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RESUMO GERAL 

 

 

Aspergilose pulmonar é responsável por altas taxas de morbidade e mortalidade, sendo 

fundamental a associação da clínica, imagem e diagnóstico laboratorial. Este trabalho teve 

como objetivo correlacionar métodos diagnósticos de aspergilose pulmonar em pacientes 

internos no Hospital Geral Otávio de Freitas, Recife/PE. De 64 pacientes foram analisadas 

amostras clínicas através de microscopia direta, identificação do agente etiológico, 

detecção de galactomanana e anticorpos. Os antígenos foram obtidos de filtrado de três 

culturas de cada espécie de Aspergillus fumigatus, A. flavus e A. niger mantidas na 

Micoteca URM. A concentração de proteínas totais variou de 178µg/ml a 2.315µg/ml e a 

de açúcares de 278µg/ml a 22.436µg/ml. Os antígenos apresentaram 100% de sensibilidade 

e especificidade. Dos 64 pacientes, em 13 (20,3%) foi constatada aspergilose pulmonar, a 

partir de critérios clínicos, radiológicos e micológicos. Predominando no sexo masculino 

com 69,2% e faixa etária de 51 a 60 anos; sendo tuberculose a principal co-morbidade com 

84,6%. Dentre os agentes etiológicos, A. fumigatus permanece o mais frequente, sendo 

observada em dois casos infecção mista. Em 69,2% dos pacientes o exame direto foi 

compatível com infecção e em 92,3% o agente foi isolado; 54% dos pacientes foram 

detectados anticorpos anti-Aspergillus, com títulos de 1:4, enquanto que a galactomanana 

foi detectada no soro de todos os pacientes, com títulos de 0,89 a 1,03. Na aspergilose 

pulmonar é indispensável a associação de vários métodos diagnósticos rápidos e eficientes. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Aspergilose pulmonar; Diagnóstico micológico; Imunodiagnóstico; 

Antígenos; Anticorpos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

 

Pulmonary aspergillosis is responsible for high rates of morbidity and mortality, being 

fundamental the association between clinical and imaging data and laboratory diagnosis. 

This study aimed to correlate diagnostic methods for pulmonary aspergillosis in patients 

from the Hospital Geral Otávio de Freitas, Recife-PE, Brazil. From 64 patients were 

analyzed clinical specimens by direct microscopy, identification of the etiologic agent, 

galactomannan detection and of antibodies. The antigens were obtained from filtered of 

three cultures of each species of Aspergillus fumigatus, A. flavus and A. niger maintained 

in the URM Culture Collection. The protein total concentration ranged from 2.315µg/ml to 

178µg/ml and of sugar ranged from 278µg/ml to 22.436µg/ml. The antigens showed 100% 

sensitivity and specificity. From the 64 patients, in 13 (20.3%) was verified  pulmonary 

aspergillosis, based on clinical, radiological and mycological criteria. Predominance in 

males with 69.2% (9) cases and age between 51-60 years old; being tuberculosis the main 

co-morbidity with 84.6% of cases. Among the etiologic agents, A. fumigatus remains the 

most frequent, being mixed infection observed in two cases. In 69.2% of patients, the 

direct examination was consistent with infection and in 92.3% the agent was isolated, in 

54% of patients were detected anti-Aspergillus antibodies, with titers of 1:4, whereas 

galactomannan was detected in serum of all patients, with titers from 0.89 to 1.03. In the 

pulmonary aspergillosis is indispensable is indispensable combination of several diagnostic 

methods fast and efficient.  

 

 

 

 

 

Key-words: Pulmonary aspergillosis; Mycological diagnosis; Immunodiagnosis; Antigens; 
Antibodies. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A incidência de infecções fúngicas oportunistas em pacientes imunocomprometidos 

aumentou significativamente nas últimas décadas, com crescimento diretamente 

relacionado ao avanço no tratamento de diversas doenças, destacando-se o uso de 

antibioticoterapia prolongada, agentes anti-neoplásicos, drogas imunossupressoras e 

realização cada vez mais frequente de transplante de medula óssea (TMO) e de órgãos 

sólidos. Alterações do sistema imune, como ocorrem na síndrome da imunodeficiência 

adquirida (aids), permitem que fungos causem infecções invasivas severas, como as 

micoses pulmonares, agravando o prognóstico destes pacientes (Souza, 2006; Lai et al., 

2008; Alangaden, 2011). 

Dentre as micoses pulmonares, a aspergilose, causada por fungos do gênero 

Aspergillus, vem se destacando, sobretudo por ser responsável por altas taxas de 

morbidade e mortalidade em pacientes imunossuprimidos. Estando o desenvolvimento das 

mais variadas formas clínicas mais dependentes do estado imunológico do hospedeiro que 

da virulência do fungo, visto que esse gênero é um sapróbio das vias respiratórias 

(Peixinho et al., 2003; Hao et al., 2008; Lai et al., 2008;  Krishnan et al., 2009 Alangaden, 

2011; O’Gorman, 2011). 

A principal via de infecção por Aspergillus é a inalação dos conídios pelo 

hospedeiro, sendo o pulmão o principal órgão acometido, podendo a infecção se 

disseminar para outros órgãos (Barnes; Marr, 2006; Lai et al., 2008; O’Gorman, 2011). 

Apresenta como principais formas clínicas a aspergilose broncopulmonar alérgica, 

aspergiloma e aspergilose pulmonar invasiva (AI), sendo essa a forma mais grave, com 

taxas de mortalidade variando de 70 a 90% dos casos. Entre os agentes etiológicos destaca-

se o A. fumigatus, o qual é responsável por aproximadamente 90% dos casos; no entanto, o 

número de outras espécies causando a doença vem se tornado crescente, incluindo A. 

flavus, A. niger, A. terreus, A. nidulans e A. ustus (Lai et al., 2008; Dagenais; Keller, 2009; 

Lass-Flörl, 2009; Tong et al., 2009; Alangaden, 2011). 

O diagnóstico da aspergilose pulmonar correlaciona achados clínicos, de imagens, 

visualização de estruturas fúngicas em parasitismo e identificação do agente nas secreções 

brônquicas e tecido pulmonar, porém um dos obstáculos para a realização do diagnóstico é 

a inespecificidade dos sinais e sintomas da infecção, somada à dificuldade de obtenção de 

espécimes clínicos adequados para realização de exame direto e cultura para que se 
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consiga isolar o agente etiológico (Hao et al., 2008; Walsh et al., 2008; Sales, 2009; 

Wheat, 2009).  

Além dos procedimentos padrão como exame direto e cultura, provas sorológicas 

detectando anticorpos e antígenos, têm grande valor diagnóstico, prognóstico e para 

monitoramento desta micose, que em algumas técnicas chegam a demonstrar 100% de 

sensibilidade e especificidade, podendo detectar até 1ng/L de antígenos (Mennink-Kersten 

et al., 2004; Hope et al., 2005; Wheat, 2009). A antigemia pode ser detectada, em média de 

cinco a oito dias, antes das manifestações clínicas da doença; além de preceder a 

demonstração de anormalidades na tomografia computadorizada de alta resolução (Pazos 

et al., 2005; Aquino et al., 2007). 

Dentre os antígenos detectados a galactomanana (GM), o mais utilizado para 

diagnóstico; é um heteropolissacarídeo termoestável liberado da parede celular dos fungos 

pertencentes ao gênero Aspergillus, sendo o principal exoantígeno produzido durante o 

crescimento e proliferação de hifas nos tecidos do hospedeiro (Palacio et al., 2003; Aquino 

et al., 2007; Miceli et al., 2008).  

Em pacientes com AI, a GM pode ser detectada no soro, urina, líquido 

cefalorraquidiano, líquido pericárdico e também está presente no lavado broncoalveolar 

(Klont et al., 2004; Singh, 2005). A concentração no soro se associa a invasão tecidual, 

podendo ser utilizada para monitoramento de terapia e critério de cura (Palacio et al., 2003; 

Aquino et al., 2007). 

Devido ao alto poder de morbidade e mortalidade da aspergilose, faz-se necessário 

um diagnóstico precoce e específico, sendo este fundamental para melhorar o prognóstico 

dos pacientes através da aplicação de terapia antifúngica específica e assim, diminuindo o 

uso desnecessário de antifúngicos tóxicos (Palacio et al., 2003; Singh; Paterson, 2005; Hao 

et al., 2008; Mennink-Kersten et al., 2008; Xavier, 2008). 

Baseado na importância do tratamento precoce desta micose, este trabalho teve 

como objetivo correlacionar diferentes métodos diagnósticos para aspergilose pulmonar 

em pacientes com pneumopatias crônicas, internos no Setor de Pneumologia do Hospital 

Geral Otávio de Freitas, Recife – PE, implementando o sistema no Laboratório de 

Imunodiagnóstico de Micoses Sistêmicas do Departamento de Micologia, CCB, UFPE. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. ASPERGILLUS 

 

Aspergillus é um dos nomes de gênero mais antigos do Reino Fungi, o nome foi 

dado por Micheli em 1729, o qual ao observar as estruturas de reprodução assexuada deste 

fungo, comparou-o a um instrumento utilizado pelo clero católico romano, para aspergir 

água benta nos fiéis durante a liturgia, chamado “asperges” (Ainsworth, 1976). 

“Onipresente” é o adjetivo mais comum para descrever este gênero, isso se deve ao fato de 

que esporos deste fungo estão presentes nas correntes de ar de qualquer ambiente, 

disseminando-se a pequenas e grandes distâncias, e de germinarem em quase todos os 

substratos, dependendo das condições ambientais (Bennett, 2010). 

O gênero Aspergillus é composto por espécies saprobióticas que habitam o solo e 

matéria orgânica morta. A reprodução assexual origina conidióforos, estruturas 

especializadas que dão origem aos conídios, propágulos infectantes das espécies de 

Aspergillus, que quando produzidos são liberados no ar. A principal função dos conídios é 

a dispersão do fungo e preservação do genoma fúngico em condições ambientais adversas 

(Osherov, May, 2001).  

Provavelmente, centenas de conídios são inaladas diariamente pelo homem. Os 

conídios de A. fumigatus são pequenos (2-3,5µm de diâmetro) suficientes para atravessar 

toda a via respiratória e atingir os alvéolos pulmonares, enquanto os conídios relativamente 

grandes de algumas outras espécies de Aspergillus, como de A. flavus e A. niger, tendem a 

depositarem-se nos seios paranasais e vias aéreas superiores (Dagenais; Keller, 2009; Ben-

Ami et al., 2010).    

As espécies de Aspergillus como agentes etiológicos oportunistas tem feito surgir 

diversas pesquisas sendo realizadas com a finalidade de determinar características que 

conferem a esses microrganismos a capacidade de causar doença. Tem sido demonstrado 

que a virulência de A. fumigatus é multifatorial. Estudos atuais sugerem que este fungo 

possui mecanismos que proporcionam sua sobrevivência no ambiente por conferirem 

vantagens competitivas contra os microrganismos que compartilham o mesmo nicho 

ecológico. Estes mecanismos incluem termotolerância, secreção de metabólitos tóxicos, 

enzimas extracelulares e pigmentos (Latgé et al. 2003; Youngchim et al., 2004; Dagenais; 

Keller, 2009). 
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A germinação de Aspergilus a 37°C correlaciona-se com patogenicidade e A. 

fumigatus é mais termotolerante que outros agentes etiológicos da aspergilose, crescendo 

bem a 37°C e suportando temperaturas acima de 50°C. Especula-se que o crescimento em 

altas temperaturas pode induzir a expressão de genes de virulência que conferem 

benefícios adicionais, embora faltem evidências para esta teoria (Araujo; Rodrigues, 2004; 

Dagenais; Keller, 2009). 

Uma comparação do crescimento de A. fumigatus, A. flavus e A. niger demonstrou 

correlação entre a taxa de germinação e prevalência de patógenos. As taxas de germinação 

dessas espécies foram semelhantes em temperaturas até 30°C, mas diferiu a 37°C e 41°C. 

Nesta última temperatura, a germinação de A. fumigatus foi aumentada, a germinação de A. 

flavus diminuiu 45%, e no caso de A. niger não houve germinação. Demonstrando que a 

temperatura ideal para crescimento de A. flavus e A. niger é de cerca de 30°C. Sugerindo 

que a temperatura  pode desempenhar um papel crucial na seleção de espécies patogênicas 

de Aspergillus (Araujo; Rodrigues, 2004). 

Espécies de Aspergillus produzem uma grande variedade de metabólitos 

secundários, os quais facilitam a adaptação do fungo a diversos ambientes (Keller et al., 

2005). Alguns desses metabólitos são potenciais micotoxinas, as quais promovem danos às 

células de mamíferos.  A primeira vez que a produção de metabólitos foi associada à 

virulência de A. fumigatus foi em um estudo realizado por Bok et al. (2005), onde estes 

deletaram o gene LeaA, o qual codifica um fator de transcrição que regula o metabolismo 

secundário, e comprovaram que esta deleção comprometeu a virulência dos isolados em 

modelo murino. 

Diversas substâncias têm sido reveladas e estudadas como produtos do 

metabolismo secundário de A. fumigatus e que atuam durante a infecção, como a 

gliotoxina, fumagilina, ácido helvolico, entre outras. A gliotoxina destaca-se pelo crescente 

interesse da comunidade científica.  Constitui-se como uma micotoxina imunossupressora, 

cuja transcrição é regulada pelo gene LeaA; em concentações nanomolares, interfere na 

produção e liberação de oxidases dependentes de nicotinamida adenina dinucleotídeo 

fosfato reduzida (NADPH) dos leucócitos polimorfos nucleares (LPMNs) (Tsunawaki et 

al., 2004); altera a função de fagocitose dos macrófagos (Schrettl et al., 2010). Em 

concentrações micromolares, a gliotoxina induz apoptose de macrófagos e LPMNs, células 

dendríticas, hepatócitos, fibroblastos e células de câncer (Kweon et al., 2003; Stanzani et 

al., 2005; Comera et al., 2007; Khoufache et al., 2007; Pan; Harday, 2007). Além disso, 
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esta toxina pode ser detectada in vivo em hospedeiros infectados por A. fumigatus (Bok et 

al., 2005; Lewis et al., 2005). 

Em altas concentrações, fumagillina e ácido helvolico, bem como a gliotoxina, são 

inibidores ciliares, que atuam diminuindo a frequência do batimento ciliar (Khoufache et 

al., 2007). Esses metabólitos secundários também possuem atividade antiangiogênica, a 

qual tem sido demonstrada in vitro, bem como em modelo animal, causando necrose 

tecidual (Ben-Ami et al., 2009). Atualmente ainda o conhecimento da contribuição de cada 

metabólito secundário na virulência de A. fumigatus permanece incompleto (Dagenais; 

Keller, 2009; Ben-Ami et al., 2010). 

Além de substâncias secretadas, A. fumigatus dispõe de estratégias que o auxiliam 

na aquisição de nutrientes, bem como na invasão tecidual. Alguns destes mecanismos são 

enzimas extracelulares e sideróforos (Sharon et al., 2009; Schrettl et al., 2010). 

A grande variedade de proteases produzidas por A. fumigatus inclui 

metaloproteases, proteases alcalinas, aspartil protease, serina protease e elastases, além da 

produção de lipases. Em um estudo utilizando vários isolados clínicos de  Aspergillus spp., 

os isolados de A. fumigatus demonstraram atividade não só de elastases, mas também de 

proteases ácidas e fosfolipases, enquanto as cepas de A. flavus apresentaram apenas 

atividade elastinolítica, e A. niger apresentou apenas atividade fosfolipásica (Alp; Arikan, 

2008). Estas enzimas podem apresentar um papel duplo, atuando tanto na digestão para 

assimilação de substratos protéicos, e como ferramentas químicas que abrem caminho para 

as hifas invadirem os tecidos do hospedeiro, funcionando assim, como fatores de virulência 

do fungo (Okumura et al., 2004; Dagenais; Keller, 2009; Krishnan et al., 2009).  

Recentemente, os resultados de dois grupos de pesquisa informaram sobre 

clonagem e deleção de um fator de transcrição, PrtT, que controla a expressão de múltiplas 

proteases extracelulares (Bergmann et al., 2009; Sharon et al., 2009). Surpreendentemente, 

embora o mutante não possuisse atividade de proteases extracelulares, sua virulência não 

foi atenuada em camundongos imunossuprimidos. Os achados sugerem que as proteases de 

A. fumigatus sob a regulação deste fator de transcrição não estão relacionadas à 

patogenicidade, embora o envolvimento de outras enzimas proteolíticas, cuja expressão é 

regulada durante a infecção pulmonar, não pode ser excluída (Sharon et al., 2009).  

A capacidade de adquirir ferro do ambiente é comum para a maioria dos 

organismos patogênicos. O ferro é um co-fator para catalases, oxigenases e peroxidases e, 

portanto, desempenha um papel importante na resistência contra o estresse oxidativo 

(Hersleth et al., 2006). A. fumigatus dispõe de sistemas de captação de ferro que parecem 
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ser essenciais para a virulência, os sideróforos (Schrettl et al., 2004; Dagenais; Keller, 

2009; Schrettl et al., 2010). Estes sistemas são quelantes do ferro férrico; e são em número 

de quatro em A. fumigatus, dois intracelulares e dois extracelulares; mutantes que não 

possuem qualquer um deles têm a virulência significantemente atenuada, indicando que 

ambos os sideróforos, tanto intracelulares como extracelulares, são necessários para a 

virulência deste fungo (Dagenais; Keller, 2009; Schrettl et al., 2010). 

Atualmente, vem sendo discutida a produção de matriz extracelular (MEC) por A. 

fumingatus, a qual é gerada tanto no aspergiloma quanto na aspergilose invasiva, como um 

potencial fator de virulência (Rajendran et al., 2011; Ramage et al., 2011). A MEC é 

composta principalmente por galactomanana, galactosaminogalactano, α-1,3-glucano e 

melanina. A galactomanana é o constituinte principal da parede celular deste fungo, 

detendo 14% de sua constituição, podendo ser encontrada na MEC e no interior da célula 

fúngica (Beauvais et al., 2007; Loussert et al., 2010). 

A melanina é outro importante fator de virulência de A. fumigatus, sendo um dos 

principais componentes da MEC de A. fumigatus, é um pigmento castanho-escuro ou negro 

formado pela polimerização oxidativa de compostos fenólicos. A sua síntese está associada 

com a virulência de uma série de fungos patogênicos como Cryptococcus neoformans 

(Rosas et al., 2000a, b; Casadevall et al., 2000), Sporothrix schenckii (Romero-Martinez et 

al., 2000; Morris-Jones et al., 2003), Histoplasma capsulatum (Nosanchuk et al., 2002) e 

Paracoccidioides brasiliensis (Taborda et al., 2008).  

Nos conídios de A. fumigatus está presente um pigmento verde-azulado derivado de 

um composto da via de produção da melanina, o dihidroxinaftaleno (Watanabe et al., 

2000); este pigmento é produzito tanto in vitro quanto in vivo (Youngchim et al., 2004). 

Jahn et al. (2000) demonstraram que a perda do pigmento conidial, em A. fumigatus e A. 

niger, está relacionada a um aumento da susceptibilidade as espécies reativas do oxigênio 

liberados por LPMNs e monócitos. Além disso, conídios que não possuem esse pigmento 

se tornam mais susceptíveis ao ataque de monócitos in vitro, e apresentam virulência 

reduzida em modelos animais (Youngchim et al., 2004).  

A melanina encontrada em espécies de Aspergillus também protege os conídios de 

fatores ambientais como calor, radiação ultravioleta (UV) e variações de pH o que 

demonstra uma vantagem de sobrevivência no organismo humano e ambiente, atuando 

como um importante fator de virulência, pois afeta a resposta imune ao patógeno, 

constituindo-se, portanto como fundamental para que ocorra invasão tecidual (Beauvais et 
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al., 2005; Sugui et al., 2007; Taborda et al., 2008; Krishnan et al., 2009; Naggie; Perfect, 

2009; Pihet et al., 2009; Chai et al., 2010; Loussert et al., 2010). 

Para a instituição de terapia antifúngica específica é imprescindível a identificação 

em nível de espécie dos fungos desse gênero visto que algumas espécies de Aspergillus  

podem apresentar maior virulência e resposta distinta a terapia antifúngica (Abarca, 2000; 

Abad et al., 2010; Sherif; Segal, 2010). Tem-se demonstrado, in vitro e in vivo, que 

isolados de A. terreus são, em sua maioria, resistentes a anfotericina B; isolados de A. ustus 

parecem ser refratários aos azóis, e A. lentulus possuem baixa suscetibilidade in vitro a 

uma ampla gama de antifúngicos, incluindo anfotericina B, azóis, e equinocandinas 

(Balajee et al. 2005a, b).  

A identificação rápida e confiável de Aspergillus a partir de amostras clínicas pode 

ser necessária para orientar a terapia antifúngica adequada, além de ser fundamental para 

fins epidemiológicos, tais como investigações de surtos, vigilância de novas espécies 

emergentes, e para determinação precisa da taxa de incidência de diferentes espécies nas 

doenças (Abarca, 2000, Balajee et al. 2007a,b; Abad et al., 2010; Sherif; Segal, 2010) .  

Tradicionalmente, fungos filamentosos têm sido identificados de acordo com a 

morfologia apresentada, onde uma espécie é reconhecida como um grupo de isolados que 

compartilham uma série de características morfológicas que os distingue de outros 

isolados. Assim, a identificação de Aspergillus é baseada na avaliação de sua 

macromorfologia e micromorfologia: coloração da colônia, pigmentação do meio, taxa de 

crescimento micelial, textura da colônia e estruturas produtoras de esporos. Dado que 

poucas espécies deste gênero apresentam reprodução sexual (ascos com ascosporos), a 

identificação microscópica é baseada na morfologia de estruturas reprodutivas assexuais 

pela observação de características como tamanho e forma da cabeça conidial, vesícula, 

arranjo dos conídios no exterior da vesícula, presença e forma de fiálides unisseriadas ou 

bisseriadas, além do tamanho e coloração dos conídios (Balajee, Marr, 2006; Balajee et al., 

2007a).  

A característica fundamental que define o gênero é o conidióforo. Durante a 

diferenciação micelial, algumas células se especializam tornando a parede celular mais 

espessa e tomando uma forma que lembra a letra “T” ou “L”, tais células são chamadas de 

“células pé”; a partir destas, é formado um conidióforo simples perpendicular ao eixo da 

célula. No ápice do conidióforo ocorre um aumento de tamanho da célula, dando origem a 

uma vesícula, que pode ser elipsóide ou globosa; a área fértil da vesícula dá origem a 

células conidiogênicas, denominadas fiálides, as quais originam longas cadeias de esporos 
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mitóticos ou conídios. Em muitas espécies, entre a vesícula e as fiálides encontram-se 

células denominadas métulas. As cabeças conidiais que só apresentam fiálides 

denominam-se unisseriadas, e as que apresentam fiálides e métulas, bisseriadas (Rapper; 

Fennel, 1977; Abarca, 2000; Bennett, 2010). 

Em 1854, Derbay tornou-se a primeira pessoa a notar que o micélio de Aspergillus 

era capaz de produzir, além da estrutura de reprodução assexuada, conidióforo 

característico do gênero, também originava uma estrutura de reprodução sexuada 

denominada cleistotécio. Esta observação foi importante, visto que esta forma de 

reprodução havia sido observada em um organismo, o qual possuía seu próprio nome: 

Eurotium herborarium. Quando Derbay percebeu que E. herborarium e A. glaucus eram as 

diferentes fases de reprodução de um mesmo organismo, foi um importante marco na 

Micologia. Desde esta observação, várias outras espécies de fungos pertencentes ou não ao 

gênero Aspergillus foram nomeadas com base em sua fase anamórfica e depois 

relacionados ao seu teleomorfo (Bennett, 2010). 

Os teleomorfos de Aspergillus se incluem nos gêneros Chaetosartorya, Dichlaena, 

Emericella, Eurotium, Fennellia, Hemicarpenteles, Neosartorya, Petromyces, Sclerocleista 

e Warcupiella. Estes estados teleomórficos pertencem ao filo Ascomycota, ordem 

Eurotiales e família Trichomaceae, porém muitas espécies de Aspergillus permanecem 

sem serem relacionadas a teleomorfos, o que faz com que se pense que a evolução deste 

gênero destina-se a produção de apenas formas anamórficas, entretanto o curso e 

velocidade desta evolução não são conhecidos (Abarca, 2000; Gugnani, 2003; Pitt;  

Samson, 2007). 

Com o objetivo de orientar a identificação, várias chaves de identificação baseadas 

na morfologia foram publicadas (klich, 2002) e um tutorial on-line é oferecido no website 

da “ Schimmelcultures voor Centraalbureau” (CBS, 2011), além de diversos eventos 

voltados para a capacitação profissional na identificação de espécies do gênero.  

Tendo como base essas chaves, este gênero, na forma anamorfa, pertence ao filo 

Ascomycota, subfilo Pezizomycotina, classe Eurotiomycetes, subclasse Eurotiomycetidae, 

ordem Eurotiales, família Trichocomaceae e apresenta mais de cem espécies, as quais são 

identificadas conforme características morfológicas. Foi dividido originalmente em 

subgêneros e grupos por Raper e Fennell em 1965 (Balajee et al., 2007a), mas a atual 

classificação em conformidade com as regras do Código Internacional de Nomenclatura 

Botânica, substituindo a designação de “grupo” por “seção” foi realizada apenas em 1985 

por Gams et al. sendo atualmente divididas em sete subgêneros, com uma ou mais seções 
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compostas por diversas espécies (Belajee et al., 2007a). Há aproximadamente 250 espécies 

incluídas nesse gênero, sendo esse número suscetível a aumentar devido a pesquisas com 

base na biologia molecular, e não apenas em características morfológicas (Bennett, 2010). 

Com base nas características morfológicas, os membros do compexo A. fumigatus, 

pertencem ao subgênero Fumigati, seção Fumigati, e são identificados por apresentarem 

colônias de crescimento rápido (5-7 cm após 10 dias a 28°C), no início do 

desenvolvimento, em meio ágar Czapek (CZ), apresentam coloração branca, que com o 

passar dos dias torna-se verde azulada ou azul acinzentada, de reverso creme, amarelo, 

verde escuro ou marrom escuro. Microscopicamente, apresentam cabeças conidiais 

colunares, vesículas em forma de balão e fiálides unisseriadas, conidióforos de parede lisa 

com conídios globosos a subglobosos de coloração verde oliva e apresentando sua 

superfície ligeiramente equinulada (Balajee, Marr, 2006a; Pitt; Samsom, 2007; Samsom et 

al., 2007a, b, c).  

Os representantes de A. flavus pertencem ao subgênero Circumdati, seção Flavi, 

sendo caracterizados por colônias de crescimento moderadamente rápido (3,5-5 cm após 

10 dias a 28°C) ou rápido (6-7,5 cm após 10 dias a 28°C), em CZ, de aspecto flocoso a 

granular, ocasionalmente apresentam sulcos radiais, ou de aspecto cerebriforme, coloração 

verde amarelada ou, raramente, marrom amarelado com reverso creme ou rosado; 

produção, em várias cepas, de esclerócio marrom escuro a preto, particularmente em 

colônias jovens. As características microscópicas incluem cabeças conidiais unisseriadas e 

bisseriadas, principalmente radiais; vesículas esféricas com métulas ocupando quase toda 

sua superfície; estipes hialinos ou de coloração marrom pálida, além de apresentar 

superfície de aspecto rugoso, e conídios globosos ou elipsoides, apresentando superfície 

lisa ou ligeiramente rugosa (Pitt; Samsom, 2007; Samsom et al., 2007a, b, c).  

Aspergillus niger também pertencem ao subgênero Circundati, porém estão 

classificados na seção Nigri; apresentando, assim como os complexos anteriormente 

mencionados, colônias de crescimento rápido (4,5-6,5cm em 10 dias a 28°C) em CZ, 

frequentemente com sulcos radiais, granulares, inicialmente de coloração branca a amarela, 

tornando-se preta com reverso creme ou amarelo pálido. Na microscopia, são 

caracterizados por cabeças conidiais bisseriadas e radiais; vesícula esférica e métulas 

ocupando toda a sua superfície; estipes de parede espessa, lisa, podendo ser hialina ou 

pigmentada da cor marrom ou amarelo pálido; e conídios de coloração marrom, globosos 

ou subglobosos, de paredes espessas e ornamentadas (Pitt; Samsom, 2007; Samsom et al., 

2007a, b, c).   
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Apesar de ser amplamente utilizada, a identificação morfológica de espécies de 

Aspergillus apresenta diversas limitações, pois desde 1965, Raper e Fennell observaram 

que "no estudo do gênero Aspergillus, é importante perceber que as cepas podem variar 

dentro de uma espécie, que as espécies podem variar dentro de um grupo e que os grupos 

se sobrepõem dentro do gênero". Vários estudos recentes têm colocado em foco as 

dificuldades de métodos de identificação fenotípica deste gênero (Balajee et al., 2005a, b; 

Balajee et al., 2006; Hong et al., 2006 a, b). 

Em resumo, as dificuldades na identificação incluem a dependência de 

características instáveis como a cor da colônia, que são dependentes das condições 

ambientais, como a composição dos meios de cultura, temperatura de incubação e idade 

das colônias; dependência de características variáveis como forma da cabeça conidial e do 

arranjo das células conidiogênese que tendem a modificar-se com a idade da colônia; 

dependência de características fenotípicas transitórias, tais como formação de ascosporos; 

produção de fenótipos atípicos pelas cepas recuperadas de espécimes clínicos, como 

esporulação lenta, formação de conidióforos atípicos e conídios albinos; semelhanças 

morfológicas apresentadas por diferentes representantes da mesma seção; e, finalmente, a 

identificação fenotípica requer uma ampla gama de técnicas laboratoriais e profissionais 

especialmente treinados para esta atividade (Balajee; Marr, 2006; Balajee et al., 2007a). 

Apesar destas dificuldades, aproximadamente 89% dos laboratórios de Micologia 

continuam a usar métodos morfológicos para identificação das espécies (McClenny, 2005). 

Devido à dependência destes laboratórios, diversos autores discutem a necessidade de 

emprego de técnicas e meios de cultura padronizados, além da exploração de outros 

marcadores fenotípicos, tais como termotolerância, e, principalmente, a formação contínua 

de profissionais para atuar nessa área, oque garantiria maior credibilidade na identificação. 

Entretanto, estudos taxonômicos utilizando perfil metabólico e comparações filogenéticas 

têm enfatizado que a identificação morfológica não separa adequadamente os organismos 

que são geneticamente distintos (Balajee et al., 2005a, b; Balajee et al., 2006; Hong et al., 

2006 a, b). 

Diversas publicações têm demonstrado que a abordagem polifásica para a 

identificação de espécies de Aspergillus constitui-se como padrão ouro, porém torna-se 

difícil definir um conjunto padrão de critérios que devem ser utilizados.  Características 

morfológicas são, por vezes, variáveis e necessitam da combinação com outros fatores, 

como análise molecular, fisiologia e dados ecológicos. Apesar de largamente utilizada, a 

análise da região ITS (espaçadores transcritos internos / internal transcribed spacer)  para 
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identificação de isolados de Aspergillus apresenta pouca ou nenhuma variação entre 

espécies que são estreitamente relacionadas, apresentando baixa sensibilidade para 

distinguir as espécies dentro das seções. Tendo em vista as limitações das regiões ITS para 

identificação de espécies dentro da mesma seção, é recomendada a análise de regiões que 

codificam ß-tubulina, calmodulina, actina e hidrofobinas, as quais se mostraram eficientes 

para separação das espécies (Balajee et al., 2007a; Pitt; Samson, 2007; Samson et al., 

2007c). 

 

 

2.2. ASPERGILOSE 

 

O reconhecimento da importância clínica das infecções fúngicas teve inicio na 

década de 70, quando começaram a ser diagnosticados os primeiros casos de doença 

fúngica disseminada. Nas últimas décadas, infecções fúngicas invasivas em pacientes 

imunossuprimidos tem se tornado crescente. Nesse contexto, o a maior utilização de 

terapias invasivas como, transplante de células-tronco hematopoéticas, transplante de 

órgãos sólidos, novos agentes quimioterápicos e imunossupressores, aumentou a população 

de pacientes susceptíveis a essas infecções, incluindo as de natureza fúngica (Souza, 2006; 

Lai et al., 2008; Alangaden, 2011). 

As micoses profundas ou sistêmicas são infecções causadas por fungos de alta e 

baixa patogenicidade, que normalmente estão no ambiente como sapróbios, mas podem 

infectar o homem e os outros animais. Entre essas micoses podem ser mencionadas 

paracoccidioidomicose, coccidioidomicose, criptococose, histoplasmose, zigomicose, 

aspergilose, candidíases e outras (Lacaz et al., 2002). 

Estas infecções podem ser primárias ou oportunistas, e nos últimos anos tem se 

tornado crescente o número de infecções graves causadas por estes agentes (Chen et al., 

2002), sendo as de origem hospitalar as de maior importância pelo aumento progressivo e 

elevadas taxas de morbidade e mortalidade (Martins-Diniz et al., 2005). Nas infecções 

fúngicas invasivas de caráter oportunista, as quais ocorrem predominantemente em 

pacientes imunossuprimidos, o pulmão é o principal órgão acometido (Ascioglu et al., 

2002; Souza, 2006). 

Das micoses pulmonares oportunistas, a aspergilose é a mais frequente, 

representando um grupo de doenças causadas por espécies de Aspergillus. Este gênero é 

sapróbio das vias respiratórias, estando a infecção mais dependente da imunidade do 
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hospedeiro que da virulência ou da patogênese do fungo (Peixinho et al., 2003; Hao et al., 

2008; Krishnan et al., 2009). 

A aspergilose em humanos foi, provavelmente, descrita pela primeira vez por 

Bennett em 1842 na “Transactions of the Royal Society of Edinburgh”. No mesmo ano, um 

caso semelhante foi descrito na Alemanha, porém nas duas descrições acreditava-se tratar-

se de Penicillium, no entanto, a identificação do agente etiológico permaneceu 

inconclusiva. O primeiro caso inquestionável de aspergilose pulmonar humana foi descrito 

por Sluyter em 1847 em Berlim, e em 1856 por Virchow, que descreveu mais quatro casos 

(Peer, 1958). 

Os conídios de Aspergillus spp. são bem adaptados para dispersão pelo  ar; o 

pequeno tamanho e hidrofobicidade permitem  a permanencia no ar por períodos muito 

longos. A ornamentação dos esporos, como paredes equinuladas, observadas em A. 

fumigatus , aumenta a resistência ao ar, melhorando a dispersão; além da pigmentação, que 

torna essas estruturas viáveis por um período prolongado em condições adversas; esses 

fatores associados a outras características fazem com que espécies de Aspergillus tenham 

um padrão de distribuição global (O’Gorman, 2011). 

A doença é adquirida através da inalação dos conídios de Aspergillus pelo 

hospedeiro. Estima-se que um indivíduo se expõe constantemente a cerca de 1 a 100 

conídios/m3 de A. fumigatus no ar durante todo o ano (O’Gorman, 2011). Após a inalação, 

o pequeno tamanho (2-10µm de diâmetro) dos conídios permite a passagem fácil pelos 

mecanismos de defesa da cavidade nasal e do trato respiratório superior para atingir os 

alvéolos pulmonares, onde germinam,  resultando em uma potencial angioinvasão pelo 

fungo ( Barnes; Marr, 2006; O’Gorman, 2011). 

Como outros fungos oportunistas, as consequências da inalação dos conídios 

dependem da interação entre fatores do hospedeiro, como integridade do sistema 

imunológico, e características do fungo, como fatores de virulência; podendo estes fungos 

apenas colonizar o trato respiratório do hospedeiro, causar alergia e até mesmo infecção 

invasiva e fatal (Dagenais; Keller, 2009; Ben-Ami et al., 2010). 

Ao atigirem à mucosa respiratória, os conídios inalados germinam dando origem a 

hifas, que se extendem através das células intactas do epitélio penetrando na mucosa 

respiratória. Os conídios nos alvéolos pulmonares são rapidamente fagocitados pelos 

pneumócitos tipo II e transportados aos lisosssomos, onde muitos desses são destruídos 

(Filler, Sheppard, 2006). Entretanto, uma pequena quantidade de conídios fagocitados, 

aproximadamente 3%, sobrevive no interior dos pneumócitos e funcionam como uma 
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reserva latente da infecção (Wasylnka, Moore, 2003). Sendo assim, o compartimento 

intracelular pode atuar como um verdadeiro abrigo para o fungo, protegendo-o da resposta 

imunológica. Interessantemente, os conídios viáveis de A. fumigatus inibem a apoptose dos 

pneumócitos tipo II, sugerindo sobrevivência a condições adversas, estabelecendo, 

provavelmente, uma relação simbiótica com essas células. Quando os conídios 

internalizados germinam, notadamente pequenos danos são causados aos pneumócitos, 

podendo invadir os vasos sanguíneos (Berkova et al., 2006; Ben-Ami et al., 2010).  

O tropismo por vasos sanguíneos é uma característica marcante do A. fumigatus na 

infecção. Durante o desenvolvimento no tecido pulmonar, as hifas atravessam a barreira 

capilar alveolar e penetram nas células endoteliais, chegando ao lúmen das arteríolas 

pulmonares. Da mesma forma do epitélio pulmonar, as hifas induzem a própria 

internalização pelas células endoteliais (Lopes-Bezerra, Filler, 2004; Kamai et al., 2006; 

Kamai et al., 2009). Este processo é seguido pela injúria endotelial, liberação de citocinas 

pró-inflamatórias, expressão de fator endotelial na superfície das células, ativação da 

cascata de coagulação e trombose intravascular (Kamai et al., 2006). 

Para que todo processo ocorra, é necessário que os conídios superem as primeiras 

linhas de defesa do hospedeiro. Tanto a imunidade inata quanto adquirida têm um papel 

vital na defesa contra Aspergillus sp. Quando os conídios chegam aos pulmões ativam as 

células efetoras da imunidade celular inata, que são competentes em eliminá-los (Marr et 

al., 2004). Macrófagos alveolares rapidamente fagocitam os conídios, os quais são 

destruídos no interior dos fagossomos por meio de oxidases dependentes NADPH, gerando 

intermediários oxigenados reativos, presumivelmente, isso ocorre por meio de resposta 

local de citocinas, pois indivíduos inalam centenas de conídios por dia sem inflamação 

evidente (Philippe et al., 2003). 

Todo este processo se desenvolve devido a exposição de β-glucanos, e 

possivelmente outras moléculas durante a germinação, que interagem com receptores de 

reconhecimento, como os receptores “Toll-like” (TLR) e dectina-1, em macrófagos, 

resultando na produção de citocinas pró-inflamatórias (Pitt; Samson, 2007; O’Gorman, 

2011).  

A ativação desses detectores, como a dectina-1 pode levar à ativação de NADPH 

oxidase, cuja atividade dos neutrófilos é essencial na defesa do hospedeiro contra a 

aspergilose (Feldmesser, 2006; Sherif; Segal, 2010). O resultado da ativação da NADPH 

oxidase é a conversão de oxigênio para ânion superóxido, que por sua vez está relacionado 
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a ativação de proteases antimicrobianas pré-formadas existentes nos grânulos primários 

dos neutrófilos (Reeves et al., 2002; Sherif; Segal, 2010).  

A ligação com dectina-1 também pode levar à produção de citocinas pró-

inflamatórias, como a interleucina (IL) -17 (Holland; Vinh, 2009). Esta citocina influencia 

as defesas antimicrobianas do hospedeiro, bem como atua durante a inflamação em 

doenças auto-imune. A IL-17, por meio de seus receptores, estimula a produção de 

granulócitos e de macrófagos, de fatores estimuladores de colônias, e quimiocinas que 

regulam mielopoese e recrutamento de neutrófilos para os locais de inflamação (Gaffen, 

2009).  

Outra citocina bastante envolvida no processo imunológico contra  A. fumigatus é a 

IL-10, cujo papel ainda não foi completamente esclarecido. Um estudo realizado por 

Roilides et al. (2001) demonstrou que o aumento dos níveis circulantes de  IL-10  em 

pacientes neutropênicos  com aspergilose invasiva (AI) está relacionado a progressão da 

doença. Além disso, foi demonstrada associação com o risco aumentado de aspergilose em 

pacientes com fibrose cística. Podendo, assim, essa citocina está relacionada aos 

mecanismos de evasão do sistema imunológico por A. fumigatus. 

 Os estudos a respeito da AI utilizando animais mostram uma profunda resposta 

neutrofílica pulmonar, seguida por infiltrado linfocitário, provavelmente atraídos pelas 

citocinas secretadas pelos  macrófagos. O papel vital dos neutrófilos é demonstrado em 

modelos animais, em que coelhos neutropênicos desenvolvem rapidamente doença 

invasiva, e em seres humanos, para quem a neutropenia é fator de risco para AI (Barnes; 

Marr, 2006).  

Esse fato pode ser explicado pela incapacidade dos macrófagos residentes 

fagocitarem as hifas, devido ao tamanho. Sendo fundamental nesta etapa a participação dos 

neutrófilos polimorfonucleares (PMNs), os quais circundam as hifas e liberam substâncias 

antimicrobianas e intermediários oxigenados reativos (Momany; Taylor, 2000; Levitz, 

2004; Bruns et al., 2010). 

Bonnett et al. (2006) relatam que PMNs também participam na defesa contra os 

conídios inalados, agregando-se ao redor dos conídios nas vias aéreas e prevenindo a 

germinação pela liberação de lactoferrina a partir dos grânulos primários, diferentemente 

dos macrófagos alveolares. Plaquetas, também, estão envolvidas no processo de 

degradação dos conídios, as quais se aderem a essas estruturas e liberam serotonina, porém 

seu papel ainda não está bem estabelecido (Perkhofer et al., 2008). 
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Outro mecanismos de defesa do hospedeiro é o sistema complemento, um conjunto 

de proteínas séricas que reconhecem e se ligam a componentes microbianos, resultando na 

opsonização ou destruição dos micorganismos. As cascatas de reações do complemento 

convergem para a ligação do C3 à superfície de conídios e hifas de Aspergillus. Menos 

moléculas de C3 se ligam a superfície de conídios de A. fumigatus e A. flavus, o que torna 

essas espécies menos susceptíveis à fagocitose mediada pela opsonização pelo sistema 

complento (Behnsen et al., 2010). A. fumigatus e A. flavus, mas não A. niger produzem um 

fator solúvel inibidor da via alternativa de ativação do complemento (Dagenais; Keller, 

2009). 

Além das células do sistema imunológico, as próprias células do epitélio 

respiratório secretam substâncias como lisozima, lactoferrina, proteínas surfactantes e 

defensinas, as quais atuam na resistência à infecção por espécies de Aspergillus, porém 

com uma resposta de menores proporções que a dos macrófagos (Wright, 2005; Zarember 

et al, 2007; Dagenais; Keller, 2009). 

 

2.2.1. Formas clínicas 

A aspergilose pode apresentar-se sob três formas anatomo-patológicas principais, 

aspergilose broncopulmonar alégica (ABPA), reação de hipersensibilidade, principalmente, 

em pacientes asmáticos; aspergiloma, conhecido como bola fúngica, a qual se forma no 

interior de cavidades pré-existentes; e aspergilose invasiva (AI), condição grave, podendo 

ser fatal (Peixinho et al., 2003).  

Apresentações clínicas incomuns incluem aspergilose traqueobrônquica (ATB), que 

acomete, principalmente, pacientes neutropênicos, portadores da aids e receptores de 

transplantes de pulmão. Há três formas reconhecidas de ATB: obstrutiva, descrita 

inicialmente em pacientes com aids e transplantados de coração, é caracterizada pela 

presença de tampões mucosos espessos não-inflamatórios  repletos de hifas de Aspergillus; 

pseudomembranosa, que apresenta extensa inflamação da árvore traqueobrônquica, com 

uma membrana que recobre a mucosa formada pelas hifas; e ulcerativa, a qual se manifesta 

com envolvimento limitado da árvore brônquica, geralmente  próxima a linha de sutura em 

receptores de transplante de pulmão (Barnes; Marr, 2006; Tasci et al., 2006).  

Profilaxia com anfotericina e acompanhamento pela broncoscopia, com cirurgia e 

terapia antifúngica, resultam em prognósticos favoráveis para ATB ulcerativa. Em 

contraste, para ATB obstrutiva e pseudomembranosa o prognóstico continua muito pobre 

(Tasci et al., 2006). 
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A sinusopatia invasiva é outra forma clínica da aspergilose, podendo apresentar 

congestão, cefaléia e febre. Nos casos mais avançados, proptose e paralisia dos nervos 

cranianos tornam-se evidentes quando há invasão do crânio e tecido neural pelo 

Aspergillus sp. Essa forma clíncia é bastante agressiva, podendo disseminar-se para 

qualquer órgão, particularmente afetando olhos e pele (Barnes; Marr, 2006). 

 

2.2.1.1. Aspergilose Broncopulmonar Alérgica 

Os primeiros casos de ABPA foram descritos em 1952 por Hinson e colaboradores, 

em portadores de asma brônquica. É resultante da hipersensibilidade a antígenos de 

Aspergillus, o qual se encontra colonizando as vias aéreas. Esta forma comumente ocorre 

em todos os pacientes, porém é detectada, principalmente, em pacientes com asma, fibrose 

cística e bronquiectasia (Barnes; Marr, 2006; Goldenberg; Nicholas, 2008; Walsh et al., 

2008; Sales, 2009). Aproximadamente 7% a 14% dos pacientes asmáticos corticoide-

dependentes, bem como 6% dos portadores de fibrose cística são acometidos por  ABPA 

(Lopes et al., 2004).  

A suspeita de ABPA é, geralmente, por razões clínicas, alguns pacientes 

apresentam espectoração esporádica, “chiado”, dispnéia e cansaço. O diagnóstico é 

realizado pelos achados radiológicos associados a testes sorológicos (Zmeili; Soubani, 

2007; Goldenberg; Nicholas, 2008). Contudo, as radiografias de tórax podem se apresentar 

sem alterações nos estágios iniciais da doença. Durante as exacerbações agudas, infiltrados 

pulmonares são característicos da doença, os quais tendem a localizar-se nos lobos 

superiores. A tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR) é útil para uma 

melhor definição de bronquiectasia. Tipicamente, IgE sérica total é elevada e em culturas 

de esputo são isoladas espécies de Aspergillus, além da reatividade imediata à antígenos de 

Aspergillus nos testes cutâneos (Barnes; Marr, 2006; Walsh et al., 2008; Sales, 2009). 

De acordo com as características clínicas, sorológicas e radiológicas, os pacientes 

com ABPA pode ser subdivididos em dois grupos: pacientes com ou sem bronquiectasia 

central (ABPA-BC) e ABPA-soropositivos. Os critérios mínimos essenciais para 

diagnosticar pacientes com ABPA-BC incluem asma, reatividade cutânea imediata aos 

antígenos de Aspergillus, nível de IgE sérica de 41.000 ng/ml, e bronquiectasias centrais. 

Por outro lado, os critérios mínimos para diagnosticar pacientes ABPA-soropositivos 

incluem asma, reatividade cutânea imediata aos antígenos de Aspergillus, nível de IgE 
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sérica de 41.000 ng/ml, história de infiltrados pulmonares, e níveis elevados de anticorpos 

IgG contra A. fumigatus (Zmeili; Soubani, 2007). 

O tratamento da ABPA tem como objetivo tratar as exacerbações agudas da doença 

e limitar a doença pulmonar progressiva e bronquiectasias. Corticosteróides orais 

representam o principal  tratamento da ABPA. Estes suprimem a resposta inflamatória 

provocada por Aspergillus, em vez de erradicação do organismo. Estudos tem demonstrado 

a eficácia do tratamento quando este é efetuado pela associação de corticosteróides com 

antifúngicos como itraconazol e voriconazol (Judson, 2004; Hilliard et al., 2005; Barnes; 

Marr, 2006), sendo os antifúngicos responsáveis pela diminuição da dose de corticoide 

necessária, a eosinofilia e a concentração de IgE, melhorando a função pulmonar e a 

qualidade de vida (Barnes; Marr, 2006; Sales, 2009). 

A detecção precoce e tratamento da ABPA antes do desenvolvimento de todos os 

sintomas clínicos e bronquiectasia é primordial, uma vez que o adiamento do tratamento  

pode  resultar em danos pulmonares irreversíveis como fibrose pulmonar (Barnes; Marr, 

2006; Walsh et al., 2008; Sales, 2009).  

 

2.2.1.2. Aspergiloma 

Aspergiloma é a mais comum e mais reconhecida forma de comprometimento 

pulmonar devido à Aspergillus. O aspergiloma é considerada como forma sapróbia devido 

ao desenvolvimento em uma cavidade pré-existente no pulmão, a qual não apresenta danos 

aparentes. A bola fúngica é composta por hifas, células inflamatórias, fibrina, muco e 

fragmentos de tecido. Muitas doenças pulmonares cavitárias são agravadas pelo 

aspergiloma, incluindo tuberculose, bronquiectasias, sarcoidose, cistos brônquicos, 

neoplasias e infecções pulmonares. Destas, a tuberculose é a condição mais comumente 

associada (Barnes; Marr, 2006; Zmeili; Soubani, 2007; Goldenberg; Nicholas, 2008; Sales, 

2009).  

A bola fúngica pode mover-se dentro da cavidade, porém comumente não invade o 

parênquima pulmonar circundante ou vasos sanguíneos, embora existam exceções. Na 

maioria dos casos, a lesão permanece inalterada, mas em 10% dos casos, o aspergiloma 

pode diminuir de tamanho ou regredir espontaneamente, sem tratamento (Goldenberg; 

Nicholas, 2008).  

A maioria dos pacientes com aspergiloma são assintomáticos e quando os sintomas 

estão presentes, os pacientes apresentam hemoptise leve, mas hemoptise grave e 
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potencialmente fatal pode ocorrer particularmente em pacientes com sangramento 

decorrente de tuberculose (Lopes et al., 2004; Zmeili; Soubani, 2007; Goldenberg; 

Nicholas, 2008). Esse fato pode ser devido à invasão de vasos sanguíneos, endotoxinas 

liberadas pelo fungo, ou irritação mecânica dos vasos expostos dentro da cavidade pela 

movimentação da bola fúngica (Lopes et al., 2004; Zmeili; Soubani, 2007). Menos 

comumente, os pacientes podem desenvolver tosse e dispneia que estão, provavelmente, 

mais relacionadas à doença pulmonar subjacente; e febre, que pode ser secundária à doença 

de base ou superinfecção bacteriana da cavidade. A taxa de mortalidade relacionada com 

aspergiloma varia de 2% a 14% (Zmeili; Soubani, 2007). 

O diagnóstico de aspergiloma é realizado, geralmente, com base nas características 

clínicas e radiológicas, combinadas a evidências sorológicas ou microbiológicas. A 

radiografia do tórax é útil para demonstrar a presença de uma massa no interior de 

cavidade pré-existente. A TCAR pode ser necessária para visualizar a bola fúngica, a qual 

não é aparente na radiografia de tórax.  Esta aparência radiológica pode ser observada em 

outras condições diferentes tais como neoplasia, abscesso e cisto hidático; podendo o 

aspergiloma coexistir com qualquer uma dessas condições (Zmeili; Soubani, 2007; 

Goldenberg; Nicholas, 2008).  Culturas de esputo com isolamento do agente etiológico 

ocorrem em apenas 50% dos casos. Testes sorológicos para pesquisa de antígenos e 

anticorpos se apresenttam positivos em quase todos os casos, porém alguns autores 

discutem a mudança na terminologia de aspergiloma para aspergilose semi-invasiva, 

quando em testes para pesquisa de anticorpos, são detectadas precipitinas no soro de 

pacientes; no entanto, um consenso ainda não foi estabelecido (Barnes; Marr, 2006; 

Goldenberg; Nicholas, 2008). 

Não há consenso sobre o tratamento de aspergiloma, sendo considerado apenas 

quando os pacientes se tornam sintomáticos, geralmente com hemoptise. Embora 

amplamente utilizada, a terapia antifúngica é, frequentemente ineficaz. No entanto, a 

administração de anfotericina B por via percutânea guiada por tomografia 

computadorizada vem se mostrando eficiente, especialmente em pacientes com hemoptise 

maciça. Ressecção cirúrgica, por enquanto, é a única forma definitiva de tratamento; 

envolvendo, geralmente, uma lobectomia e, assim, remoção da bola fúngica; é indicada 

para pacientes com hemoptise recorrente, caso a função pulmonar seja suficiente para 

permitir a cirurgia (Barnes; Marr, 2006; Zmeili; Soubani, 2007; Goldenberg; Nicholas, 

2008). 
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2.2.1.3. Aspergilose Invasiva 

 A aspergilose invasiva (AI) é uma das formas mais comuns da doença, sendo por 

alguns autores classificada como aspergilose necrotizante crônica (ANC) ou semi-invasiva 

e AI propriamente dita (Barnes; Marr, 2006; Torrelo et al., 2007; Zmeili; Soubani, 2007; 

Walsh et al., 2008; Sherif; Segal, 2010). 

 

• Aspergilose invasiva 

O primeiro caso relatado foi em 1953 por Rankin. O início da AI dar-se, mais 

frequentemente, pelo trato respiratório inferior, pela inalação dos conídios; menos 

comumente, pode iniciar-se em locais além dos pulmões, como seios, trato gastrointestinal, 

ou pele por meio de cateter intravenoso, prolongado contato da pele com fitas adesivas ou 

queimaduras. A aspergilose pode difundir-se por via hematogênica para outros órgãos, 

sobretudo o cérebro, levando a convulsões, infartos cerebrais, hemorragia intracraniana, 

meningite e abscesso epidural e, menos freqüentemente para pele, rins, pleura, coração, 

esôfago e fígado (Barnes; Marr, 2006; Torrelo et al., 2007; Zmeili; Soubani, 2007; Walsh 

et al., 2008; Sherif; Segal, 2010). 

Os sintomas são normalmente inespecíficos, e consistentes com broncopneumonia,  

febre que não responde aos antibióticos, tosse, produção de expectoração e dispneia. Os 

pacientes podem também apresentar dor pleurítica, devido a invasão vascular pulmonar 

levando a pequenos infartos, e hemoptise, que é geralmente leve, mas pode ser grave. AI é 

uma das mais comuns causas de hemoptise em pacientes neutropênicos (Zmeili; Soubani, 

2007; Sherif; Segal, 2010).   

O diagnóstico precoce pode ser dificultado devido as características clínicas 

inespecíficas e febre pode está ausente, principalmente em pacientes fazendo uso de 

corticosteróides. Além disso, a cultura de lavado broncoalveolar (LBA) e esputo apresenta 

uma sensibilidade de 50% e o diagnóstico definitivo é realizado apenas em material obtido 

por biópsia, a qual demonstra evidências histológicas da invasão fúngica no tecido, ou 

isolamento do fungo em cultura (Barnes; Marr, 2006; Walsh et al., 2008; Sales, 2009). As 

radiografias torácicas podem ser utilizadas como ferramentas diagnósticas, sendo a TCAR 

um exame que proporciona melhor padrão de imagens, as quais se mostram alteradas antes 

mesmo do início dos achados clínicos. Múltiplos infiltrados ou nódulos discretos podem 

ser características iniciais da doença. Uma zona opaca pode se desenvolver ao redor dos 

nódulos (“sinal do halo”), particularmente em pacientes neutropênicos. Se não tratadas, 
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essas lesões podem evoluir com cavitação (“sinal do crescente aéreo”), no entanto, a 

administração de terapia empírica torna raros esses achados radiológicos (Barnes; Marr, 

2006; Sales, 2009). 

  A aspergilose invasiva aguda é fatal e o tratamento deve ser iniciado 

imediatamente. Na prática, a terapia antifúngica muitas vezes é iniciada empiricamente em 

pacientes neutropênicos que não respondem a terapia com antibióticos de largo espectro. O 

tratamento com anfotericina B, itraconazol, voriconazol, caspofungina e anidulafungina 

pode ser eficaz. Melhoria na neutropenia e redução de imunossupressão aumenta a taxa de 

sucesso do tratamento (Barnes; Marr, 2006; Goldenberg; Nicholas, 2008; Sherif; Segal, 

2010). 

 

• Aspergilose necrosante crônica 

A aspergilose necrotizante crônica (ANC), também chamada semi-invasiva ou 

aspergilose invasiva subaguda, é rara e foi descrita pela primeira vez em 1981 por Gefter e 

colaboradores. É caracterizada por processo infeccioso e cavitário do parênquima 

pulmonar secundário a invasão local por espécies de Aspergillus, sobretudo, A. fumigatus 

(Barnes; Marr, 2006; Zmeili; Soubani, 2007).  

Em contraste com a AI, ANC possui um curso lento durando semanas a meses, e a 

invasão vascular e disseminação para outros órgãos é incomum. Ocorre geralmente em 

pacientes de meia idade e idosos apresentando doença pulmonar crônica, como doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), histórico de tuberculose, cirurgias torácicas, 

radioterapia, fibrose cística, infarto pulmonar, ou, menos comumente, sarcoidose. Também 

pode ocorrer em pacientes que estão levemente imunocomprometidos devido à diabetes 

mellitus, alcoolismo, doença hepática crônica, corticoterapia, desnutrição e doenças do 

tecido conjuntivo, tais como artrite reumatóide e espondilite anquilosante (Lopes et al., 

2004; Barnes; Marr, 2006; Zmeili; Soubani, 2007; Goldenberg; Nicholas, 2008; Sales, 

2009). 

Pode ser difícil distinguir ANC de aspergiloma, principalmente sem imagens 

radiológicas; no entanto, na ANC há invasão local do tecido pulmonar e cavidades pré-

existentes não são necessárias, apesar de cavidade com uma bola fúngica ter a 

possibilidade de se desenvolver no pulmão como um fenômeno secundário, devido à 

destruição do tecido pelo fungo. a capacidade do aspergiloma em evoluir e invadir a parede 

da cavidade, causando destruição do parênquima local, como pode ser visto em pacientes 

com ANC, foi demonstrada por Barnes e Marr (2006). 
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Os sintomas apresentados pelos pacientes incluem febre e tosse produtiva com 

hemoptise durante semanas ou meses, perda de peso, mal estar e fadiga; ocasionalmente, 

os pacientes podem ser assintomáticos (Lopes et al., 2004; Barnes; Marr, 2006; Zmeili; 

Soubani, 2007; Goldenberg; Nicholas, 2008; Sales, 2009).  

O diagnóstico, é realizado pela combinação dos achados clínicos, radiológicos e 

microbiológicos.  A radiografia de tórax e TCAR mostram lesões com cavitação em torno 

de consolidação nos lobos superiores e expessamento pleural. A forma de aspergiloma 

pode ser evidenciada em aproximadamente 50% dos pacientes (Lopes et al., 2004; Zmeili; 

Soubani, 2007). Em amostras de esputo e LBA também podem ser isolados Aspergillus em 

cultura. A confirmação do diagnóstico requer demonstração histopatológica de invasão dos 

tecidos pelo fungo, podendo ser visualizada a invasão dos vasos sanguíneos por elementos 

fúngicos. Patologicamente, ANC é caracterizada por necrose do tecido pulmonar, 

inflamação aguda ou crônica da parede da cavidade, e presença de hifas (Parra et al., 2004; 

Goldenberg; Nicholas, 2008). 

A grande maioria dos pacientes com ANC apresenta soro reagente para anticorpos 

IgG contra A. fumigatus, que varia com o tempo e pode ser negativo em alguns pontos do 

curso da doença. Reatividade cutânea imediata aos antígenos de Aspergillus é outro teste 

útil, mas não possui carater diagnóstico (Goldenberg; Nicholas, 2008).  

A confirmação do diagnóstico é difícil e o atraso pode contribuir para a morbidade 

e mortalidade associadas a ANC.  Portanto, o diagnóstico precoce necessita de um alto 

índice de suspeita. A combinação de achados clínicos e radiológicos característicos, além 

dos resultados sorológicos positivos ou o isolamento do fungo das amostras das vias 

respiratórias é altamente indicativa de ANC (Zmeili; Soubani, 2007).  O tratamento pode 

ser realizado utilizando, principalmente o itraconazol e voriconazol, bem como a 

anfotericina B (Lopes et al., 2004; Zmeili; Soubani, 2007). 

 

2.2.2. Epidemiologia 

 

Raramente doenças pulmonares invasivas na população geral são causadas por 

fungos. No entanto, em certos grupos de risco, a incidência de infecção pulmonar fúngica 

grave está aumentando (Miyashita et al., 2001; Pound et al., 2002; Souza, 2006; Quindós, 

2011). Apesar de comumente contraída no ambiente hospitalar, podem ser adquiridas na 

comunidade em pacientes de alto risco (Patterson et al., 2000; Chen et al., 2001). 
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Desde a década de 90 diversos estudos têm mostrado uma mudança na 

epidemiologia das infecções fúngicas invasivas, com aumento das infecções causadas por 

espécies de Aspergillus. Em um estudo de necrópsias em um hospital alemão realizado por 

Koch et al.(2004), entre 1992 e 2001, a aspergilose foi responsável por cerca de 62% dos 

casos de infecções fúngicas invasivas diagnosticadas no hospital e a candidíase 

responsável por 35% dos casos.  

Dados do “Sorveglianza Epidemiologica Infezioni Funginenelle Emopatie 

Maligne” (SEIFEM) de 2004 indicam que 64% das infecções fúngicas invasivas em 

pacientes com doenças hematológicas malígnas que foram admitidos em enfermarias 

hematológicas na Itália entre 1999 e 2003 foram causadas por fungos filamentosos, sendo 

mais de 90% causadas por espécies de Aspergillus, evidenciando a aspergilose como a 

principal causa de infecções fúngicas invasivas na população européia (Pagano et al., 

2006). 

  As razões para as mudanças na epidemiologia das infecções fúngicas invasivas não 

são completamente esclarecidas, provavelmente resultam, de diversos fatores como 

aumento do uso de fluconazol na profilaxia em pacientes receptores de transplante de 

medula óssea (TMO) e mudanças nas estratégias de tratamento para outros grupos de risco, 

como o uso de agentes que alteram as funções de constituintes do sistema imunológico e 

aumento no número de TMO alogênico (Lass-Flörl, 2009). 

A aspergilose é uma importante causa de morbidade e mortalidade em pacientes 

imunocomprometidos, principalmente em receptores de TMO alogênico e pacientes 

neutropênicos com doenças malignas hematológicas. Estudos realizados nos Estados 

Unidos demonstraram que a mortalidade de pacientes receptores TMO com aspergilose 

representou 59,2% dos casos e, apenas em seis semanas este número alcançou 22% 

(Dasbach et al., 2000), enquanto que Lin et al. (2003) relataram taxa de mortalidade de 

80%. 

Baseado em dados de alta hospitalar, foi estimado 10.190 hospitalizações por 

aspergilose e 1.970 mortes no ano de 1996 nos Estados Unidos, sendo o tempo médio de 

permanência hospitalar de 17 dias relacionada à aspergilose com custo médio por 

internação U$ 62.426,  resultando em um custo total de 633,1 milhões de dólares (Dasbach 

et al., 2000; Alangaden, 2011). 

A epidemiologia da AI é pobremente documentanda em pacientes com doença 

pulmonar obstrutiva crônica, apesar das taxas de mortaliadade se aproximarem de 100% 

(Cornillet et al., 2006; Alangaden, 2011). Há um aumento de relatos de AI em pacientes 
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críticos em Unidade de Tratamento Intensivo ausência dos fatores de risco clássicos, 

incluindo pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, cirrose hepática, 

pacientes com tumores sólidos e com uso de corticosteróides (Lass-Flörl, 2009; 

Alangaden, 2011). 

  Dentre os agentes etiológicos, A. fumigatus é responsável por aproximadamente 

90% dos casos de aspergilose; no entanto, vem aumentando cada vez mais o número de 

outras espécies causando a doença, incluindo A. flavus, A. niger, A. terreus,A. nidulans, e 

A. ustus (Lai et al., 2008; Lass-Flörl, 2009; Alangaden, 2011).  Em um estudo realizado 

por Morgan et al. (2005) sobre Aspergillus sp. associado a infecções que ocorrem após 

TMO,  A. fumigatus foi responsável por 56% dos casos,  A. flavus 18,7%, A. terreus 16%, 

A.  niger 8% e A.  versicolor 1,3%. Esta mudança no espectro microbiológico tem 

importante repercussão clínica pela resposta limitada que Aspergillus não-fumigatus 

podem apresentar a antifúngicos tradicionais (Souza, 2006). 

Em determinadas localizações geográficas como a Arábia Saudita e Sudão, regiões 

semi-áridas e áridas, AI causada por A. flavus é mais comum que a causada por A. 

fumigatus. Nessas regiões, A. flavus é responsável por 44% dos casos de aspergilose 

cutânea e sinusite, enquanto A. fumigatus é responsável por 26% dessas formas clínicas. 

Entre os casos de ceratite, A. flavus foi responsável por 80% do total de infecções. Este 

fato pode ser devido a capacidade dos esporos de A. flavus permanecerem viáveis em áreas 

muito secas (Yu et al. 2005; Krishnan et al., 2009). 

Apesar das melhorias no diagnóstico e tratamento da AI, o número de casos e 

gravidade da doença têm aumentado dramaticamente devido ao grande número de 

pacientes sujeitos a terapias imunossupressoras cada vez mais severas (Barnes; Marr, 2006; 

O’Gorman, 2011). 

 

2.2.3. Fatores de Risco 

 

 A aspergilose ocorre quase exclusivamente associada à imunossupressão.  Além 

dos fatores predisponentes conhecidos, como corticoterapia, antibioticoterapia, tratamento 

para o câncer, TMO e transplante de órgãos sólidos existem estudos que mostram fatores 

biológicos relacionados à suscetibilidade do hospedeiro à aspergilose. Entre esse fatores 

destaca-se, a sobrecarga de ferro, que pode ser adquirida durante o curso do tratamento da 

doença de base, a qual tem sido associada ao aumento da suscetibilidade à infecções 

fúngicas invasivas em pacientes com mieloma (Miceli et al., 2006) e  pacientes que 



Brandão, I. S. L.- Análise comparativa ...  36 
 

 
 

receberam TMO (Altes et al., 2004). Isso pode ser devido ao aumento da disponibilidade 

de ferro para a proliferação dos fungos e pelos efeitos negativos da sobrecarga de ferro 

sobre as funções antimicrobianas dos neutrófilos, monócitos e células natural-killer 

(Erjavec et al., 2009). 

A idade avançada, outro fator biológico do hospedeiro, tem sido frequentemente 

relatada como fator de risco para diversas infecções graves. Em uma análise multivariada, 

a idade foi demonstrada como sendo um fator de risco independente para infecções 

fúngicas invasivas em pacientes que receberam TMO, em contraste com outros fatores 

biológicos, tais como acidose e hiperglicemia, que não aumentaram o risco (Marr et al., 

2002). Apesar do sexo ainda não ser considerado como um fator predisponente, a maioria 

dos pacientes que apresentam aspergilose, são do sexo masculino; esse fato pode ser 

justificado pelos hábitos, como tabagismo e etilismo; ocupação e promiscuidade (Gomes; 

Faresin, 2007; Hsu et al., 2010; Nam et al., 2010; Nguyen et al., 2011).  

Os fatores biológicos predisponentes, associados aos fatores genéticos também têm 

sido evidenciados. Nos trabalhos realizados por Bonnett et al. (2006) e Feldmesser (2006) 

foi demonstrada que a produção defeituosa de oxidantes dentro dos agregados de LPMNs 

em grande parte contribui para susceptibilidade à AI; explicando porque neutropenia, com 

defeito de NADPH oxidase e corticosteróides, que atrasam o recrutamento dos PMN, são 

importantes fatores predisponentes à infecção. 

Fatores relacionados com o hospedeiro como a produção de IL-10 e TNF-α, têm 

papel no desenvolvimento da AI. IL-10 atua como uma citocina reguladora da resposta 

inflamatória por controlar o equilíbrio entre as respostas inflamatória e humoral. Esta atua 

diminuindo as funções antifúngicas efetoras em fagócitos e a secreção de citocinas pró-

inflamatórias em macrófagos, células T, neutrófilos e células dendríticas (Walsh et al., 

2009). Em um estudo realizado por Seo et al . (2005) foi verificado que um polimorfismo 

de base única no gene promotor para IL-10 é um fator preditivo para o densenvolvimento 

de AI em pacientes tratados por TMO alogênico; nesse estudo, pacientes com produção de 

IL-10 diminuída apresentaram risco de desenvolver AI nove vezes menor em relação aos 

pacientes controle, com produção de IL-10 não afetada. Entre os pacientes com produção 

da citocina aumentada foi observada uma incidência significativamente maior de AI. O 

papel específico da IL-10 ainda não foi totalmente esclarecido, sendo necessários mais 

estudos. 

Altos níveis de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α, são necessários para o 

controle adequado da infecção invasiva por fungos. Sendo cerca de 60% da variação da 
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produção do TNF-α determinada geneticamente, esse fato poderia explicar, em parte, as 

diferenças inter-individuais no risco de pacientes submetidos a regime de tratamento 

imunossupressores similares desenvolver infecção fúngica invasiva, além dos fatores 

relacionados à exposição ao fungo (Sales, 2009).  

Outro defeito no mecanismo de imunidade inata pode também aumentar a 

susceptibilidade à infecção invasiva. Receptores TLR são proteínas transmembrana 

encontradas na superfície de células imunológicas, as quais interagem com proteínas 

ativadoras de diversos fatores de transcrição, resultando na produção de citocinas 

inflamatórias e ativação da imunidade adaptativa (Bochud et al., 2008). Uma vez presente 

no corpo humano, o Aspergillus ativa a imunidade celular inata por meio de interação com 

receptores TLR2 e TLR4, a ausência ou diminuição deste sinal por células epiteliais ou 

fagocíticas pode levar a risco aumentado de desenvolver aspergilose (Kesh et al., 2005). 

Foi demonstrada que a associação com o aumento da susceptibilidade à AI é polimorfismo 

no gene do plasminogênio, o qual prejudica a resposta imune durante a infecção, embora 

seu papel específico ainda não foi totalmente compreendido (Zaas et al., 2008). 

 

 
2.3. DIAGNÓSTICO DE ASPERGILOSE 

 
O diagnóstico da AI permanece desafiador e difícil de ser estabelecido, 

particularmente na fase inicial, sendo necessário um alto índice de suspeita em pacientes 

que apresentam fatores de risco.  Os sinais e sintomas clínicos são inespecíficos, muito 

variáveis, de aparecimento tardio no decurso da doença, persistindo um grande número de 

pacientes assintomáticos devido à imunossupressão, fazendo como que numerosos casos 

de AI sejam diagnosticados post-mortem. Aproximadamente um terço dos casos não é 

diagnosticado ante-mortem (Vaideeswar et al., 2004; Chamilos et al., 2006; Tuon, 2007; 

Rosa, 2008). 

Atendendo a substancial controvérsia relativa aos critérios diagnósticos das 

infecçõe fúngicas invasivas (IFIs), membros do “Invasive Fungal Infections Cooperative 

Group of the European Organization for Research and Treatment of Cancer” (EORTC-

IFICG) e do “Mycoses Study Group of the National Institutes of Allergy and Infectious 

Diseases” (NIAID-MSG) propuseram, por consenso, vários critérios para o diagnóstico de 

IFIs, em pacientes hematooncológicos e receptores de transplante de medula óssea, os 

quais se destinam a servir como guia para pesquisa clínica e epidemiológica (Ascioglu et 
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al., 2002). Sendo assim, os critérios utilizados para diagnóstico da aspergilose estão 

inseridos na proposta da EORTC/MSG (Rosa, 2008).  

Formando a base das definições propostas estão fatores do hospedeiro, 

manifestações clínicas e resultados micológicos. Atualmente, de acordo com os fatores 

propostos para análise, as IFIs estão classificadas em três níveis, consistentes com o grau 

de certeza do diagnóstico; são essas, “provada”, “provável” e “possível”. Salientando que 

esses critérios não são adotados para micoses causadas por fungos dimórficos endêmicos 

como P. brasiliensis, H. capsulatum, Coccidioides immitis e Blastomyces dermatitidis (De 

Pauw et al., 2008).  

Para a IFI ser considerada “provada”, deve haver a comprovação do parasitismo do 

fungo no tecido, dado obtido pela realização de exame histopatológico, citopatológico ou 

observação direta ao microscópio de amostras obtidas por procedimentos invasivos, além 

de achados clínicos e radiológicos compatíveis com a infecção. Na IFI "provável", cada um 

dos três elementos, fator hospedeiro, características clínicas e evidência micológica tem de 

estar presente. Por contraste, o paciente que apresenta pelo menos um critério da categoria 

de fatores do hospedeiro, mas que não tem características clínicas ou evidências 

micológicas é classificado apenas como "possível", pois esta é a categoria menos 

específica, mas frequentemente utilizada na prática clínica para tratar os pacientes de 

forma empírica. Assim, de acordo com estas definições, a AI pode assumir um perfil 

diagnóstico de provada, provável ou possível (De Pauw et al., 2008).  

 

2.3.1. Diagnóstico por Imagem 

Os achados radiológicos isolados não podem caracterizar o diagnóstico de 

aspergilose, porém quando associados aos achados clínicos e micológicos, tornam-se de 

grande valor. Dentre as técnicas mais utilizadas para a pesquisa de imagens, destacam-se a 

radiografia e tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR) (Barnes; Marr, 2006; 

De Pauw et al., 2008; Sales, 2009; Wheat, 2009). 

 A radiografia de tórax é de pouca utilidade nos estágios iniciais da aspergilose, 

pois a incidência de alterações inespecíficas é alta. Achados comuns incluem infiltrações 

que são sugestivos de infarto pulmonar e cavitações; derrames pleurais são incomuns 

(Zmeili; Soubani, 2007).  

O contrário pode ser constatado pelo uso rotineiro da TCAR do tórax no início da 

AI, o que leva a um diagnóstico precoce e melhores resultados nestes pacientes,  também 
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visto na  broncoscopia (Caillot et al., 2001; Zmeili; Soubani, 2007; Goldenberg; Nicholas, 

2008). Os achados típicos da TCAR de tórax, em pacientes suspeitos de terem AI, incluem 

múltiplos nódulos e o sinal do halo, que é principalmente observado em pacientes 

neutropênicos no início da infecção, geralmente na primeira semana, apresentando-se 

como uma zona opaca devido à hemorragia em torno do nódulo pulmonar, podendo evoluir 

com cavitação, constituindo-se como sinal do crescente aéreo, outro sinal radiológico 

frequentemente encontrado (Goldenberg; Nicholas, 2008).  Todavia, nenhum desses sinais 

são patognomônicos da AI (Zmeili; Soubani, 2007).   

O sinal do halo pode ser encontrado como resultado de metástases, carcinoma 

broncoalveolar, bronquiolite obliterante com pneumonia, pneumonia eosinofílica ou outras 

infecções fúngicas (Zmeili; Soubani, 2007).   

Greene et al. (2005) constataram que 94% dos 235 pacientes com diagnóstico 

confirmado de AI tiveram pelo menos uma região nodular. Em um estudo retrospectivo 

realizado com 45 pacientes, nenhum dos primeiros sinais na TCAR, como nódulos, 

consolidação e infiltrados  peribrônquicos, previu o resultado do paciente ou o 

desenvolvimento de hemorragia (Horger et al., 2005). 

  

2.3.2.Diagnóstico Micológico Convencional 

• Exame direto e Histopatológico 

O exame direto ao microscópio das amostras clínicas deve ser o procedimento de 

primeira escolha sempre que se suspeite de um fungo enquanto agente etiológico, sendo 

útil na detecção da presença de estruturas fúngicas, o qual fornece um diagnóstico 

presuntivo rápido (Barnes; Marr, 2006; Aquino et al., 2007; Rosa, 2008; Wheat, 2009).  

Para realização de exame direto, é indicado que amostras de esputo e LBA sejam 

coletadas pelo menos em número de três em dias alternados e estando o paciente com 

cavidade oral higienizada e em jejum, para eliminar a possibilidade de contaminação, pois 

essas amostras não são consideradas assépticas (Wheat, 2009).  

Com essas amostras podem ser realizadas preparações a fresco com ou sem adição 

de hidróxido de potássio ou ser utilizadas colorações simples como coloração de Gram, 

Giemsa ou ainda técnicas fluorescentes, tais como calcofluor (Hope et al., 2005; 

McClenny, 2005; Alexander; Pfaller, 2006). No entanto, resultados “negativos” não 

excluem uma infecção fúngica (Palacio et al., 2003; Alexander; Pfaller, 2006). 
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A sensibilidade do estudo micológico de amostras de esputo e LBA é de 

aproximadamente 30% e 50%, respectivamente (Souza, 2006). Lopes et al. (2004) relatam 

positividade de 50% dos casos de aspergiloma. Enquanto que na AI o LBA apresenta alta 

especificidade, mas baixa sensibilidade no diagnóstico, porém é útil, especialmente, nos 

pacientes com envolvimento difuso dos pulmões.  

O diagnóstico histopatológico, pela análise de fragmentos de tecido pulmonar 

obtidos por meio de biópsia, é considerado o “padrão ouro” para o diagnóstico da AI 

provada. A presença de estruturas fúngicas invadindo o tecido do hospedeiro, juntamente 

com o isolamento do fungo em cultura, comprova o diagnóstico de AI. Além disso, 

permite a exclusão de outros diagnósticos, como doenças malignas e outras infecções 

(Ascioglu et al., 2002; De Pauw et al., 2008; Rosa, 2008; O’Gorman, 2011).  

No entanto, a principal desvantagem reside na incapacidade de distinção entre 

diferentes espécies de Aspergillus ou mesmo de outros fungos filamentosos patogênicos, 

como Fusarium spp. ou Scedosporium spp., o que demonstra a importância do isolamento 

e da identificação do agente etiológico para um diagnóstico preciso. Acresce a dificuldade 

de que nem sempre os procedimentos invasivos necessários a obtenção de biópsias são 

possíveis, dado as co-morbilidades destes pacientes (McClenny, 2005; Alexander; Pfaller, 

2006; Chamilos; Kontoyiannis, 2006; Wheat, 2009; O’Gorman, 2011).  

Para melhor visualização das hifas septadas nos tecidos, podem ser utilizadas 

colorações como metanamina de prata de Gomori, ácido periódico de Schiff ou 

hematoxilina eosina (Tarrand et al., 2003; Hope et al., 2005; Alexander; Pfaller, 2006). 

Técnicas de imunohistoquímica também têm sido utilizadas para a identificação de fungos 

em amostras clínicas e vários anticorpos monoclonais ou policlonais fluorescentes têm sido 

desenvolvidos numa tentativa de diferenciação dos gêneros Aspergillus, Fusarium e 

Scedosporium in situ. Todavia, o elevado grau de parentesco antigênico entre estes e outros 

fungos patogênicos, resulta numa significativa reatividade cruzada e consequente baixa 

especificidade do procedimento (Alexander; Pfaller, 2006).  

Nas secções de tecido, são visualizadas hifas hialinas, septadas, que exibem 

ramificações dicotômicas progressivas até um ângulo de 45°. A presença dessas estruturas 

fúngicas deve ser correlacionada com a resposta tecidual à presença do fungo (Hope et al., 

2005; McClenny, 2005).  

Chamilos et al. (2006) demonstraram que os achados  histopatológicos associados a 

AI diferem de acordo com a doença de base apresentada pelo hospedeiro. Em pacientes de 

transplante alogênico apresentado a doença do enxerto versus hopedeiro, há inflamação 
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intensa com infiltração de neutrófilos, necrose e mínima coagulação, além da baixa carga 

fúngica. Entretanto, AI em pacientes neutropênicos é caracterizada por escassa reação 

inflamatória, necrose e coagulação extensas associadas a angio-invasão por hifas, e alta 

carga fúngica.  

 

• Cultura  

O isolamento de Aspergillus a partir de amostras do trato respiratório inferior 

permite a identificação da espécie envolvida no processo patológico, além de proporcionar 

a realização de provas de susceptibilidade in vitro aos antifúngicos (Rosa, 2008; Sales, 

2009; O’Gorman, 2011). O isolamento de Aspergillus a partir de amostras do trato 

respiratorio inferior revela um razoável valor preditivo positivo (>60%), mas baixa 

sensibilidade (<30%), para o diagnostico de AI em pacientes imunossuprimidos; além de 

positivarem tardiamente no curso clínico desta doença (McClenny, 2005; Chamilos; 

Kontoyiannis, 2006). 

As amostras processadas para cultura podem ser de LBA, fragmentos de tecido, 

aspirados dos seios cranianos, esputo, entre outras. O isolamento do fungo em cultura não 

permite a distinção entre colonização ou infecção (Soubani et al., 2004), sendo assim, a 

importância de isolar Aspergillus spp. nessas amostras depende da coleta e do estado 

imunológico do hospedeiro (Barnes; Marr, 2006; Sales, 2009; O’Gorman, 2011).  

Por este gênero ser considerado como possível contaminante de culturas de 

laboratório e especialmente quando o material analisado não for proveniente de sítio 

asséptico, se faz necessária a repetição das coletas, com um mínimo de três, e o semeio em 

meio de cultura em duplicata incubado em temperatura de 28ºC e 37ºC. Assim, quando 

ocorrer o isolamento da mesma espécie fúngica pode-se afirmar que a referida cultura é o 

agente etiológico e não um contaminante (Rosa, 2008; Wheat, 2009; Sales, 2009).  

Em pacientes imunocompetentes, o isolamento de espécies de Aspergillus do 

esputo quase sempre representa colonização das vias aéreas sem repercussão clínica, 

fazendo-se necessária a utilização de outros métodos diagnósticos para excluir AI. Em um 

estudo realizado por Soubani et al. (2004), com 66 pacientes idosos hospitalizados 

apresentado Aspergillus isolado do esputo, 92% foram consistentes com colonização, e 

4,5% tinham AI. 

Por outro lado, o isolamento de espécies de Aspergillus de amostras de esputo é 

altamente preditivo de doença invasiva em pacientes imunossuprimidos. Estudos 

mostraram que amostras de esputo, nas quais se isolam Aspergillus em pacientes com 
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leucemia, ou naqueles que tenham sido submetidos a transplante, tem um impacto positivo 

com valor preditivo de 80-90%. No entanto, o não isolamento do fungo em amostras de 

esputo não descartam a possibilidade de AI; expectoração com ausência de isolamento 

fúngico em cultura foram observadas em 70% dos pacientes com diagnóstico confirmado 

AI (Barnes; Marr, 2006, Souza, 2006).  

A broncoscopia com LBA é útil no diagnóstico da AI, especialmente em pacientes 

com comprometimento pulmonar difuso. A sensibilidade e a especificidade do isolamento 

de espécies de Aspergillus em LBA são cerca de 50% e 97%, respectivamente; 

constituindo-se o LBA um espécime clínico útil para o diagnóstico de pacientes com 

suspeita de AI. Além de obter amostras que podem ser processadas para a visualização 

direta em microcópio de estruturas fúngicas em parasitismo e isolamento do agente 

etiológico em cultura, também vem sendo estudada sua utilização para detecção de 

antígenos de Aspergillus (Barnes; Marr, 2006; Zmeili; Soubani, 2007; Xavier, 2008). 

A utilização de hemoculturas para o isolamento de Aspergillus apresenta 

sensibilidade de apenas 50% no diagnóstico de fungemia (Meyer et al., 2004), ocorrendo 

raramente em pacientes com diagnóstico confirmado de AI, aproximadamente 5% dos 

casos (Zmeili; Soubani, 2007).  

 

2.3.3. Imunodiagnóstico 

Os mais recentes avanços no diagnóstico de aspergilose estão relacionados com a 

detecção de antígenos de Aspergillus em fluidos corporais. Resultados promissores provêm 

da detecção de antígenos de Aspergillus em espécimes clínicos através de métodos 

imunológicos em amostras clínicas de fácil obtenção, como soro e LBA. O principal 

desses, considerando facilidade de execução e acessibilidade no Brasil é a detecção da 

GM, utilizando o método de ELISA “sanduíche”. A detecção de anticorpos também é 

empregada para o diagnóstico (Barnes, 2008; Xavier, 2008; Hsu et al., 2010). 

 

• Detecção de anticorpos 

A detecção de anticorpos específicos anti-Aspergillus pode ser utilizada, apesar dos 

pacientes, geralmente, serem imunocomprometidos. Esta técnica não parece ter utilidade 

diagnóstica de AI em pacientes neutropênicos e em receptores de TMO, principalmente 

pela sua incapacidade de resposta imunológica rápida ou adequada (Maertens et al., 2007; 
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Barnes, 2008; Rosa, 2008). Entretanto, a detecção pode ser útil em outros grupos de risco, 

mas ainda não há validação clínica (Maertens et al., 2007).  

Em um estudo realizado por Tomee et al. (1996), a detecção de anticorpos 

contribuiu para o diagnóstico em receptores de transplante de pulmão; no qual foi 

observado que o aumento na produção de anticorpos específicos  para antígenos de A. 

fumigatus, precedeu em uma a duas semanas os achados radiológicos, bem como duas a 

vinte semanas o isolamento do fungo em cultura. Em pacientes não neutropênicos, a 

detecção de anticorpos pode ser o melhor meio, não-invasivo, de estabelecer o diagnóstico 

de AI subaguda, como em indivíduos com doença granulomatosa crônica (Hope et al., 

2005). 

Entre as técnicas utilizadas, o teste de Imunodifusão Dupla (ID) destaca-se por 

apresentar baixo custo e fácil realização, tornando-se acessível aos laboratórios de pequeno 

porte. A ID foi idealizada por Ouchterlony (1949) e desde então, várias formas 

modificadas da mesma têm sido utilizadas. Esta técnica é, principalmente, empregada para 

o acompanhamento de terapia antifúngica (Barnes; Marr, 2006; Rosa, 2008).  

Preparações antigênicas padronizadas purificadas ou semipurificadas são essenciais 

para o desenvolvimento de imunoensaios confiáveis e sensíveis, pois o grande número de 

epitopos em extratos brutos pode comprometer a especificidade. A natureza química dos 

antígenos pode ser polissacarídica, proteíca ou glicoproteíca, podendo variar 

qualitativamente e quantitativamente entre cepas e até mesmo em diferentes lotes da 

mesma cepa de A. fumigatus (Kurup; Kumar, 1991; Hope et al., 2005). 

Os antígenos de A. fumigatus constituem um grupo muito heterogêneo, sendo 

demonstrados até 200 componentes utilizando a técnica de eletroforese bidimensional. 

Tanto filtrados de cultura quanto extratos miceliais contêm um grande número de 

componentes antigênicos capazes de reagir com soro de pacientes com aspergilose (Kurup; 

Kumar, 1991).  

 

• Detecção de Galactomanana 

A galactomanana (GM) é um heteropolissacarídeo termoestável componente da 

parede celular de fungos do gênero Aspergillus, composto por uma estrutura ramificada 

com uma cadeira linear de α-manana e cadeias curtas de β-1,5-galactofuranose. Estudos in 

vitro têm demonstrado que a quantidade liberada deste antígeno pode variar de acordo com 

a espécie de Aspergillus envolvida na infecção (Mennink-kersten et al., 2005).  
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Baixos níveis são, geralmente, observados em A. fumigatus, enquanto que altas 

concentrações de GM são detectadas em A. terreus, A. niger e A. nidulans. Porém, o 

significado clínico deste achado, permanece desconhecido. A quantidade liberada por A. 

fumigatus e A. flavus parece ser semelhante (Mennink-kersten et al., 2005; Aquino et al., 

2007). 

Este antígeno é liberado na circulação sanguínea durante o crescimento das hifas 

nos tecidos do hospedeiro, e por ser hidrossolúvel, pode ser encontrado em diferentes 

amostras clínicas, como líquor, LBA e urina (Klont et al., 2004; Singh, 2005; Aquino et 

al., 2007). O limiar para detecção do antígeno em amostras clínicas depende do método 

utilizado; entre os métodos disponíveis, destacam-se a aglutinação em látex, 

radioimunoensaio, ELISA por inibição da absorbância e ELISA “sanduíche” (Singh, 

Paterson, 2005; Xavier, 2008). A técnica de ELISA “sanduíche” é a mais promissora, por 

ser a mais sensível, detectando baixas concentrações de GM, que variam de 0,5 a 1ng/ml, 

nas amostras (Mennink-Kersten et al., 2004; Hope et al., 2005; Wheat, 2009).  

Esta técnica fornece resultado rápido, em aproximadamente três horas, e está 

disponível comercialmente, Platelia® Aspergillus EIA – BioRad. O teste consiste em um 

ensaio imunoenzimático, que utiliza o anticorpo monoclonal de rato, EB-A2, o qual 

reconhece os epítopos β-1,5- galactofuranose da molécula de GM, e requer ao menos 

quatro destes epítopos livres para efetuar sua ligação e formar o complexo antígeno-

anticorpo. O ponto crítico está no tratamento do soro com calor em presença de EDTA, o 

que permite dissociar os imunocomplexos e precipitar as proteínas séricas que poderiam 

interferir no teste (Mennink-Kersten et al., 2004). Este teste está disponível na Europa 

desde a década de 90, tendo sido aprovado pelo “Food and Drug Administration” (FDA) 

para uso nos EUA em 2003 (Wheat, 2005) e em 2007 pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária para uso no Brasil (Xavier, 2008). 

 Quando monitorada de forma seriada, a GM antecipa o diagnóstico da AI em um 

intervalo de 6 a 14 dias em indivíduos neutropênicos (Singh, 2005). Devido à provável 

liberação intermitente do antígeno, o teste deve ser realizado duas vezes por semana, e 

confirmado após apresentar resultados positivos em pelo menos duas amostras 

consecutivas.  

A dificuldade relaciona-se ao ponto de corte utilizado (Aquino et al.,2007). 

Enquanto a escolha de um ponto de corte mais elevado resulta em maior especificidade, 

perde-se em sensibilidade; ao contrário, um menor ponto de corte se associa a maior 

sensibilidade, com perda em especificidade. Até recentemente, o ponto de corte aceito 
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utilizado na Europa era de 1,5ng/ml, enquanto nos EUA o valor aceito era de 0,5ng/ml 

(Aquino et al., 2007; Maertens et al., 2007). Porém, em 2005, Verweij e colaboradores 

confirmaram os benefícios na redução do ponto de corte na Europa para 0,5, que resultou 

em um aumento do intervalo da mediana de 1 para 10 dias entre a positividade do teste e o 

diagnóstico de AI. No momento, 0,5ng/ml é o valor aceito tanto na Europa como nos EUA. 

A sensibilidade do teste varia de 97,4% a 99,9%, enquanto sua especificidade chega a 

90,5%, quando o seu ponto de corte é ≥0,5 (Maertens et al., 2007). 

Embora GM possa ser pesquisada no LBA, o limiar para positividade nessa amostra 

é consideravelmente menos estudado que no soro (Aquino et al., 2007). Utilizando-se um 

ponto de corte de 1,0 a 1,5, a maioria dos estudos encontrou uma sensibilidade variando de 

85-100% (Becker et al., 2003; Sanguinetti et al., 2003; Xavier, 2008). 

 Alguns fatores prejudicam o desempenho do teste de detecção da GM. A taxa de 

resultados falso-negativos oscila entre 8 e 10% e está relacionada a quadros de 

encapsulação da infecção, presença de anticorpos anti-Aspergillus, formando 

imunocomplexos que impedem a ligação do antígeno ao EB-A2; ou exposição a agentes 

antifúngicos. A frequência de resultados falso-positivos usualmente varia entre 8-14%, 

sendo as principais causas o uso de agentes quimioterápicos citotóxicos, os quais ao 

danificar as células da mucosa intestinal facilitam a passagem de galactomanana 

proveniente da alimentação para a corrente sanguínea, o que poderia explicar os resultados 

falso-positivos em receptores de transplante alogênico de medula óssea, uma vez que estes 

resultados ocorrem principalmente durante o primeiro mês após o transplante, quando a 

indução de lesões na mucosa pela quimioterapia é máxima (Herbrecht et al., 2002; Aquino 

et al., 2007).  

Outro importante fator de interferências nas análises, levando a resultados falso-

positivos é a doença do enxerto versus hospedeiro, bem como anticorpos auto-reativos, 

infecção por outros fungos como Penicillium e Paecylomyces, bacteremias por 

Pseudomonas spp., Escherichia coli;  contaminação laboratorial e antibióticos de origem 

fúngica, como amoxicilina com ácido clavulônico e piperacilina-tazobactam (Mennink-

Kersten et al., 2004; Singh, Paterson, 2005; Tanriover et al., 2005; Wheat, 2005; Aquino et 

al., 2007; Husain et al., 2007), sendo este último detentor de altos níveis de 

galactomanana, o que foi demonstrado em um estudo realizado por Yucesoy e Ergon em 

2006.  
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 A maior parte dos estudos com GM tem sido realizada em pacientes neutropênicos, 

sobretudo aqueles submetidos a transplante de medula óssea (Husain et al., 2007; Nguyen 

et al., 2007).  

O curso dos níveis de galactomana detectada, em geral, corresponde a resposta 

clínica a terapia antifúngica, tornando esse teste uma ferramenta para monitoramento da 

terapia antifúngica; níveis decrescentes foram encontrados em pacientes respondendo ao 

tratamento, enquanto aumento  da antigenemia é, geralmente, associada à falha do 

tratamento (Maertens et al., 2005; Souza, 2006; Xavier, 2008).  

Em pacientes que recebem terapia com caspofungina o título de galactomanana 

corresponde à resposta clínica (Maertens et al., 2005), embora, Klont et al. (2006) 

demonstraram um aumento paradoxal de GM sérica em um paciente tratado com este 

antifúngico e que estava respondendo bem à terapia. Exposição de cepas de A. fumigatus a 

caspofungina in vitro causou aumento da liberação de galactomanana no sobrenadante da 

cultura em comparação com cepas expostas a voriconazol (Klont et al., 2006). Esta 

observação sugere que o curso dos títulos de antígeno em pacientes que recebem 

caspofungina não pode ser correlacionado com a resposta clínica. Chabot et al. (2006) 

também mostraram que a exposição à caspofungina e, em menor grau voriconazol 

aumentou a liberação de galactomanana em cepas de A. fumigatus, o que não foi observado  

para anfotericina B. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 
3.1.  OBTENÇÃO, REATIVAÇÃO E AUTENTICAÇÃO TAXONÔMICA DAS 

CULTURAS 

Foram fornecidas 9 culturas de Aspergillus fumigatus, A. flavus e A. niger 

preservadas sob óleo mineral (Sherf, 1943) pela Coleção de Culturas-Micoteca URM do 

Departamento de Micologia, Centro de Ciências Biológicas (CCB) da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE). 

A reativação das culturas foi conduzida a partir da retirada de fragmentos da cultura 

preservada sob óleo mineral e transferidos para caldo glicosado e mantidos a 28ºC. Após 

crescimento, as culturas foram repicadas para ágar Czapeck (CZ) mantidos a 28ºC para 

verificação da viabilidade, pureza e autenticação taxonômica, através das características 

taxonômicas, macroscópicas e microscópicas, segundo Rapper; Fennel (1977), De Hoog et 

al. (2000), Klich (2002), Pitt e Samsom (2007), Samsom et al. (2007a, b, c).  

 

3.2. PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS  

 

3.2.1. Preparação dos antígenos 

Os antígenos foram produzidos no Laboratório de Imunodiagnóstico de Micoses 

Sistêmicas do Departamento de Micologia, CCB, UFPE, sendo antígenos de A. fumigatus, 

A. flavus e A. niger preparados utilizando meio a base de peptona e dextrose, segundo 

Lacaz et al. (2002). 

3.2.1.1. Preparação do pré-inóculo do filtrado das culturas  

Para adaptação das culturas, de cada espécie de Aspergillus, foram utilizados três 

isolados, os quais a cada 72 horas foram repicados a partir de três repiques para meio 

Sabouraud Dextrose Ágar (SDA) a 31ºC contido em placa de Petri (Lacaz et al., 2002).  

 

3.2.1.2. Preparação do inóculo do filtrado das culturas  

Do último crescimento foram retirados blocos de micélio-ágar de 0,5 cm2 de cada 

amostra para frascos do tipo Erlenmeyer contendo 250 mL de caldo Sabouraud. O 

crescimento ocorreu em fase estacionária, a 31ºC, por quatro semanas. 
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Após este período, foi adicionado Timerosal na concentração final de 1:10000, para 

atenuação da patogenicidade, mantidas em fase estacionária, a 31°C. Após sete dias as 

culturas foram filtradas e evaporadas até o volume final de 1/20 do volume original. O 

filtrado, que constitui o antígeno, foi distribuído em alíquotas de 1-5 mL em frascos tipo 

penicilina, identificado, datado e estocado a -20°C (Lacaz et al., 2002). 

Após preparo dos filtrados de culturas fúngicas, os mesmos foram ava1iados por 

parâmetros químicos e imunológicos através da técnica de Imunodifusão Dupla, utilizando 

soros de pacientes pré-diagnosticados para aspergilose, histoplasmose, tuberculose, 

candidíase, pacientes com proteína C reativa e doadores sadios, bem como foi realizada 

comparação com antígeno padrão de A. fumigatus, anteriormente testado contra soros de 

pacientes com aspergilose ativa e determinada sensibilidade e especificidade, para 

avaliação da especificidade e sensibilidade do antígeno produzido. 

 

3.3. PADRONIZAÇÃO DOS ANTÍGENOS 
 

3.3.1. Padronização química de antígenos 

Para padronização química dos antígenos produzidos para imunodiagnóstico da 

aspergilose, foi determinada a concentração de proteínas dos antígenos pelo método de 

Bradford (Bradford, 1976) e as frações protéicas através de Dodecil sulfato de sódio em 

gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) com sistema da BIO-Rad (Laemmli, 1970) utilizando 

um padrão de massa molecular com proteínas de 29-116kDa (Sigma-aldrich). 

Posteriormente, foi verificada a concentração de açúcares totais utilizando o método de 

Dubois et al. (1951).  

 

3.3.1.1 Determinação da concentração das proteínas dos antígenos 

Foram colocados em quatro tubos de microcentrifugação 5, 10, 15 e 20µL de 

albumina de soro bovino (BSA) (0,5mg/mL).  O volume dos tubos foi completado para 

100µL com água destilada. Em um tubo de microcentrifugação, colocou-se 100µL de água 

destilada (branco) e em seguida, foi adicionado 1mL da solução Coomassie Brilliant Blue 

em cada tubo, homogenizados e mantidos em repouso durante 2 minutos. Posteriormente, 

foi realizada a leitura da absorbância em espectrofotômetro a 595ηm (A595). Em seguida, 

os resultados da absorbância da proteína dos antígenos foram comparados a curva padrão 

de BSA para determinar a concentração da proteína do antígeno (Bradford, 1976). 
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3.3.1.2 Determinação do perfil eletroforético dos antígenos 

 O perfil eletroforético das frações protéicas dos antígenos foi determinado a partir 

de géis de SDS-PAGE com sistema da BIO-Rad (Laemmli, 1970), com gel de separação à 

12% e gel de empacotamento à 5%; utilizando-se um padrão de massa molecular com 

proteínas de 29-116kDa (Sigma-aldrich). Os géis foram corados pelo nitrato de prata.  

 

3.3.1.3 Determinação da concentração de açúcares totais dos antígenos 

Foram colocados em orifícios de uma microplaca de fundo chato 10, 20, 30 e 40µL 

da solução de D-manose (0,2mg/mL).  O volume foi completado para 40µL com água 

bidestilada. O branco da reação foi preenchido com 40µL de água bidestilada; em seguida, 

foi adicionado 40µL de fenol 4% em todos os orifícios, com subsequente adição de 200µL 

de ácido sulfúrico concentrado, gotejando interruptamente. Posteriormente, foi realizada a 

leitura da absorbância em leitor de ELISA a 492ηm (A492) e os resultados da absorbância 

dos açúcares totais dos antígenos foi comparada a curva padrão de D-manose para 

determinar a concentração dos açúcares totais dos antígenos (Dubois et al., 1951). 

 

3.3.2. Padronização imunológica dos antígenos 

 

Os antígenos foram padronizados pela técnica sorológica de Imunodifusão Dupla 

(Camargo; Franco, 2000), frente a soros controle positivo (amostras de soros de pacientes 

diagnosticados para aspergilose) e controle negativo (soros de pacientes com candidíase, 

histoplasmose, tuberculose, pacientes soro positivo para proteína C reativa e de indivíduos 

clinicamente sãos), adquiridas do Departamento de Micro Imuno Parasitologia do Instituto 

de Pesquisa de Clínica Evandro Chagas - IPEC / FIOCRUZ, Rio de Janeiro. Esses soros 

foram primeiramente aliquotados e estocados a -20°C. 

Para o teste de Imunodifusão Dupla, o gel de ágar purificado a 1% em solução 

fisiológica foi fundido em banho-maria; colocados 3 mL de ágar fundido sobre lâmina de 

vidro previamente revestida com ágar 1% em água destilada; posteriormente a lâmina foi 

colocada em câmara úmida e mantida em geladeira por 30 minutos; foram efetuados 

orifícios no gel com auxílio de perfuradores e os mesmos preenchidos com 10µl de 

reagentes, soro controle positivo, soro controle negativo, soros teste e antígeno, de acordo 

com o gabarito pré-estabelecido. Em seguida a lâmina foi colocada em câmara úmida à 
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temperatura ambiente (28 ± 2ºC) por 48 horas. Após esse período procedeu-se a análise da 

lâmina para verificação da presença de linha de precipitação e em seguida a lâmina foi 

submetida aos processos de lavagem, secagem e coloração para realização de nova leitura 

(Camargo; Franco, 2000). 

 Decorrido o tempo estipulado para formação dos precipitados, as lâminas de gel 

foram colocadas em solução fisiológica durante 18 horas. As lâminas foram lavadas em 

água corrente, retirada a água dos orifícios do gel com auxílio de agulha conectada a 

trompa de sucção e os mesmos foram preenchidos com ágar a 1% em água destilada. As 

lâminas foram então cobertas com papel de filtro, deixadas em estufa a 56°C até total 

secagem, secadas em estufa, coradas por 10 minutos em solução azul de Coomassie, 

descoradas por cinco minutos com solução descorante, trocando a solução por 2 vezes; 

lavadas novamente em água corrente e secas em estufa a 37°C. 

 

3.4 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS CLÍNICAS 

 

3.4.1. Amostras clínicas  

 As amostras clínicas foram coletadas no período de Abril a Setembro de 2011 de 

pacientes com problemas respiratórios e suspeita clínica e radiológica de aspergilose, 

internos do Setor de Pneumologia do Hospital Geral Otávio de Freitas, Recife, 

Pernambuco. A coleta das amostras e o acesso aos prontuários dos pacientes para obtenção 

de dados clínicos, radiológicos e epidemiológicos como sexo, idade, ocupação, co-

morbidades e outros ocorreram a partir da aprovação do projeto pelo comitê de ética do 

referido hospital, sob identificação 0.14.07.2010/CAAE - 0009.0.344.000-10 (Anexo 1). 

 Foram pesquisados 64 pacientes, sendo 46 do sexo masculino e 18 do sexo 

feminino; dos quais foram obtidas 124 amostras de esputo, 22 de LBA e 64 de soro. 

 

3.4.2 Coleta das amostras clínicas 

 O procedimento para obtenção das amostras foi realizado de acordo com o 

espécime clínico, para esputo em triplicata, e uma única coleta para espécimes de LBA. 

 As amostras de esputo foram colhidas em jejum após higienização da cavidade oral 

e com intervalo de três a cinco dias. LBA foi obtido por profissionais habilitados do 

referido hospital. O soro foi obtido a partir de punção venosa para coleta do sangue, sendo 

o mesmo separado após retração do coágulo, seguindo-se os procedimentos técnicos para 



Brandão, I. S. L.- Análise comparativa ...  51 
 

 
 

evitar hemólise; em seguida foi adicionado Timerosal, como conservante, na concentração 

de 1:10.000, posteriormente, foi distribuído l mL em tubo esterilizado, identificado e 

armazenado na geladeira até a realização da prova sorológica.  

Os espécimes foram transportados para o Laboratório de Micologia Médica da 

Universidade Federal de Pernambuco, para realização do diagnóstico laboratorial 

micológico e o tempo entre coleta e manipulação não ultrapassou duas horas. 

 

3.5 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL MICOLÓGICO 

 

3.5.1 Exame direto 

 O exame direto das amostras clínicas, esputo e lavado brônquico, foi realizado a 

fresco, sem adição de clarificante e/ou corante, e clarificado com solução aquosa a 20% de 

hidróxido de potássio (Lacaz et al., 2002). 

 

3.5.2 Cultura  

Os espécimes clínicos foram semeados em duplicata, por espalhamento na 

superfície de SDA, adicionado de 50mg/L de cloranfenicol contido em placas de Petri. 

Sendo uma placa mantida à 28ºC e a outra incubada a 37ºC. O acompanhamento do 

desenvolvimento de culturas transcorreu em até 30 dias. 

Antes da identificação, procedeu-se à purificação das culturas, sendo retirado um 

fragmento de cultura e este semeado por estrias na superfície de SDA adicionado de 

50mg/L de cloranfenicol, para obtenção de culturas puras. 

Após crescimento, em meios CZ, ágar Extrato de Malte (MEA) e ágar Czapek 

Extrato de levedura (CYA) a 28ºC, durante oito a 15 dias, foram analisados os aspectos 

macroscópicos das colônias como coloração da colônia, pigmentação do meio, taxa de 

crescimento micelial, textura da colônia; e microscópicos como tamanho e forma da 

cabeça conidial, vesícula, arranjo dos conídios no exterior da vesícula, presença e forma de 

fiálides unisseriadas ou bisseriadas, além do tamanho e coloração dos conídios, segundo 

Rapper; Fennel (1977), De Hoog et al. (2000), Klich (2002), Pitt e Samsom (2007), 

Samsom et al. (2007a, b, c).  
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3.5.3 Sorologia 

3.5.3.1 Detecção de anticorpos circulantes 

A pesquisa de anticorpos circulantes foi realizada pela técnica de Imunodifusão 

Dupla, para determinação de anticorpos total e quantificação destes em soros de pacientes 

utilizando antígenos totais padronizados, conforme descrito na padronização imunológica 

(Camargo; Franco, 2000). 

 

3.5.3.2 Detecção de antígeno galactomanana circulante 

Para detecção e mensuração de GM, antígeno majoritário, no soro de pacientes foi 

utilizado o kit comercial Platelia® Aspergillus (BIO-RAD, França), o qual se constitui de 

um ensaio enzimático, que se baseia no reconhecimento dos resíduos de β-(1-5)-

galactofuranosideos ligados à cadeia lateral da GM pelo anticorpo monoclonal EB-A2. 

O soro dos pacientes foi processado de acordo com as instruções do fabricante. 

Brevemente, 300µl de soro teste foram misturados a 100µl de solução de tratamento de 

ácido etilenodiamino tetracético a 4% e aquecida a 100°C por três minutos (min), para 

dissociar complexos imunes e precipitar quaisquer proteínas do soro que possam interferir 

no teste. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 10.000g durante 10 min., 

posteriormente, foram adicionados 50µl do sobrenadante a 50µl da mistura de reação, e a 

solução de 100 µl foi adicionada a placas de microtitulação revestidas com o anticorpo EB-

A2. Após 90 min. de incubação a 37 ºC, as placas foram lavadas exaustivamente antes de 

adicionar 100µl da solução contendo substrato cromógeno tetrametilbenzidina. As placas 

foram incubadas por mais 30 min. no escuro, à 28°C, logo após 100µl de ácido sulfúrico 

1,5N foi adicionado para interromper a reação.  

A Densidade Optica (DO) foi lida a 450/620nm. Todos os reagentes foram 

adquiridos da Bio-Rad Laboratories (França). Controles positivo e negativo foram 

incluídos em cada leitura, assim como controle de amostras limiares, as quais foram 

fornecidas pelo fabricante. Os resultados foram registrados como um índice DO em relação 

ao DO média dos limiares controles. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. REATIVAÇÃO E AUTENTICAÇÃO TAXONÔMICA DAS CULTURAS 

A taxa de viabilidade foi de 100% das culturas de Aspergillus, estocadas de 1 a 5 

anos, mantidas na Micoteca URM, preservadas sob óleo mineral (Tabela 1), estes 

resultados de acordo com Lacaz et al. (2002), que corroboram a longevidade deste fungo 

capaz de crescer bem à temperatura ambiente por longos períodos de tempo; contrapondo-

se aos achados de Henao et al. (2006),  nos quais espécies de Aspergillus preservadas por 

este método perderam a viabilidade com apenas dois anos de preservação. 

Estudos de amostras de fungos preservados sob óleo mineral verificaram 

diminuição da taxa de viabilidade das culturas, bem como alterações morfológicas e 

fisiológicas como perda da capacidade de esporulação, atenuação ou perda da virulência 

(Borba; Rodríguez, 2000; Lima; Borba, 2001). 

Todas as culturas (100%) foram autenticadas mantendo as características 

macroscópicas e microscópicas (Tabela 1). As culturas de A. fumigatus cultivadas em ágar 

CZ a 28ºC apresentaram colônias verde-azuladas a azul-acinzentadas com reverso de 

pigmentação cinza pálido quando presente (Figura 1-A1). Quanto a micromorfologia, 

apresentaram cabeças conidiais, predominantemente, unisseriadas e colunares; estipe 

hialino e  liso; vesícula piriforme e com fiálides ocupando metade ou dois terços da 

vesícula. Conídios globosos a ovóides, lisos ou ligeiramente rugosos (Figura 1-A2).  

Nas mesmas condições de cultivo, as culturas de A. flavus apresentaram colônias de 

coloração verde amarelada com reverso incolor e textura flocosa; quando presentes, 

esclerócios com coloração variando de marrom escuro a preto (Figura 1-B1). Como 

características microscópicas apresentaram cabeça conidial unisseriada e bisseriada, 

principalmente radiais; estipe normalmente rugoso, hialino ou de coloração marrom pálida; 

vesícula esférica; métulas ocupando, praticamente, toda a superfície da vesícula. Conídios 

globosos ou elepsoides, lisos ou ligeiramente rugosos (Figura 1-B2). 

As culturas de A. niger, também sob as mesmas condições, apresentaram colônias 

negras, com micélio branco visível, com reverso incolor e textura granular a flocosa 

(Figura 1-C1). As cabeças conidiais bisseriadas e radiais; estipes de paredes espessas, lisos 

e de coloração marrom pálido, principalmente próximo à vesícula, a qual é quase esférica, 

com métulas ocupando toda a sua superfície. Conídios globosos de cor marrom, rugosos 

com cristas irregulares e protuberâncias (Figura 1-C2). 
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As características observadas estão de acordo com Rapper; Fennel (1977), De Hoog 

et al. (2000), Klich (2002), Pitt e Samsom (2007), Samsom et al., (2007a, b, c).  

 Esses dados ratificam estudos que demonstram que culturas preservadas sob óleo 

mineral, o qual diminui o metabolismo fúngico, podem permanecer viáveis e conservar 

suas características por longos períodos de tempo (Lacaz et al., 2002; Nakasone et al., 

2004; Braz et al., 2009). 

Os resultados demonstram que culturas de Aspergillus preservadas sob óleo mineral 

em coleções de culturas mantêm a viabilidade com estruturas reprodutivas típicas da 

espécie, uma vez que todas as culturas se apresentaram viáveis.  

 

Tabela 1. Viabilidade e autenticação taxonômica de culturas Aspergillus preservadas sob óleo mineral na 

Micoteca URM.  

Registro Espécie Substrato 
Ano de 

incorporação 
Autenticação 
taxonômica 

URM6562 
Aspergillus 
fumigatus 

Esputo 2011 Confirmada 

URM6559 A. fumigatus Esputo 2011 Confirmada 

URM6560 A. fumigatus Esputo 2011 Confirmada 

URM6300 A. flavus LBA 2011 Confirmada 

URM6305 A. flavus LBA 2011 Confirmada 

URM6315 A. flavus LBA 2011 Confirmada 

URM5439 A. niger Tecido pulmonar 2007 Confirmada 

URM5924 A. niger Tecido pulmonar 2009 Confirmada 

URM6561 A. niger LBA 2011 Confirmada 

 

LBA= lavado broncoalveolar 

 

 

 

 

 

 

 



Brandão, I. S. L.- Análise comparativa ...
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Culturas de Aspergillus f

a 28ºC; conidióforos e conídios de 

(400x) (C2) 
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Aspergillus fumigatus (A1), A. flavus (B1) e A. niger (C1) com 15 dias 

a 28ºC; conidióforos e conídios de Aspergillus fumigatus (1000x) (A2), A. flavus 
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com 15 dias em ágar Czapek 

 (400x) (B2) e A. niger 
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4.2. PADRONIZAÇÃO QUÍMICA DOS ANTÍGENOS 

A concentração de proteínas dos antígenos produzidos variou de 178µg/mL a 

2.315µg/mL (Tabela 2), tais concentrações superaram os valores obtidos por Lirio et al. 

(1992), que variaram de 580µg/mL  a 1.080µg/mL. Este mesmo autor, ao analisar o perfil 

eletroforético das proteínas dos antígenos, observou a presença de oito bandas de 

precipitação, enquanto que os antígenos produzidos pelas culturas de Aspergillus utilizadas 

neste trabalho formaram apenas duas bandas de precipitação (Figura 2). Entretanto, deve-

se salientar que a metodologia utilizada para produção dos antígenos neste trabalho foi 

diferente da utilizada por Lirio et al.(1992). 

A concentração de açúcares totais variou de 278µg/mL a 22. 436µg/mL (Tabela 2), 

a qual superou em mais que o dobro da concentração de antígenos referidos na literatura, 

que variam de 700µg/mL a 1.000µg/mL (Lirio et al.,1992). 

Para alguns fungos patogênicos, como P. brasiliensis, a presença de grande 

quantidade de proteínas garante boa atividade dos antígenos nos testes sorológicos para 

pesquisa de anticorpos (Camargo, 2008); porém o principal antígeno secretado por 

espécies de Aspergillus em parasitismo é a galactomanana, um heteropolissacarídeo da 

parede celular desses fungos (Mennink-kersten et al., 2005; Aquino et al., 2007), fato este 

que pode justificar a grande quantidade de açúcares encontrados nos antígenos produzidos 

pelas culturas utilizadas neste estudo.  

O antígeno produzido pela cepa de A. fumigatus (URM6560), apresentaram-se em 

uma concentração de mais que o dobro de açúcar (22.436µg/mL) quando comparados ao 

antígeno padrão de A. fumigatus; entretanto, o inverso foi visto quando comparadas as 

concentração de proteínas, com o antígeno padrão apresentado 2.315µg/mL de proteínas, 

enquanto que os antígenos produzidos pela cepa de A. fumigatus (URM6560), 

apresentaram concentração de proteínas de 1.363µg/mL. Mennink-kersten et al. (2005) 

demonstraram que há diferença na quantidade de antígeno liberado entre cepas da mesma 

espécie. 

Além das diferenças entre a cepa de A. fumigatus (URM6560) e da cepa padrão, há 

divergência das concentrações de proteínas e açúcares das demais cepas, entretanto, sabe-

se que espécies de Aspergillus variam consideravelmente em sua composição antigênica, 

demonstrando diferenças entre cepas da mesma espécie e até mesmo entre lotes de 

antígenos da mesma cepa, principalmente na quantidade de seus constituintes (Kurup; 

Kumar, 1991). 
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Tabela 2. Concetração de açúcares e proteínas totais dos antígenos produzidos por culturas  

de Aspergillus 

Amostras Concentração (µg/mL) 

Registro Espécie Açúcares totais Proteínas totais 

Padrão Aspergillus 
fumigatus 

11.070 2.315 

URM6560 A. fumigatus 22.436 1.363 

URM6559 A. fumigatus 263 178 

URM6562 A. fumigatus 278 328 

URM6300 A. flavus 5.436 938 

URM6305 A. flavus 428 600 

URM6315 A. flavus 325 314 

URM6561 A. niger 5.802 955 

URM5439 A. niger 2.753 998 

URM5924 A. niger 629 585 
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4.3. PADRONIZAÇÃO IMUNOLÓGICA DOS ANTÍGENOS

Os antígenos produzidos testados frente aos

tuberculose, candidíases, proteína C reativa

100% de especificidade e quando comparado a reação do antígeno pardrão de 

frente aos soros controle positivos, o antígeno produzido pela cultura de

(URM6560) mostrou-se semelhante em s

os soros, apresentando assim 100% de especificidade 

Apesar da natureza química dos antígenos produzidos neste trabalho ser 

constituída, predominantemente, de açúcares, não houve 

pacientes que apresentavam outra doença que não aspergilose, fato este relatado em outros 

estudos e motivo pelo qual diversos pesquisadores voltaram

possuíssem natureza quase que exclusivamente protéica

 

Figura 2.
antígenos em dodecil sulfato de sódio em gel de 
poliacrilamida corado com Coomassie Brilliant Blue, 
evidenciando o 
antígeno 
antígeno da cepa de 
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4.3. PADRONIZAÇÃO IMUNOLÓGICA DOS ANTÍGENOS 

antígenos produzidos testados frente aos soros de pacientes com histoplasmose

, proteína C reativa e de doadores sadios não reagiram, indicando 

100% de especificidade e quando comparado a reação do antígeno pardrão de 

frente aos soros controle positivos, o antígeno produzido pela cultura de

se semelhante em sensibilidade reagindo de igual maneira com todos 

os soros, apresentando assim 100% de especificidade e sensibilidade (Figura 3). 

Apesar da natureza química dos antígenos produzidos neste trabalho ser 

constituída, predominantemente, de açúcares, não houve reação cruzada com soros de 

pacientes que apresentavam outra doença que não aspergilose, fato este relatado em outros 

estudos e motivo pelo qual diversos pesquisadores voltaram-se a buscar antígenos que 

possuíssem natureza quase que exclusivamente protéica (Kurup; Kumar, 1991).

Figura 2. Perfil eletroforético das proteínas dos 
antígenos em dodecil sulfato de sódio em gel de 
poliacrilamida corado com Coomassie Brilliant Blue, 
evidenciando o padrão de peso molecular (P); 
antígeno padrão de Aspergillus fumigatus (1) e 
antígeno da cepa de A. fumigatus (URM6560) (2) 
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soros de pacientes com histoplasmose, 

e de doadores sadios não reagiram, indicando 

100% de especificidade e quando comparado a reação do antígeno pardrão de A. fumigatus 

frente aos soros controle positivos, o antígeno produzido pela cultura de A. fumigatus 

ensibilidade reagindo de igual maneira com todos 

(Figura 3).  

Apesar da natureza química dos antígenos produzidos neste trabalho ser 

reação cruzada com soros de 

pacientes que apresentavam outra doença que não aspergilose, fato este relatado em outros 

se a buscar antígenos que 

(Kurup; Kumar, 1991). 



Brandão, I. S. L.- Análise comparativa ...
 

 

 

 

 

Alguns estudos constataram positividade no teste de ID em 

aspergilose analisados demo

mesmos estudos, os antígenos utilizados reagiram com soro

histoplasmose e um de paciente com candidíase; formando com estes linhas de 

precipitação sem identidade entre si, perdendo assim, em especificidade (Lirio 

1992). 

Segundo Mennink-kersten 

diferenças químicas entre antígenos produzidos pela mesma espécie podem reagir com 

intensidades diferentes frente a soros de pacientes com doença ativa; como constatado 

quando comparados os antígenos produzidos pela cepa de 

quais reagiram em maior intensidade com os soros dos pacientes com aspergilose

comparados ao antígeno padrão

apresentadas entre estes, em termos de concentração de proteínas e 

diferença de intensidade de reatividade também foi 

trabalho; entretanto, os autor

concentração de açúcares e proteínas entre os antígenos padrões e os produzidos em seu 

estudo. 

Esse fato pode ser devido às diferenças nas etapas durante a

antígenos, visto que divergências na 

solventes químicos, como acetona no estudo realizado por Lirio 

Figura 3. Teste de Imunodifusão D
antígeno padrão de Aspergillus fumigatus
soro controle positivo para 
paciente com histoplasmose
paciente com suspeita de a
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Alguns estudos constataram positividade no teste de ID em todos 

demonstrando, também, 100% de positividade

mesmos estudos, os antígenos utilizados reagiram com soros 

histoplasmose e um de paciente com candidíase; formando com estes linhas de 

ntidade entre si, perdendo assim, em especificidade (Lirio 

kersten et al. (2005), Aquino et al. (2007) e 

diferenças químicas entre antígenos produzidos pela mesma espécie podem reagir com 

ntes frente a soros de pacientes com doença ativa; como constatado 

os antígenos produzidos pela cepa de A. fumigatus 

quais reagiram em maior intensidade com os soros dos pacientes com aspergilose

antígeno padrão de A. fumigatus, o que pode ser explicado pelas 

, em termos de concentração de proteínas e 

diferença de intensidade de reatividade também foi observada por Lirio 

autores não verificaram diferenças significativas quanto a 

concentração de açúcares e proteínas entre os antígenos padrões e os produzidos em seu 

o pode ser devido às diferenças nas etapas durante a

ivergências na metodologia empregada para concentração, utilizando 

solventes químicos, como acetona no estudo realizado por Lirio et al. 

Imunodifusão Dupla para padronização imunológica dos antígenos.
Aspergillus fumigatus; 2 = antígeno de A. fumigatus (URM6560); 

soro controle positivo para A. fumigatus; b, c, d, f= soros controle negativo (doador sadio, 
paciente com histoplasmose, tuberculose e proteína C reativa, respectivamente
paciente com suspeita de aspergilose 
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todos os pacientes com 

positividade, porém nestes 

 de paciente com 

histoplasmose e um de paciente com candidíase; formando com estes linhas de 

ntidade entre si, perdendo assim, em especificidade (Lirio et al., 

 Camargo (2008) as 

diferenças químicas entre antígenos produzidos pela mesma espécie podem reagir com 

ntes frente a soros de pacientes com doença ativa; como constatado 

A. fumigatus (URM6560), os 

quais reagiram em maior intensidade com os soros dos pacientes com aspergilose, quando 

, o que pode ser explicado pelas 

, em termos de concentração de proteínas e açúcares. Esta 

por Lirio et al.(1992) em seu 

diferenças significativas quanto a 

concentração de açúcares e proteínas entre os antígenos padrões e os produzidos em seu 

o pode ser devido às diferenças nas etapas durante a produção dos 

concentração, utilizando 

et al. (1992), ou por 

upla para padronização imunológica dos antígenos. 1 = 
(URM6560); a= 

vo (doador sadio, 
, respectivamente); e = soro de 
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evaporação, como neste trabalho, faz com que haja desigualdade no caráter imunogênico 

desses produtos (Kurup; Kumar, 1991; Camargo, 2008).   

 

 

4.4. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL MICOLÓGICO E IMUNOLÓGICO E DADOS 

EPIDEMIOLÓGICOS 

O diagnóstico de aspergilose foi realizado em conjuto com a equipe do Setor de 

Pneumologia do Hospital Geral Otávio de Freitas, Recife-PE, por meio de critérios 

baseados em dados do paciente, como imunossupressão; achados laboratoriais através de 

exame direto, cultura e sorologia e achados clínico-radiológicos como colonização 

endobrônquica visualizada através de videobroncoscopia, imagens de raios X do tórax e/ou 

tomografia computadorizada de alta resolução. Utilizando os critérios clínicos e 

radiológicos, foram acompanhados 64 pacientes com hipótese diagnóstica de aspergilose, 

sendo 71,8% (46) pertencentes ao sexo masculino e 28,2% (18) ao sexo feminino, internos 

no referido hospital. Do total de 210 amostras obtidas desses pacientes, 59% (124) foram 

amostras de esputo, 30,6% (64) de soro e 10,4% (22) de LBA.   

Do total de pacientes com suspeita clínica de aspergilose, 20,3% (13) foram 

confirmados para aspergilose pulmonar; destes, 69,2% (9) do sexo masculino e 30,8% (4) 

feminino (Figura 4, Tabela 3), sendo assim, no presente trabalho os indivíduos do sexo 

masculino apresentaram duas vezes maior probabilidade de desenvolver aspergilose 

pulmonar, provavelmente devido à maior exposição aos fatores predisponentes como 

tabagismo e etilismo. A predominância de envolvimento pulmonar no sexo masculino 

constatada neste trabalho confirma os resultados obtidos por Gomes e Faresin (2007), Hsu 

et al. (2010), Nam et al. (2010) e Nguyen et al. (2011). 

A idade dos pacientes com aspergilose variou de 35 a 65 anos, apresentando como 

faixa etária predominante pessoas com idade entre 51 e 60 anos (Figura 5, Tabela 3), sendo 

constatado que a aspergilose pode acometer indivíduo em qualquer idade, o que está 

descrito na literatura, onde jovens e idosos são acometidos a depender do grau de 

imunossupressão e quantidade de inóculo (Tomee; Werf, 2001; Nam et al., 2010). 
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Figura 5.  Faixa etária de pacientes diagnosticados com aspergilose pulmonar 
Setor de Pneumologia do Hospital Geral Otávio de Freitas

Figura 4.  Percentual de distribuição de acordo com o sexo de pacientes diagnosticados 
com aspergilose pulmonar 
Freitas 
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Pacientes com Aspergilose

69,2%

30,8% Sexo Masculino

Sexo Feminino

40 41-50 51-60 Acima de 

60 

50%

80%

100%

33%

50%

20%

0%

Faixa etária (anos)

Faixa Etária x Sexo

Sexo Masculino

Sexo Feminino

Faixa etária de pacientes diagnosticados com aspergilose pulmonar 
Setor de Pneumologia do Hospital Geral Otávio de Freitas 

.  Percentual de distribuição de acordo com o sexo de pacientes diagnosticados 
aspergilose pulmonar internos no Setor de Pneumologia do Hospital Geral Otávio de 
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Sexo Masculino

Sexo Feminino

Sexo Masculino

Sexo Feminino

Faixa etária de pacientes diagnosticados com aspergilose pulmonar internos no 

.  Percentual de distribuição de acordo com o sexo de pacientes diagnosticados 
internos no Setor de Pneumologia do Hospital Geral Otávio de 
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As co-morbidades 

Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), tabag

(Figura 6, Tabela 3). Dentre estas, a seq

principal fator associado ao desenvolvimento de aspergilose, representando 8

de acordo com os dados obtidos por Khan 

(2010). Esses achados podem ser devidos ao fato de que espécies de 

comumente colonizam lesões pulmonares cavitárias (Al

realizado por Riscili e Wood (2009), onde fo

pré-existente, proveniente de tuberculose pulmonar

colonização por Aspergillus

Sequela de tuberculose é indiscutivelmente o fator mais citado como predisponente 

ao desenvolvimento de formas clínicas de aspergilose, 

imunossupressão também 

exemplo na doença pulmonar

mellitus, uso crônico de esteróides

2005; Riscili; Wood, 2009).

 

 

 

Figura 6.  Co-morbidades em pacientes diagnosticados 
Setor de Pneumologia do Hospital Geral Otávio de Freitas
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morbidades constatadas foram sequelas de tuberculose pulmonar, Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), tabagismo, etilismo, asma e traqueobronquite

. Dentre estas, a sequela de tuberculose pulmonar aparece como 

principal fator associado ao desenvolvimento de aspergilose, representando 8

de acordo com os dados obtidos por Khan et al., (2003), Chen et al. (2001) e Nam 

Esses achados podem ser devidos ao fato de que espécies de 

comumente colonizam lesões pulmonares cavitárias (Al-Alawi et al., 2005). Em um estudo 

realizado por Riscili e Wood (2009), onde foram avaliados pacientes com doença cavitária 

eniente de tuberculose pulmonar, 11% a 25% tinham evidência de 

Aspergillus.  

Sequela de tuberculose é indiscutivelmente o fator mais citado como predisponente 

o de formas clínicas de aspergilose, porém 

também pode conduzir a formas crônicas da aspergilose

doença pulmonar de base ou condições sistêmicas como 

uso crônico de esteróides, abuso de álcool ou idade avançada 

Wood, 2009). 

morbidades em pacientes diagnosticados para aspergilose pulmonar 
Setor de Pneumologia do Hospital Geral Otávio de Freitas 
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de tuberculose pulmonar, Doença 

ismo, etilismo, asma e traqueobronquite 

ela de tuberculose pulmonar aparece como 

principal fator associado ao desenvolvimento de aspergilose, representando 84,6%, estando 

(2001) e Nam et al. 

Esses achados podem ser devidos ao fato de que espécies de Aspergillus 

., 2005). Em um estudo 

cientes com doença cavitária 

, 11% a 25% tinham evidência de 

Sequela de tuberculose é indiscutivelmente o fator mais citado como predisponente 

porém grau leve de 

aspergilose pulmonar, a 

 a DPOC, diabetes 

ou idade avançada (Al-Alawi et al., 

 
aspergilose pulmonar internos no 
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Em todos os 13 pacientes com aspergilose, o antígeno GM pode ser detectado; em 

30,8% (4) o diagnóstico foi realizado por exame direto associado à cultura, contudo no 

soro não foram detectados anticorpos; em 38,4% (5) o diagnóstico foi realizado pela 

associação dos três parâmetros; enquanto que em 30,8% (4) o diagnóstico foi realizado 

com associação de apenas dois desses parâmetros como demonstrado na tabela 3.   

O diagnóstico micológico de aspergilose baseado na observação de estruturas 

fúngicas em parasitismo ocorreu em 69,2% (9) dos casos, nos quais foram observados 

filamentos micelianos hialinos, septados com e sem dicotomia e cabeça aspergilar (Figura 

7) em espécimes clínicos de esputo e LBA. No entanto, essas estruturas não são 

características de Aspergillus, exceto a cabeça aspergilar, visto que podem ser observadas 

durante infecção por outros fungos como Penicillium e Scedosporium, de acordo com 

Lacaz et al. (2002), Barnes e Marr (2006), Souza (2006), Zmeili e Soubani (2007) e Sales 

(2009).  
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Dos 13 casos, foi possível isol

identificado como agente etiológico 

uma entre A. fumigatus e A. niger 

A predominância de 

neste estudo, tem sido citada por vários pesquisadores

Alawi et al., 2005; Hohl; Feldmesser, 2007;

A associação de agentes 

geralmente relacionada ao g

Wong et al. (2001) e Xavier 

filamentosos pertencentes ao mes

neste trabalho.  

Figura 7. Exame direto clarificado com hidróxido de potássio a 20% evidenciando 
hialino, septado (A); hifa hialina, septada e dicotômica (B e C
de esputo. 
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Dos 13 casos, foi possível isolar o agente em 92,3% (12), sendo em nove 

agente etiológico A. fumigatus, um A. flavus e dois casos de associação

A. niger e outra entre A. flavus e A. niger. 

A predominância de A. fumigatus como agente etiológico de asper

, tem sido citada por vários pesquisadores (Latgé, 2003; Stanzani

; Feldmesser, 2007; Dagenais; Keller, 2009; Abad 

A associação de agentes etiológicos de diferentes espécies é raramente relatada

ao grau de imunossupressão (Binder; Rüschel, 2000). Segundo 

. (2001) e Xavier et al. (2008), o isolamento de duas espécies de fungos 

filamentosos pertencentes ao mesmo gênero é particularmente incomum, como constatado 

Exame direto clarificado com hidróxido de potássio a 20% evidenciando 
hialina, septada e dicotômica (B e C) e cabeças aspergilares (D
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ar o agente em 92,3% (12), sendo em nove 

e dois casos de associação, 

como agente etiológico de aspergilose verificada 

Stanzani, 2005; Al-

Abad et al., 2010).  

raramente relatada e 

chel, 2000). Segundo 

(2008), o isolamento de duas espécies de fungos 

mo gênero é particularmente incomum, como constatado 

Exame direto clarificado com hidróxido de potássio a 20% evidenciando filamento miceliano 
es (D) (↑) em amostras 
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Os agentes obtidos quando inoculados nos meios CZ, MEA e CYA para 

identificação apresentaram pequenas diferenças morfológicas, sendo selecionado para 

descrição das características taxonô

cotonosas com pontos granulares, cinza

microscopicamente cabeças conidiais pequenas e colunares, vesículas, conidióforos de 

parede lisa e conídios globosos (Fi

reverso incolor (Figura 8-B

vesícula subglobosa, fiálides bisseriadas, conidióforo de parede rugosa, conídios lisos e 

globosos (Figura 8-B2); e A. niger 

microscopia, cabeças conidiais radiadas e bisseriadas, vesícula globosa, conidióforo de 

parede espessa e conídios globosos, escuros de parede rugosa (Figura 8

 

 

 

 

 

Figura 8. Culturas de Aspergillus f

Czapek a 28ºC; conidióforos e conídios de 

e A. niger (400x) (C2) 
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Os agentes obtidos quando inoculados nos meios CZ, MEA e CYA para 

identificação apresentaram pequenas diferenças morfológicas, sendo selecionado para 

descrição das características taxonômicas o meio CZ. O A. fumigatus apresentou

cotonosas com pontos granulares, cinza-esverdeada e reverso incolor 

microscopicamente cabeças conidiais pequenas e colunares, vesículas, conidióforos de 

sa e conídios globosos (Figura 8-A2); A. flavus, colônias granulares, verdes, de 

B1) e na microscopia cabeças conidiais frouxamente radiadas, 

vesícula subglobosa, fiálides bisseriadas, conidióforo de parede rugosa, conídios lisos e 

A. niger apresentando colônia granular, negra (Figura 8

microscopia, cabeças conidiais radiadas e bisseriadas, vesícula globosa, conidióforo de 

parede espessa e conídios globosos, escuros de parede rugosa (Figura 8-

Aspergillus fumigatus (A1), A. flavus (B1) e A. niger (C1) com 15 dias 

Czapek a 28ºC; conidióforos e conídios de Aspergillus fumigatus (1000x) (A2), A. f
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Os agentes obtidos quando inoculados nos meios CZ, MEA e CYA para 

identificação apresentaram pequenas diferenças morfológicas, sendo selecionado para 

apresentou colônias 

esverdeada e reverso incolor (Figura 8-A1) e 

microscopicamente cabeças conidiais pequenas e colunares, vesículas, conidióforos de 

colônias granulares, verdes, de 

) e na microscopia cabeças conidiais frouxamente radiadas, 

vesícula subglobosa, fiálides bisseriadas, conidióforo de parede rugosa, conídios lisos e 

apresentando colônia granular, negra (Figura 8-C1) e na 

microscopia, cabeças conidiais radiadas e bisseriadas, vesícula globosa, conidióforo de 

-C2). 

 
com 15 dias em ágar 

, A. flavus (400x) (B2) 
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Para a realização de pesquisa de anticorpos, foi utilizado o antígeno produzido pela 

cultura de A. fumigatus (URM6560), visto que esse se mostrou igual ao antígeno padrão 

em sensibilidade e especificidade, superando-o em intensidade de reação, entretanto nos 

casos em que foi observada associação entre agentes etiológicos, a pesquisa de anticorpos 

foi realizada utilizando antígenos específicos da espécie de cada isolado.   

Em 54% (7) dos pacientes foi possível a detecção de anticorpos anti-Aspergillus 

(Tabela 3), com títulos de até 1:4, inferior ao título encontrado por Peixinho et al. (2003), 

os quais mencionam títulos de até 1:640; enquanto que em 46% (6) que apresentaram 

exame direto e/ou cultura demonstrando a presença do Aspergillus como agente etiológico 

da doença, não foi possível a detecção de anticorpos anti-Aspergillus. Diferentemente de 

Kitasato et al. (2009) que observaram precipitinas em soro de 89,3% (25/28) dos pacientes 

com aspergilose. 

Apenas em três casos diagnosticados como aspergilose semi-invasiva não foram 

detectados anticorpos anti-Aspergillus no soro dos pacientes; ao contrário de Camuset et 

al. (2007), os quais detectaram anticorpos em 100% dos pacientes. Entretanto nossos 

resultados podem ser devidos ao período em que a coleta da amostra sanguínea foi 

realizada, pois de acordo com Zmeili e Soubani (2007), a grande maioria dos pacientes 

com esta forma clínica de aspergilose apresenta pesquisa de anticorpos positiva para 

Aspergillus, porém o nível destes anticorpos pode variar ao longo do tempo e até mesmo 

podem estar ausentes em alguns períodos no decorrer da doença. 

Nos quatro episódios de aspergiloma, dois apresentaram resultados negativos para 

pesquisa de anticorpos, o que pode está relacionado ao uso de corticosteróides pelos 

pacientes como afirmado por Lopes et al. (2004), Sáncheza e Viña (2004) e Zmeili e 

Soubani (2007); no entanto Barnes e Marr (2006) afirmam que pacientes que apresentem a 

forma clínica de aspergiloma não possuem precipitinas séricas, visto que esta forma é 

considerada como sapróbia, não deflagrando resposta imunológica; sendo assim, quando 

detectados anticorpos, esta forma deve ser classificada como aspergilose semi-invasiva. 

No episódio de aspergilose causada por A. flavus, foram detectados anticorpos que 

reagiram ao antígeno produzido por cultura desta espécie e antígeno produzido por A. 

fumigatus. No caso em que foi observada associação entre A. flavus e A. niger, o soro do 

paciente também reagiu frente a antígenos produzidos por essas espécies e frente a 

antígeno de A. fumigatus, demonstrando que os antígenos de Aspergillus obtidos de 

filtrados de cultura são inespecíficos entre as espécies, tornando a pesquisa de anticorpos 

incapaz de distinguir a espécie do agente etiológico envolvido no processo patológico. 
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Todavia, no episódio em que houve associação entre A. fumigatus e A. niger, não 

foram detectadas precipitinas no soro do paciente, apesar deste ser testado frente à 

antígenos de ambas espécies. Neste caso, o paciente havia feito tratamento para 

tuberculose por três anos, apesar de amostras para pesquisa de bacilos álcool-ácido 

resistentes (BAAR) ter sido negativas; tendo em vista que antibioticoterapia prolongada 

pode comprometer a resposta imunológica do hospedeiro, esse fato pode justificar a 

ausência de resposta para anticorpos anti-Aspergillus, o que está de acordo com Barnes 

(2008) e Rosa (2008). 

Diferentemente da pesquisa de anticorpos, o antígeno GM foi detectado em 100% 

(13) dos casos de aspergilose (Tabela 3), divergindo dos estudos realizados por Kitasato et 

al. (2009), que detectaram este antígeno em apenas 50% dos pacientes analisados e por 

Guinea et al. (2010), em apenas 42,4% dos pacientes.   

Os índices de densidade óptica observados neste estudo variaram de 0,89 a 1,03; 

estando o valor máximo abaixo dos encontrados por Hsu et al. (2010) e Nguyen et al. 

(2011), que chegaram a 1,8 e 2,98, respectivamente.  

Apesar de Herbrecht et al. (2002) e Aquino et al. (2007) relatarem que a presença 

de anticorpos anti-Aspergillus geraram resultados falso-negativos, devido à formação de 

imunocomplexos que impedem a ligação do anticorpo EB-A2 à galactomanana, neste 

estudo foi observado que anticorpos anti-Aspergillus estando presentes ou não a 

galactomanana pode ser detectada, resultando na ausência de episódios falso-negativos. 

Em dois pacientes, foi obtido o agente etiológico em cultura de amostras de esputo, 

não sendo observadas estruturas fúngicas em parasitismo nem anticorpos anti-Aspergillus; 

porém a GM estava presente no soro destes pacientes, fato este também observado por 

Kitasato et al. (2009), em que três pacientes não apresentavam precipitinas, porém a GM 

estava presente no soro. 

Em um dos casos de aspergilose, os exames micológicos convencionais não 

apresentaram sensibilidade suficiente para detecção do agente etiológico, entretanto, 

quando realizada sorologia neste paciente, tanto as pesquisas de anticorpos quanto de 

antígenos se mostraram capazes de detectar a doença, fortalecendo a necessidade de aliar 

mais de um método para chegar ao diagnóstico de aspergilose como verificado por Barnes 

e Marr (2006), Zmeili e Soubani (2007), Barnes (2008) e Sales (2009). 

Para definição das formas clínicas, além dos critérios laboratoriais, foram utilizados 

achados clínicos como colonização endobrônquica visualizada através de 

videobroncoscopia (Figura 9A), de imagem de raios X do tórax evidenciando cavidades 
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preenchidas por massa no ápice do pulmão esquerdo (Figura 9B) ou TCAR também 

evidenciando cavidade preenchida por massa no ápice do pulmão direito (Fi

Diante do somatório dos critérios de diagnóstico foram constatados nove casos de 

aspergilose semi-invasiva e quatro de aspergiloma

aspergiloma, segundo Barnes e Marr (2006) podem ser considerados como aspergilo

semi-invasiva devido à presença de anticorpos anti

de ID.  

 

 

 

Gefter et al. (1981) foram os primeiros a descrever aspergilose pulmonar semi

invasiva como uma forma intermediária entre aspergiloma e aspergilose invasiva. Segundo 

Sales (2009), esta forma vem sendo frequentemente relatada nos últimos anos, como 

constatado neste trabalho. Tal forma clínica é rara, sendo descrita apenas em relatos 

esporádicos (Marshall et al

Os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes incluíram tosse, expectoração, 

febre, perda de peso, dispneia 

em seis casos (Tabela 3). 

sanguíneos; penetrando no sistema respiratório são capazes de aderir e invadir o tecido 

pulmonar, pela digestão de seus componentes. A angioinvasão é muit

a disseminação por via hematogênica para outros sítios (Hohl; Feldmesser, 2007; 

Amchentsev et al., 2008; Dagenais; Keller, 2009). 

Aspergilose pulmonar é a causa mais comum de hemoptise em pacientes não 

neutropênicos, de acordo com Z

e Wood (2009) relatam que hemoptise e tosse crônica são os sintomas mais comuns e que 

Figura 9. Imagem broncoscópica 
do tórax evidenciando cavidade preenchida por massa no ápice do pulmão 
Tomografia Computadorizada de Alta Resolução
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preenchidas por massa no ápice do pulmão esquerdo (Figura 9B) ou TCAR também 

evidenciando cavidade preenchida por massa no ápice do pulmão direito (Fi

Diante do somatório dos critérios de diagnóstico foram constatados nove casos de 

invasiva e quatro de aspergiloma (Tabela 3), porém dois dos casos de 

aspergiloma, segundo Barnes e Marr (2006) podem ser considerados como aspergilo

invasiva devido à presença de anticorpos anti-Aspergillus, os quais reagiram na prova 

. (1981) foram os primeiros a descrever aspergilose pulmonar semi

invasiva como uma forma intermediária entre aspergiloma e aspergilose invasiva. Segundo 

Sales (2009), esta forma vem sendo frequentemente relatada nos últimos anos, como 

balho. Tal forma clínica é rara, sendo descrita apenas em relatos 

et al., 2010).  

Os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes incluíram tosse, expectoração, 

febre, perda de peso, dispneia e hemoptise, sendo este o mais frequente

. Espécies de Aspergillus possuem uma predileção pelos vasos 

sanguíneos; penetrando no sistema respiratório são capazes de aderir e invadir o tecido 

pulmonar, pela digestão de seus componentes. A angioinvasão é muitas vezes o 

a disseminação por via hematogênica para outros sítios (Hohl; Feldmesser, 2007; 

., 2008; Dagenais; Keller, 2009).  

Aspergilose pulmonar é a causa mais comum de hemoptise em pacientes não 

neutropênicos, de acordo com Zmeili e Soubani (2007) e Amchentsev et al

Wood (2009) relatam que hemoptise e tosse crônica são os sintomas mais comuns e que 

Imagem broncoscópica evidenciando crescimento fúngico endobrônquico (A); 
cavidade preenchida por massa no ápice do pulmão esquerdo (↑

Tomografia Computadorizada de Alta Resolução (↑) compatível com aspergiloma 
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preenchidas por massa no ápice do pulmão esquerdo (Figura 9B) ou TCAR também 

evidenciando cavidade preenchida por massa no ápice do pulmão direito (Figura 9C). 

Diante do somatório dos critérios de diagnóstico foram constatados nove casos de 

, porém dois dos casos de 

aspergiloma, segundo Barnes e Marr (2006) podem ser considerados como aspergilose 

os quais reagiram na prova 

 

. (1981) foram os primeiros a descrever aspergilose pulmonar semi-

invasiva como uma forma intermediária entre aspergiloma e aspergilose invasiva. Segundo 

Sales (2009), esta forma vem sendo frequentemente relatada nos últimos anos, como 

balho. Tal forma clínica é rara, sendo descrita apenas em relatos 

Os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes incluíram tosse, expectoração, 

e hemoptise, sendo este o mais frequentemente constatado 

possuem uma predileção pelos vasos 

sanguíneos; penetrando no sistema respiratório são capazes de aderir e invadir o tecido 

as vezes o início para 

a disseminação por via hematogênica para outros sítios (Hohl; Feldmesser, 2007; 

Aspergilose pulmonar é a causa mais comum de hemoptise em pacientes não 

et al. (2008). Riscili 

Wood (2009) relatam que hemoptise e tosse crônica são os sintomas mais comuns e que 

(A); imagem de raio X 
↑) (B) e direito (C) em 
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os episódios de hemoptise podem ser muitas vezes severos em pacientes que desenvolvem 

a forma clínica de aspergiloma. Neste trabalho, hemoptise foi observada em 46% (6/13) 

dos pacientes, e segundo Sagan et al. (2010) hemoptise maciça de lesão intrapulmonar 

ocorre em até 83% dos pacientes e pode ser fatal.  

Os achados radiológicos incluem cavidades pré-existentes, localizadas 

principalmente no lobo superior do pulmão, infiltrado pulmonar e bronquiectasias, sendo 

este último apresentado por todos os pacientes como conseqüência de sequela de 

tuberculose ou DPOC (Tabela 3). Bronquiectasia é citada como um dos principais fatores 

predisponentes para o desenvolvimento de aspergilose (Amchentsev et al., 2008, Sagan et 

al., 2010). É definida como a dilatação brônquica irreversível, levando a tosse crônica, 

formação de muco e infecções recorrentes. A maioria das bronquiectasias é idiopática ou 

resultado de infecções ou condições anteriores, como fibrose cística, bronquiectasias 

tratadas causadas por tuberculose prévia, sarcoidose, silicose com fibrose maciça 

progressiva e a própria aspergilose pulmonar. Estas condições causam bronquiectasia 

distribuída no lobo superior do pulmão (Javidan-Nejad; Bhalla, 2010). 
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Tabela 3. Correlação de dados clínicos, agentes etiológicos isolados e sorologia de pacientes com aspergilose pulmonar internos no Setor de 

Pneumologia do Hospital Geral Otávio de Freitas, Recife-PE 

 
Pcte. 

 
Sexo 

 
Idade 
(anos) 

 
Clínica 

 
Co-morbidades 

 
Achados 

radiológicos 

Amostras 
clínicas 

 
Exame 
direto 

 
Cultura 

(Isolados) 

Sorologia  
Diagnóstico 

ID ELISA 

1 M 58 
Tosse produtiva; 

hemoptise; 
dispnéia 

Sequelas de TB Lesões cavitárias 
A) Esputo 
B) Soro 

+ 
Aspergillus 
fumigatus 

NR 0,89 Aspergilose semi-invasiva 

2 M 58 
Hemoptise 

moderada; febre 
Sequelas de TB 

Lesões cavitárias; 
lesão cavitária 

ocupada 
centralmente por 
massa em LSD 

A) LBA 
B) Soro 

+ A. fumigatus NR 0,96 Aspergiloma 

3 M 60 

Tosse produtiva; 
hemoptise; 

dispnéia; perda de 
peso 

Sequelas de TB; 
tabagismo; 

etilismo 

Lesões cavitárias; 
lesão cavitária 

ocupada 
centralmente por 

massa 

A) Esputo 
B) LBA 
C)Soro 

+ A. fumigatus R 0,91 
Aspergiloma/Aspergilose 

semi-invasiva 

4 M 49 
Tosse produtiva; 

dispnéia 
Sequelas de TB; 

DPOC; tabagismo 
Lesões cavitárias 

A) Esputo 
B) Soro 

NOEF A. flavus NR 0,94 Aspergilose semi-invasiva 

5 F 58 
Sequelas de 
tuberculose; 

bronquiectasias 
Sequelas de TB 

Lesões cavitárias; 
bronquiectasias 

A) Esputo 
B) Soro 

NOEF NHD R 0,96 Aspergilose semi-invasiva 

6 M 35 
Tosse produtiva; 
bronquiectasias; 

febre 

 
Sequelas de TB; 

tabagismo 

Lesões cavitárias; 
bronquiectasias 

A) Esputo 
B) Soro 

+ 
A. flavus/ A. 

niger 
R 0,97 Aspergilose semi-invasiva 

PCTE.= Paciente 
M= Masculino 
F= Feminino 
TB= Tuberculose 
DPOC= Doença pulmonar obstrutiva crônica 
LSD= Lobo superior direito 
 

+= Filamentos micelianos hialinos septados e dicotômicos 
NOEF= Não observadas estruturas fúngicas 
NHD= Não houve desenvolvimento 
NR= Não reagente 
R= Reagente 
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Continuação da tabela 3 

Pcte. Sexo Idade 
(anos) Clínica Co-morbidades Achados 

radiológicos 
Amostras 
clínicas 

Exame 
direto 

Cultura 
(Isolados) 

Sorologia 
Diagnóstico 

ID ELISA 

7 F 38 Tosse seca Sequelas de TB 

Lesão cavitária 
preenchida por 

massa com nível 
hidroaéreo; Imagem 

de broncoscopia 
sugestiva de 
Aspergiloma 

A) LBA 
B) Soro 

+ A. fumigatus R 0,95 
Aspergiloma/Aspergilose 

semi-invasiva 

8 M 57 

Tosse produtiva; 
dispnéia; 

hemoptise; perda 
de peso 

Tabagismo Infiltrado pulmonar 
A) Esputo 
B) Soro 

NOEF 
A. 

fumigatus/ 
A. niger 

NR 0,99 Aspergilose semi-invasiva 

9 M 50 
Tosse produtiva; 

dispnéia; TB ativa 
Sequelas de TB; 
traqueobronquite 

Lesõe cavitárias; 
infiltrado pulmonar 

A) Esputo 
B) Soro 

+ A. fumigatus R 1,01 Aspergilose semi-invasiva 

10 M 40 
Tosse produtiva; 

hemoptise 
acentuada 

Sequelas de TB; 
tabagista 

Lesão cavitária 
preenchida por 

massa 

A) Esputo 
B) LBA 
C) Soro 

+ A. fumigatus NR 1,03 Aspergiloma 

11 F 46 
Tosse produtiva; 
febre; perda de 

peso 

Sequelas de TB; 
DPOC 

Lesão cavitária 
preenchida por 

massa 

A) Esputo 
B) Soro 

+ A. fumigatus NR 0,94 Aspergilose semi-invasiva 

12 F 46 
Tosse produtiva; 

dispnéia; 
bronquiectasias 

Sequelas de TB; 
DPOC; tabagista 

Lesões cavitárias; 
bronquiectasias; 

pleura espessa com 
nível líquido; 

ausência de LSE 

A) Esputo 
B) Soro 

NOEF A. fumigatus R 0,97 Aspergilose semi-invasiva 

13 M 65 
Tosse produtiva; 

hemoptise 
Asma - 

A) Esputo 
B) LBA 
C) Soro 

+ A. fumigatus R 0,95 Aspergilose semi-invasiva 

PCTE.= Paciente 
M= Masculino 
F= Feminino 
TB= Tuberculose 
DPOC= Doença pulmonar obstrutiva crônica 
LSE= Lobo superior esquerdo 

+= Filamentos micelianos hialinos septados e dicotômicos 
NOEF= Não observadas estruturas fúngicas 
NHD= Não houve desenvolvimento 
NR= Não reagente 
R= Reagente 
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Dos 13 casos de aspergilose, oito foram previamente diagnosticados como infecção 

respiratória bacteriana inespecífica, sendo submetidos à terapia antibacteriana de amplo 

espectro e três foram tratados para tuberculose pulmonar recidivada, mesmo com a 

pesquisa de BAAR negativa. 

Devido à inespecificidade de sinais, sintomas e achados radiológicos, equívocos de 

diagnóstico são bem relatados, com ênfase para aqueles em que aspergilose é 

equivocadamente diagnosticada e tratada como tuberculose pulmonar. Sintomas como 

hemoptise, tosse e febre são atribuídos a tuberculose ativa e tratados de forma incorreta; a 

falha no diagnóstico atrasa o início da terapêutica adequada e pode prejudicar o 

prognóstico do paciente. Quase metade dos casos de ABPA é erroneamente diagnosticada 

como tuberculose pulmonar (Kumar, 2000; Al-Moudi, 2001; Kant; Sanjay, 2007). 

Neste trabalho, não foram diagnosticados casos de aspergilose pulmonar 

comprovada. Contudo, todos os casos aqui apresentados seguiram rigorosamente os 

critérios propostos por De Pauw et al. (2008), sendo classificados como aspergilose 

provável. 

A necessidade de realização de biópsia pulmonar como forma de diagnóstico 

conclusivo de aspergilose pulmonar representa um dilema para os profissionais da área de 

saúde. Aqueles que não defendem a realização de biópsia argumentam que históricos 

clínicos e radiológicos dos pacientes são critérios suficientes para diagnóstico em 55% dos 

casos, ficando a biópsia para casos duvidosos. Os defensores da biópsia afirmam que esta 

permite diagnóstico conclusivo e exclusão de outras patologias (Segal, 2009; Xavier et al., 

2009).  

O tratamento empregado em todos os casos foi itraconazol em dose diária de 

200mg a 600mg por um período mínimo de seis meses, confrome recomendado em 

literatura (Nam et al., 2010). Não foi constatado óbito em nenhum dos pacientes, contudo, 

abandono do tratamento, bem como recidiva levou os mesmos a retornarem ao serviço. Em 

um estudo com pacientes não neutropênicos, itraconazol alcançou taxa de eficiência de 

57%, porém aumenta a concentração de ciclosporina e tacrolimus. Anfotericina B também 

foi utilizada por alguns pacientes por período reduzido, devido a toxicidade. Na literatura, 

este fármaco não é recomendado, em vista do risco de toxicidade renal relatada em altas 

doses e por tempo prolongado de tratamento, sendo preferível a utilização de fórmulas 

lipossomais. Voriconazol e posaconazol mostraram resultados superiores à anfotericina B, 

porém de custo mais elevado que itraconazol (Gangneux et al., 2010). 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos neste trabalho permitem concluir: 

 

• As espécies de Aspergillus autenticadas correspondem às espécies depositadas na 

Micoteca URM. 

• A cultura de A. fumigatus (URM6560) pode ser utilizada como referência para a 

produção de antígenos. 

• Quanto mais alta a concentração de açúcar melhor a atividade antigênica dos 

filtrados de cultura de Aspergillus. 

• Antígeno de Aspergillus, obtido de filtrado de culturas, não é específico entre 

espécies deste gênero. 

• O sexo masculino apresenta aproximadamente duas vezes mais chance de 

desenvolver aspergilose em comparação com o sexo feminino. 

• Dentre os fatores que predispõem o hospedeiro à aspergilose pulmonar, a sequela 

de tuberculose é o mais freqüente. 

• A. fumigatus permanece como mais frequente agente etiológico de aspergilose 

pulmonar. 

• A sorologia é um procedimento útil para diagnóstico de aspergilose pulmonar, 

destacando-se a pesquisa do antígeno galactomanana. 

• É necessária a análise conjunta de critérios clínicos, de imagem e laboratoriais para 

diagnóstico de aspergilose. 
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Anexo 2 

 

Meios de Cultura, Géis, Soluções e Corantes 

 

Reativação, isolamento e purificação 

 
 

Ágar-Sabouraud + 50mg/L de cloranfenicol (SDA) (Lacaz et al., 2002) 

 

Dextrose .........................................................40,0g 

Peptona ..........................................................10,0g 

Ágar ...............................................................15,0g 

 Água destilada ...............................................1000mL 

                             Cloranfenicol .................................................50mg 

 

 

Caldo glicosado (Lacaz et al., 2002) 
 

Dextrose .........................................................20,0g 

Peptona de carne..............................................10,0g 

 Extrato de carne................................................15,0g 

  Água destilada ...............................................1000mL 

*pH= 6,8-7,0 
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Identificação 

 
Ágar Czapeck (Lacaz et al., 2002) 

 

Sacarose......................................................................30g 

Nitrato de Sódio............................................................3g 

                         Fosfato Dibásico de Potássio.............................................1g 

                         Sulfato de Magnésio 7H2O..............................................0,5g 

Cloreto de Potássio......................................................0,5g 

Sulfato de Ferro 7H2O...............................................0,01g 

                         Ágar..................................................................................20g 

Água Destilada......................................................1000mL 

*pH= 6,5 
 

 

Ágar Czapeck Extrato de Levedura (CYA) (Lacaz et al., 2002) 

Czapeck concentrado 

Nitrato de Sódio............................................................3g 

Sulfato de Zinco 7H2O..............................................0,1g 

Sulfato de Magnésio 7H2O...........................................5g 

Cloreto de Potássio........................................................5g 

Sulfato de Ferro 7H2O...............................................0,1g 

Sulfato de Cobre 5H2O............................................0,05g 

Água Destilada.......................................................1000mL 

 
CYA 

 

Sacarose......................................................................30g 

                        Czpek concentrado..........................................................10mL 

                        Extrato de levedura...........................................................5g 

                        Fosfato Dibásico de Potássio............................................1g 

                       Ágar..................................................................................15g 

                       Água Destilada..............................................................1000mL 
 

 



Brandão, I. S. L.- Análise comparativa ...  95 
 

 

Ágar Extrato de Malte (Samson e Frisvad, 2004 in Lacaz et al., 2002 ) 

 

Extrato de Malte.......................................................20g 

Dextrose..................................................................20g 

                          Peptona de Carne............................................................1g 

                          Ágar..............................................................................20g 

                          Água destilada.........................................................1000mL 

 

 

Produção de antígenos de Aspergillus (Lacaz et al., 2002) 

 
 

Caldo Sabouraud 
Dextrose .........................................................40,0g 

Peptona ..........................................................10,0g 

 Água destilada ................................................1000mL 

 

Géis  
 
 

Ágar-água (Lacaz et al.,2002) 
 

Agarose...........................................................................1g 

                          Água destilada.................................................................100mL 

 

Agarose 1% (Lacaz et al.,2002) 
 

Agarose........................................................................1g 

Solução salina.........................................................100mL 

 

Gel de Acrilamida (30%) ou Bisacrilamida (0,8%) (Lacaz et al.,2002) 
 

Acrilamida...........................................................................30g 

                       N, N-metileno-bisacrilamida....................................................0,8g 

                      Água destilada.......................................................................100mL 

 
*Filtrar em filtro Millipore de 0,45mm e armazenar em frasco escuro, a 4°C. 
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Corantes e soluções 

 

Azul de Amann (Carranza, 1949) 

 

Cristais de ácido fênico........................................20g 

Glicerina............................................................20mL 

Ácido lático.......................................................20mL 

Azul de algodão.................................................0,05g 

Água destilada....................................................20mL 

 

Coomassie Brilliant Blue para Imunodifusão Dupla (Lacaz et al.,2002) 

 

   Coomassie....................................0,15g 

    Solução descorante......................100mL 

 

Coomassie Brilliant Blue para Quantificação de proteínas (Bradford, 1976) 

 

Ácido fosfórico 85%...........................................100mL 

                              Coomassie...............................................................100mg 

                              Etanol 95%...............................................................50mL 

 

*Sempre ao abrigo de luz, completar o volume para 1000mL com água destilada, em 

seguida filtrar e armazenar a 4°C. 

 

Solução Descorante (Lacaz et al., 2002) 

 

Ácido acético glacial............................20mL 

Etanol.................................................40mL 

Água destilada......................................40mL 
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Solução de hidróxido de potássio a 20% (Lacaz et al., 2002) 

 

Hidróxido de potássio..........................2g 

Água destilada..............................100mL 

 

Solução Salina (Lacaz et al., 2002) 

 

Cloreto de sódio...................................0,85g 

Água destilada....................................100mL 

 

Tampão de Amostra Dodecil Sulfato de Sódio (Lacaz et al., 2002) 

 

Tris-HCl, 1M, pH 6,8......................................................4mL 

                         Dodecil Sulfato de Sódio 20%..............................................5mL 

                        Glicerol..................................................................................5mL 

                        Azul de bromofenol 0,1% (em água)...................................0,5mL 

                        Água destilada.....................................................................32,5mL 

 

*Para uso, adicionar β–mercaptoetanol (5 a 10%) 

 

Tampão de Eletroforese (Lacaz et al., 2002) 

 

Trizma base...........................................................................12g 

Glicina...................................................................................57g 

Dodecil Sulfato de Sódio...........................................................4g 

 

* Completar o volume para 1000mL com água destilada.  
 

 

Timerosal (Lacaz et al.,2002) 

 

Etilmercúrio tiossalicilato de sódio............................1g 

Borato de sódio.....................................................1,4g 

Água destilada...................................................100mL 
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Tris-HCl 0,5M, pH 6,8(Lacaz et al., 2002) 

 

Trizma base...........................................................................6,05g 

Dodecil Sulfato de Sódio........................................................0,4g 

Água destilada.......................................................................40mL 

 

* Ajustar o pH para 6,8 com HCl 1N e completar o volume para 100mL com água  
destilada. Filtrar em filtro Millipore de 0,45mm e armazenar a 4°C. 
 
 
 

Tris-HCl 1,5M, pH 8,8(Lacaz et al., 2002) 

 

Trizma base...........................................................................18,7g 

Dodecil Sulfato de Sódio........................................................0,4g 

Água destilada.......................................................................40mL 

 

* Ajustar o pH para 8,8 com HCl 1N e completar o volume para 100mL com água 
destilada. Filtrar em filtro Millipore de 0,45mm e armazenar a 4°C. 


