responsável pela criança: 

Q.5 Data de hoje (dia/mês/ano) 

Q.6 Data nascimento (dia/mês/ano) 

Q.7 Natural                                   Q.8 Procedência:                                     

Q.9 Idade (anos):                   Q.10 Gênero: F(  )    M(  )  Q.11 Peso (kg): 

Q.12 Altura (metros):        Q.13 Grupo racial: 1( ) Branco     2(  ) Mulato 3(   ) Preto 

B. Sintomas e sinais de rinossinusite crônica observados pelos pais 

Q.14 Seu filho tem o nariz entupido?     (0 ) ausente  (1 ) presente (  ) <12 semanas  (  )  12 

semanas. 

Q.15 Seu filho tem secreção escorrendo do nariz externamente ou para dentro da garganta 

e/ou pigarro? (0 ) ausente  (1 ) presente (  ) <12 semanas  (  )  12 semanas. 

Q.16 Seu filho tem tosse?     (0 ) ausente  (1 ) presente (  ) <12 semanas  (  )  12 semanas. 

Q.17 Seu filho tem desconforto em face?     (0 ) ausente  (1 ) presente (  ) <12 semanas  (  ) 

 12 semanas. 

Q.18 Seu filho tem dor de cabeça?     (0 ) ausente  (1 ) presente (  ) <12 semanas  (  )  12 

semanas. 

Q.19 Seu filho tem alguma dificuldade em perceber o cheiro ou sabor?     (0 ) ausente  (1 ) 

presente (  ) <12 semanas  (  )  12 semanas. 

Q.20 Seu filho tem mau hálito?     (0 ) ausente  (1 ) presente (  ) <12 semanas  (  )  12 

semanas. 

Q.21 Seu filho tem dor de garganta ou sensação de garganta irritada?     (0 ) ausente  (1 ) 

presente (  ) <12 semanas  (  )  12 semanas. 
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XIII.4.  ESCORE DE LUND-MACKAY 

Pontuação da avaliação tomográfica de Lund- Mackay 

 

Seio paranasal Direito Esquerdo 

Maxilar (0, 1, 2)   

Etmoidal anterior (0, 1, 2)   

Etmoidal posterior (0, 1, 2)   

Esfenoidal (0, 1, 2)   

Frontal (0, 1, 2)   

Complexo ostiomeatal (0, 2*)   

Total: 12 pontos para cada lado   

Nota: 0 - sem anormalidades; 1 - opacificação parcial; 

2 - opacificação total 

* 0 - sem obstrução; 2 - obstruído 
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XIII.5. OFÍCIO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) DA FIOCRUZ - BAHIA - 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ-CENTRO DE PESQUISA GONÇALO MUNIZ 
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XIII.6. ARTIGO  
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