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resumo 
 

 

O diagnóstico rápido das doenças infecciosas, particularmente daquelas 
que representam um problema de saúde pública, apresenta-se como um dos 
maiores desafios para a microbiologia. 

Uma das doenças que mais tem merecido a atenção dos técnicos é a 
pneumocistose, provocada por um microorganismo oportunista particularmente 
activo na população imunodeprimida e que se encontra distribuído por todos 
os continentes e climas: o Pneumocystis jirovecii, anteriormente conhecido 
como Pneumocystis carinii. 

Identificado há quase cem anos por Carlos Chagas, o Pneumocystis 
jirovecii sempre revelou características atípicas, tendo sido, durante muitos 
anos classificado como um protozoário, até que, em 1988, foi reclassificado 
como fungo. Contudo, muito há ainda por descobrir quanto à sua natureza e à 
forma como é adquirido e transmitido. 

As metodologias que são normalmente utilizadas na rotina laboratorial 
para a detecção de Pneumocystis jirovecii requerem técnicas de coloração não 
específicas, já que, até hoje, tem sido impossível obter o crescimento e 
isolamento in vitro deste microorganismo. 

Apesar de estas técnicas serem ainda uma referência, começam a ser 
aplicados métodos emergentes, como é o caso dos métodos moleculares, 
entre os quais se tem vindo a destacar o método de reacção de polimerização 
em cadeia (PCR). 

Com este trabalho pretendeu-se, por um lado, fazer uma revisão e 
compilar os avanços dos conhecimentos sobre Pneumocystis jirovecii, com 
especial incidência naqueles que se relacionam com o diagnóstico laboratorial 
de pneumocistose, e, por outro lado, desenvolver uma metodologia de PCR 
capaz de detectar eficazmente esta doença, avaliando-a e comparando-a com 
a metodologia de coloração por imunofluorescência indirecta. 

Para tal fim, foram analisadas 200 amostras de lavados broncoalveolares 
(LBA), de 184 doentes imunodeprimidos pelo síndrome de imunodeficiência 
adquirida, confrontando-se ainda os resultados obtidos com os processos 
clínicos desses pacientes. 

Feito o estudo, verificou-se ser elevado o grau de concordância entre os 
resultados das duas metodologias utilizadas, ainda que pela metodologia de 
PCR desenvolvida, tivessem sido detectadas 37 amostras positivas para 
Pneumocystis jiroveci, mais 10 do que aquelas que foram assinaladas com a 
utilização da técnica da imunofluorescência indirecta. Tomada como referência 
esta última metodologia, os resultados do PCR apresentaram uma 
sensibilidade e uma especificidade de 93%, sendo os seus valores preditivos 
positivo e negativo, respectivamente, de 68% e de 98%. 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 

A comparação da frequência dos resultados positivos em função da faixa 
etária e do sexo dos doentes não apresentou diferenças significativas quanto 
ao primeiro de tais parâmetros. Já em relação ao género, a metodologia de 
PCR revelou percentagens de detecção em indivíduos do sexo feminino 
(30.0%) superior às verificadas em indivíduos do sexo masculino (15.6%). 

Analisados os processos clínicos dos doentes, verificou-se que, quando 
se define a pneumocistose apenas com base em elementos clínicos, o 
desempenho das duas metodologias laboratoriais é muito idêntico, ainda que o 
PCR tenha detectado cinco resultados positivos que não haviam sido 
assinalados pela imunofluorescência indirecta, o que denota uma maior 
sensibilidade da metodologia molecular. De todo o modo, o estudo dos 
processos, não revelou que essa maior sensibilidade se traduzisse numa 
capacidade preditiva comparativamente inferior à da outra metodologia. 

Com toda a informação obtida através deste trabalho, julga-se ter ficado 
melhor demonstrada a utilidade e a importância do desenvolvimento de 
metodologias como a do PCR para a optimização da detecção do 
Pneumocystis jirovecii, o que é ainda mais premente quando se está perante 
doentes com outras patologias e com indicadores clínicos bastante diversos. 
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abstract 
 

 

The rapid diagnosis of infectious diseases, particularly of those that can 
pose problems to public health, represents one of the greatest challenges to 
microbiology. 

One of the diseases which has attracted much attention from researchers is 
Pneumocystis pneumonia (PCP). This disease is caused by an opportunist 
microorganism, mainly active in immune compromised population and can be 
found in any continent, under any climate: the Pneumocystis jirovecii, known 
before as Pneumocystis carinii. 

This microorganism, identified by Carlos Chagas almost a hundred years 
ago, has always shown atypical features. Classified as a protozoan for a long 
time, it was reclassified as a fungus in 1988; however, there is still a lot to be 
found concerning its nature and the way it is caught and transmitted. 

The methodologies usually used in routine lab work to detect Pneumocystis 
jirovecii require non-specific coloration techniques, since it has been impossible 
to get the growth and isolation in vitro of this microorganism. 

Although these techniques are still a reference, other emergent methods 
have been applied, as is the case of molecular methods, among which the 
polymerase chain reaction method (PCR) has to be highlighted. 

The aims of this study are, on the one hand, to review and compile 
knowledge advances on Pneumocystis jirovecii, mainly the ones related to PCP 
laboratorial diagnosis, and on the other hand, to develop a PCA methodology 
able to detect this disease effectively, by assessing and comparing it with the 
coloration method through indirect immunofluorescence assay (IF). 

For such reason, 200 bronchoalveolar lavages (BAL) samples, taken from 
184 HIV immune compromised patients, were analysed and their results 
compared with those patients’ clinical files.   

It was observed a high correlation between the results obtained from both 
methods used. Still, the use of the PCR method allowed the detection of 37 
Pneumocystis jirovecii positive samples, 10 more than those detected through 
the use of indirect immunofluorescence technique. Taking as reference this last 
methodology, the PCR results have presented a sensitivity and a specificity of 
93%, being their positive and negative predictive values of 68% and 98% 
respectively. 

When comparing the frequency of results regarding age and gender, tests 
showed no significant differences among patients of different age; in regard to 
gender, the PCR methodology exposed a higher detection in female patients 
(30%) than in males (15.6%). 
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After analyzing the patients’ clinical files, it was confirmed that when 
Pneumocystis pneumonia is defined based only on clinical elements, the 
performance of the two lab methodologies is very similar; still, the PCR has 
detected five positive results undetected by  indirect immunofluorescence 
assay, which shows the molecular methodology has greater sensitivity. 
However, the study of the files doesn’t show this greater sensitivity means a 
lower predictive capacity when compared to the other methodology. 

All the information collected from this research emphasizes the usefulness 
and importance of developing methodologies such as the PCR in order to 
optimize the detection of Pneumocystis jirovecii. This turns even more urgent 
as we are addressing to patients with other pathologies and quite diverse 
clinical indicators. 
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1. Pneumocystis jirovecii 

 

 

1.1. História, nomenclatura e classificação 
 

O agente que é denominado actualmente na comunidade científica como 

Pneumocystis jirovecii foi descrito pela primeira vez em 1909 pelo brasileiro 

Carlos Chagas, quando observava a morfologia dos cistos presentes em porcos 

da Guiné infectados com tripanosomiase experimental. Este investigador de São 

Paulo pensou, então, que estava perante uma nova forma morfológica de 

Trypanossoma cruzi (Chagas, 1909). 

 

 
Figura 1: Carlos Chagas (adaptado:www.fioCruz.br) 

 

Um ano mais tarde (1910), António Carini, italiano de nascimento que 

chefiava a delegação de São Paulo do Instituto Pasteur, analisando biópsias de 

pulmão em ratos infectados com Trypanossoma cruzi, observou formas císticas 

idênticas às que haviam sido descritas por Chagas, confirmando assim a 

descoberta deste. Apesar de acreditar igualmente que estava perante uma forma 

morfológica de Trypanossoma cruzi (Carini, 1910), não excluiu a hipótese de os 
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cistos observados pertencerem a um organismo desconhecido, tendo enviado 

amostras para Laveran, do Instituto Pasteur em Paris. 

Em 1912, Pierre e Marie Delanoe, investigadores associados a Laveran, 

analisando melhor as características morfológicas do microorganismo, concluíram 

que não se tratava de um Trypanossoma, mas sim de um protozoário (Delanoe et 

al., 1912), passando a designá-lo por Pneumocystis carinii, denominação acolhida 

devido ao seu tropismo com o pulmão (Pneumocystis) e como forma de 

homenagem ao investigador brasileiro que o havia isolado. 

Mais tarde, em 1942, Van Der Meer e Brug observaram, pela primeira 

vez, que o microorganismo atingia também o homem (Van der Meer et al., 1942). 

Esta descoberta, porém, manteve-se relativamente desconhecida até que, no 

início da década de 50, Vanek (Vanek, 1951) e Jirovec (Jirovec, 1952), na 

Checoslováquia, e Giese, na Alemanha, verificaram que certas pneumonias 

intersticiais, que surgiam como surtos em crianças desnutridas e em pacientes 

atingidos por infecções hospitalares, eram causadas por Pneumocystis carinii, 

assim demonstrando que o microorganismo, ao contrário do que se pensava até 

então, não só infectava animais, como também o Homem. 

Desde então, foram descritos mais casos de Pneumocystis carinii, 

desenvolvendo-se estudos que permitem que, hoje em dia, se saiba que o mesmo 

pode ter como hospedeiros um leque muito alargado de mamíferos: o homem e 

outros primatas, como macacos e chimpanzés, mas também ratazanas, ratos, 

porcos da Guiné, coelhos, furões, preguiças, porcos, cães, gatos, cavalos, vacas, 

carneiros, cabras e saguins (Franklin et al., 1999).  

A classificação do Pneumocystis carinii como um protozoário manteve-se 

até aos anos 80, o que estava de acordo com as similaridades entre a morfologia 

do microorganismo (formas císticas grandes com 2 a 8 núcleos) e a patologia 

observável no hospedeiro, com a ausência de algumas características fenotípicas 

dos fungos e a presença de características morfológicas típicas de protozoários, 

bem como pela inefetividade de drogas antifúngicas contra o agente, por 

contraponto à efectividade de drogas como Sulfonamidas e Trimethoprim, 

geralmente usadas no tratamento de protozoários. Também o facto de o agente 
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não se desenvolver em meios de cultura parecia mais consentâneo com a sua 

classificação como protozoário. 

Em 1988, porém, surgiram os primeiros estudos de DNA, que deitaram 

por terra a ideia de o Pneumocystis carinii ser um protozoário, tendo o mesmo, 

com base no estudo da sequência do gene 18S RNA ribossomal do Pneumocystis 

presente em ratos (que, surpreendentemente, apresentava grande similaridade 

com sequências genómicas de outros fungos, como Saccharomyces cerevisiae, 

Candida albicans, Neurospora crassa, e Cryptococcus neofarmans e não com o 

gene 18S rRNA característico dos protozoários), sido reclassificado e colocado no 

reino dos fungos (Stringer, 1996; Edman et al., 1988; Stringer et al., 1989). 

Paralelamente, a comparação do tamanho dos genomas e a análise 

filogenética da sequência do RNA ribossomal (rRNA), veio evidenciar a existência 

de diferenças significativas do Pneumocystis observado no homem e daquele que 

é observado noutros animais. 

Esta ideia de o género Pneumocystis presente no homem diferir daquele 

que surge nos demais animais havia já surgido na década de 1970, altura em que 

se desenvolveram análises comparativas entre o Pneumocystis humano e aquele 

que podia ser observado noutros hospedeiros, designadamente em ratos de 

laboratório. Face aos indícios existentes quanto a uma diferença fenotípica entre 

espécies de Pneumocystis (Walzer et al., 1987), foi mesmo proposto por Frenkel, 

em 1976, que se adoptasse o nome Pneumocystis jirovecii para designar a 

variante humana do microorganismo. Nessa ocasião, porém, era difícil formular 

juízos definitivos, pois não se podia excluir a possibilidade de as diferenças 

observadas se deverem a factores extrínsecos. 

Com o advento das análises de DNA, surgiram as informações 

necessárias para esclarecer o assunto e estabelecer a efectiva existência de 

diferenças fenotípicas entre diferentes espécies de Pneumocystis. Para o efeito, 

foi fundamental a utilização de um método de reacção de polimerização em 

cadeia da polimerase (PCR), designadamente por Wakefield, que desenvolveu 

primers para amplificar DNA de todas as espécies conhecidas de Pneumocystis. 

A partir daqui, mediante a sequenciação dos genes do microorganismo 

encontrado em cada uma das espécies, foi possível verificar que o DNA do 
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Pneumocystis presente no homem diferia do dos demais mamíferos (Wakefield , 

1998). 

Os estudos foram sendo desenvolvidos e aprofundados em diferentes 

laboratórios, tendo-se provado, a partir de exames efectuados em dezoito 

primatas de espécies diferentes, que as diferenças entre os genes que codificam 

a subunidade grande do rRNA dentro das espécies de Pneumocystis oscilavam 

percentualmente entre 2 e 28% (Demanche et al., 2001). Por outro lado, concluiu-

se que o gene mitocondrial da subunidade grande do rRNA difere cerca de 10% 

entre o Pneumocystis que infecta primatas e alguns ratos, sendo que o 

Pneumocystis isolado em humanos e no rato divergem 4%. Estas variações são 

significativamente diferentes daquelas que se verificam em outros fungos, como 

se apreende se considerarmos que, no caso do Saccharomyces, a diferença entre 

os seus membros não excede os 1%, e que as variações que se observam entre 

Candida albicans e Candida tropicalis se situam em 1,6% (Stringer et al., 1989). 

Mediante inoculações cruzadas, verificou-se também que o Pneumocystis 

que infecta um hospedeiro, quando introduzido noutro tipo de hospedeiro, não 

prolifera, o que conduziu à conclusão de que havia uma especificidade das 

diversas espécies de Pneumocystis em relação ao respectivo hospedeiro (Futura 

et al., 1987; Wakefield et al., 1988). De resto, demonstrou-se que esta 

especificidade se verificava também quanto ao agente que atinge o Homem, 

observando-se que, embora a sintomatologia da doença em humanos seja 

semelhante à que se manifesta em animais, o Pneumocystis que infecta o 

Homem, ainda que morfologicamente muito semelhante a outros tipos de 

Pneumocystis, é molecularmente muito diferente. Ainda assim, depois de estudos 

efectuados ao cromossoma do Pneumocistys encontrado em ratos (através de 

electroforese em campo pulsado) mostrarem que existiam dois organismos 

morfologicamente iguais mas geneticamente distintos no mesmo hospedeiro, 

chegou-se à conclusão de que, apesar do Pneumocystis ter especificidade para 

com o seu hospedeiro, o mesmo hospedeiro pode ser infectado por vários 

Pneumocystis específicos (Cushion et al., 2004). 

Face à heterogeneidade do género Pneumocystis, bem como à sua 

especificidade em relação a cada hospedeiro, na sequência de proposta nesse 
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sentido de Hughes e Gigliota, em 1994, no 3º Workshop Internacional sobre 

Pneumocystis, houve consenso entre os investigadores quanto à introdução na 

nomenclatura do Pneumocystis carinii da designação “f. sp.” (do latim, formae 

specialis) (Anonymous, 1994), passando-se então, em termos de nomenclatura 

científica, a distinguir entre as formas do agente que se manifestam no Homem 

(Pneumocystis carinii f. sp hominis) e nas diversas espécies de animais: 

Pneumocystis carinii f. sp. carinii (ratos),  Pneumocystis carinii f. sp. suis (porco), 

Pneumocystis carinii f. sp. equis (cavalo), e assim por diante. 

Na sequência destas evoluções, e mostrando os estudos do 

Pneumocystis que as sequencias genéticas diferiam em função das espécies de 

mamíferos infectados, viria, em 1999, a ser acolhida uma nova designação para 

os microorganismos que afectam os humanos (Frenkel, 1999) (e que Frenkel 

propusera já com pouco sucesso em 1976), passando os mesmos a serem 

designados, em homenagem ao parasitologista checo Otto Jiroveci (um dos 

pioneiros na descrição desta infecção no Homem), por Pneumocystis jirovecii. 

Esta mudança de designação foi algo polémica, pois, para além de se 

observar que a alteração era desnecessária e, até, desaconselhável, por ser 

susceptível de criar confusões no meio da medicina clínica, argumentava-se que 

Jiroveci não havia sido o primeiro investigador a descobrir Pneumocystis carinii 

em seres humanos e que, devendo por princípio a nomenclatura de um grupo 

taxinómico basear-se na prioridade da publicação, seria aceitável manter a 

designação que os Delanoes, que foram os primeiros a identificarem o 

Pneumocystis como um novo microorganismo, propuseram (Carinii) em vez do 

seu próprio nome (Hughes, 2003). 

De todo o modo, considerou-se vantajoso abandonar a anterior 

nomenclatura trinominal e adoptar-se uma designação binominal, conforme as 

novas linhas de orientação que propugnam que cada espécie orgânica seja 

definida em função da linha que advém dos seus ascendentes populacionais, 

mantendo-se a sua identidade em relação aos outros grupos (Wiley, 1978). A 

nova denominação, Pneumocystis jirovecii, foi-se assim consolidando na 

comunidade científica (James et al., 2002), tendo a partir de 2005, sido acolhida 

definitivamente no International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) 
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(Readhead et al., 2006), distinguindo-se das demais designações que foram 

formalmente acolhidas para o Pneumocystis de outras espécies, a saber, o 

Pneumocystis carinii (que ficou reservado para os ratos), o Pneumocystis murina 

(para os ratos mais pequenos), o Pneumocystis wakefieldiae (para outra espécie 

de ratos), e o Pneumocystis oryctolagi (para os coelhos). 

Devido à homologia do seu RNA ribossomal (rRNA) com sequências de 

ácidos nucleicos idênticas às de alguns fungos, o Pneumocystis jirovecii continua 

a ser colocado no Reino dos Fungos. Todavia, a sua classificação nunca deixou 

de motivar bastante discussão (Curry et al., 1991). 

Na verdade, o Pneumocystis jirovecii quando comparado com outros 

fungos patogénicos para o Homem, ou mesmo com outros modelos de fungos, 

possui algumas características atípicas. É um microorganismo que, até à data, 

não se logrou isolar em culturas in vitro, facto cuja explicação continua a constituir 

um mistério. Por outro lado, possuindo apenas uma cópia do Local RNA 

ribossomal nuclear, apresenta uma parede celular pobre em ergosterol e rica em 

colesterol (Florin et al., 1994; Kaneshiron et al., 1994), o que faz com que seja 

resistente aos antifúngicos clássicos (como Anfotericina B e ketoconazole). Outra 

característica fora do comum prende-se com o facto de o Pneumocystis jirovecii 

possuir na sua forma trófica uma parede celular frágil e flexível, contendo β-

glucagon e glicoproteínas, o que se mostra importante para a sua viabilidade, já 

que, quando são infectados animais, podem ocorrer inibidores da síntese de β-

glucagon. Merece também realce o facto de o Pneumocystis jirovecii não possuir 

mais de duas cópias do gene que codifica o 16S rRNA, ao contrário de outros 

fungos que possuem centenas de cópias deste gene (Giuntoli et al., 1994). 

Devido às peculiaridades fenotípicas e genéticas do Pneumocystis 

jirovecii em relação a outros fungos, Eriksson chegou a propor colocar o 

Pneumocystis jirovecii numa nova família taxonomínica chamada 

Pneumocystistidaceae e autonomizar na classe Ascomycota uma nova ordem, 

Pneumocystidales (Erikson, 1994). Mais tarde, coincidentemente com a 

bifurcação das linhas Basidiomycete e Ascomycete, foi também proposta a 

autonomização no reino dos fungos de uma nova ramificação com a designação 

de Pneumocystis species. 
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Não obstante, a comunidade científica nunca deixou de classificar o 

Pneumocystis jirovecii como um fungo (colocando-o no grupo dos fungos 

chamados Archiascomycetes, ainda integrado na linha dos Ascomycetes (Jannik-

Helweg-Larsen, 2004)), suportada nos estudos genéticos que, com base em 

comparações de porções conservadas de sequências do gene mitocondrial 

(subunidades grande e pequena do RNA ribossomal), do gene sintetase do 

timidilato (TS) e gene para a redutase do dihidrofolato (DHFR), β-tubulina e gene 

actin mostram grande similaridade com os fungos (Pixley et al., 1991; Edman et 

al., 1989), e também no facto de o factor de alongamento III (Ypma-Wong et al., 

1992), proteína única nos fungos, estar presente no microorganismo. 

Todavia, reconhecendo a pertinência de todos quantos apontam as 

especificidades do microorganismo em relação aos demais fungos, ainda em 

2002, a National Center of Biotechnology Information (NCBI), propôs a sua 

classificação como pertencendo ao reino dos Fungos, filo Ascomycotina, sub-filum 

Ascomycota, classe Pneumocystidomycetes, ordem Pneumocystidales, família 

Pneumocystidaceae.  

 

 

 

1.2. Importância clínica e incidência 
 

O Pneumocystis jirovecii é um microorganismo eucariótico oportunista, 

que se encontra distribuído mundialmente, estando descrito em todos os 

continentes (com a excepção, como é óbvio, da Antártida). Hoje em dia, sabe-se 

que o mesmo é responsável por pneumonias severas e até fatais, principalmente 

nos doentes imunodeprimidos. Todavia, desde a sua descoberta até à década de 

1940, nunca lhe foi atribuída ou reconhecida especial importância clínica. 

A inversão começou a ocorrer, a partir do momento em que, durante a II 

Guerra Mundial, foram descritos em orfanatos da Polónia os primeiros casos de 

pneumonias intersticiais e, no período pós-guerra, foram também registados 

surtos de pneumonia em crianças da Europa Central e de Leste com défices 

nutritivos, os quais foram associados ao Pneumocystis carinii (jirovecii). O 
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fenómeno verificou-se igualmente, na década de 1950, em orfanatos do Irão com 

problemas de excesso de lotação e subnutrição. 

Ao longo dos anos 60 e 70, começou cada vez mais a ser dada 

importância ao microorganismo, reconhecendo-se o mesmo como sendo um dos 

principais agentes patogénicos oportunistas do pulmão, com capacidade para 

desencadear graves pneumonias, quer em crianças com sistemas imunológicos 

enfraquecidos, quer em adultos com imunodeficiências congénitas e, muito 

especialmente, em pacientes sujeitos a terapias de natureza imunossupressora, 

como acontecia com os doentes com problemas oncológicos e com os doentes 

submetidos a transplantes de órgãos, a quem era administrados fármacos 

citotóxicos. Nessa ocasião, as taxas de pneumocistose oscilavam entre 5% e 25% 

nos doentes sujeitos a transplante, entre 2% e 6% nos doentes com enfermidades 

vasculares colagénicas e entre 1% e 25% nos doentes com cancro (Morris et al., 

2004). 

Para controlar a infecção começou-se a fazer uso de quimioprofiláticos, 

como a pentamidina, um fármaco utilizado para combater a trypanosomiase 

africana, e o trimethoprim-sulfametoxazol. Desta forma, foi possível fazer diminuir 

significativamente a incidência relativa da pneumocistose. 

No início da década de 1980, a importância clínica do Pneumocystis 

jirovecii aumentou de forma exponencial, o que aconteceu devido ao 

aparecimento da epidemia do síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), 

curiosamente descoberto depois de alguns investigadores, como Masur e 

Gottlieb, se haverem empenhado em perceber porque motivo alguns grupos de 

jovens de Nova Iorque e da Califórnia estavam com pneumocistoses sem se 

confrontarem com qualquer das causas de imunossupressão que até aí eram 

conhecidas (Rosen, 1994). O Pneumocystis jirovecii evidenciou-se então como o 

principal factor de infecção e mortalidade entre a população portadora de SIDA. 

Numa fase inicial, cerca de 90% dos doentes com esta doença desenvolveram 

pneumocistoses e, mesmo depois desse primeiro impacto, foram feitos estudos 

que apontavam que, durante a sua vida, cerca de 2/3 dos doentes infectados com 

HIV desenvolveriam pneumocistoses (Hay et al., 1988). 
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Como a pneumocistose pulmonar passou a constituir, muitas vezes, a 

primeira infecção oportunista diagnosticada aos doentes com SIDA, e, ao mesmo 

tempo, a associar-se, com frequência trágica, a episódios terminais da doença, 

foram procuradas respostas clínicas, tendo, a partir da segunda metade da 

década de 1980, começado a ser testada a aplicação, entre a população 

portadora de HIV, de anti-Pneumocystis. Como os resultados foram positivos, a 

partir de 1989, foi introduzida em grande escala a profilaxia medicamentosa 

correspondente, o que se reflectiu na primeira baixa substancial da incidência de 

pneumocistoses nos pacientes com SIDA. 

Nos Estados Unidos, apesar de os números absolutos de casos de 

pneumocistose terem permanecido estáveis devido ao aumento da incidência da 

SIDA, o sucesso da prevenção e tratamento reflectiu-se numa clara diminuição da 

percentagem de pneumocistoses entre a população com SIDA, a qual baixou de 

53% em 1989, para 49%, 46% e 42% em 1990, 1991 e 1992, respectivamente. A 

partir de 1992, as taxas de pneumocistoses em adultos começaram a decrescer a 

uma razão de 3.4% por ano, até 1995. A partir do ano de 1996, começou a ser 

usada terapêutica anti-retrovírica de alta eficácia (TARV), o que trouxe um 

declínio ainda maior na incidência de complicações associadas à SIDA, incluindo 

a pneumocistose, cujas taxas decresceram, entre 1996 e 1998, a uma razão de 

21.5% por ano (Kaplan et al., 2000). 

Os números relativos verificados na Europa e na generalidade dos países 

industrializados foram similares aos dos EUA, espelhando igualmente o sucesso 

das profilaxias e das terapêuticas que permitem controlar a multiplicação viral 

(muito em particular a TARV) que foram sendo disponibilizadas para a população 

infectada com HIV (Weverling et al., 1999). 

Nos países sub-desenvolvidos ou em desenvolvimento, a tendência é em 

sentido contrário, pois a falta de profilaxia adequada e de terapêuticas 

antiretrovirais aumenta enormemente o risco de infecção (Fisk et al., 2003). Desta 

forma, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estimava que, no final de 2002, 

de um total de 42 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo com HIV, 95% 

das mesmas viviam em países sub-desenvolvidos ou em desenvolvimento, com 

particular incidência no sudeste asiático e na África sub-Saariana. Em relação à 
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África sub-Saariana foi feita mesmo a previsão de que 55 milhões de pessoas 

iriam morrer de SIDA entre 2000 e 2020. 

Curiosamente, e em contraste com o que acontece em muitas outras 

regiões, seja nos países em desenvolvimento da Ásia, da América Central e do 

Sul ou da Europa de Leste, ou seja nos próprios países desenvolvidos, a 

ocorrência de pneumocistose na população adulta dos países do continente 

Africano é, aparentemente, bastante menor, assinalando a maioria dos estudos a 

prevalência de taxas situadas entre 0% e 11% entre a população infectada com 

HIV (Aboya et al., 1992). Como a presença de anticorpos anti-pneumocystis em 

crianças é alta – o que sugere que a sua exposição ao agente é frequente –, têm 

sido avançadas várias justificações para estas taxas (Wakefield et al., 1990). 

Assim, tem sido apontado que na base dos números poderá estar a ausência de 

um diagnóstico correcto, devido não só aos meios de diagnóstico limitados, como 

à falta de material clínico adequado, que por norma é muito dispendioso (por 

exemplo, broncoscópios), assim como, à falta de pessoal com experiência 

laboratorial para a identificação do microorganismo. Outra razão que tem sido 

ponderada é a elevada mortalidade dos indivíduos com SIDA nos países 

africanos, que morrem com pneumonias bacterianas ou outras complicações, sem 

que lhes sejam diagnosticadas pneumocistoses ou sem que estas, pura e 

simplesmente, tenham chegado a evidenciar-se. Por outro lado, não está sequer 

excluída a possibilidade de, nas regiões em causa, poder haver uma maior 

frequência de determinadas estirpes de Pneumocystis jirovecii às quais a 

população seja, eventualmente, mais resistente. 

De todo o modo, nos últimos anos, começa a haver registos que apontam 

no sentido do crescimento das pneumocistoses em África. Todavia, ainda está por 

esclarecer se isso se deve efectivamente ao aumento da incidência da doença ou 

se mais não é do que o resultado de uma melhoria das técnicas de detecção da 

mesma. 

Mesmo com os avanços havidos ao nível da profilaxia e do tratamento, 

existe um universo alargado de pessoas expostas ao risco desenvolverem 

pneumocistose, infecção oportunista que, apesar de tudo, continua a ser 
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responsável por um número significativo de pneumopatias e a provocar taxas de 

mortalidade não negligenciáveis. 

Deve-se, por isso, continuar a investir no estudo e detecção do 

Pneumocystis jirovecii, procurando-se respostas laboratoriais rápidas e eficazes, 

tanto mais que a pneumocistose é, cada vez mais, uma doença prevenível e 

(quase sempre) tratável. 

Esta necessidade, de resto, mostra-se ainda exacerbada pela 

importância que a SIDA continua a ter no mundo actual, sendo a infecção com 

Pneumocystis jirovecii um indicador fundamental de diagnóstico de SIDA em 

pacientes infectados pelo HIV. Estima-se que a percentagem de colonização na 

população HIV positivo seja superior a 69% (Huang et al., 2003), sendo que, 

estando a população HIV negativa também colonizada, aumenta o número de 

pessoas afectadas (Nevez et al., 1999; Matos et al., 2006). 

Sabendo-se que a inanição, as patologias hematológicas de natureza 

oncológica, as deficiências primárias da imunidade celular e as terapêuticas de 

natureza imunossupressoras são factores que aumentam a probabilidade de 

pneumonia causada por Pneumocystis jirovecii, para além da importância a dar 

aos indivíduos infectados com HIV, importa considerar também que o risco de 

desenvolver a doença atinge, de um modo muito particular, aqueles que padecem 

de doença pulmonar crónica e os indivíduos com imunossupressão congénita ou 

iatrogénica, designadamente os doentes a receber quimioterapia citotóxica e 

corticóides, os receptores de transplantes com fármacos imunossupressores e 

aos pacientes com leucemias. De um modo geral, sabe-se que os indivíduos com 

diminuição do número de linfócitos T CD4+ inferiores a 200 cél/µl, que não 

beneficiem de um tratamento retroviral eficaz como o proporcionado pela TARV, 

são particularmente susceptíveis ao desenvolvimento de pneumocistoses, 

aumentando exponencialmente o risco de infecção quanto menor for o número de 

CD4+. Em sentido contrário, quando um doente sob TARV consegue manter ou 

aumentar o número de CD4+, diminui o risco de Pneumocistose, sendo então 

seguro abandonar a profilaxia (Hughes, 1982).  

Têm sido também efectuados estudos para identificar outros factores de 

risco para o desenvolvimento de pneumonias por Pneumocystis jirovecii, como o 
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sexo, a raça, o grupo ético, ou, até, no que aos portadores de HIV diz respeito, o 

grupo de risco em que se inserem (homossexuais, consumidores de drogas 

intravenosas, etc). De acordo com os mesmos, parece não haver diferenças 

significativas entre os homens e as mulheres quanto ao risco de desenvolverem 

pneumocistoses (Morgello et al., 2002). No entanto, a discussão ainda está em 

aberto, a exemplo do que acontece quanto aos demais factores atrás enunciados, 

não sendo ainda concludentes os resultados obtidos. 

No que diz respeito às crianças, sector populacional onde sempre se 

registou uma prevalência significativa de Pneumocystis jirovecii, Vargas et al. 

efectuaram estudos interessantes, procedendo a autópsias de pulmões de 

crianças que sofreram do síndrome de morte súbita (SMS), tendo observado que 

uma percentagem relevante das crianças que morreram com este síndrome (35%, 

no Chile; 14%, em Oxford) era portadora de Pneumocystis jirovecii, contra uma 

percentagem de 2.9% de presença do agente em crianças que morreram por 

outra causa (Vargas et al., 1999). Ficou, contudo, por esclarecer se é a presença 

do microorganismo que predispõe as crianças a sofrerem de SMS, ou se são as 

condições que levam as crianças a sofrer desse síndrome que as predispõem ao 

Pneumocystis jirovecii.  

A identificação dos grupos de risco é, obviamente, muito importante. 

Sabendo-se hoje em dia, porém, que tanto indivíduos com deficiências 

imunitárias, como indivíduos saudáveis podem ser portadores assintomáticos de 

Pneumocystis jirovecii, não se pode, pelo facto de a situação raramente causar 

doença nestes últimos, desvalorizar a presença do microorganismo, pois, mesmo 

não existindo imunossupressão, não está excluída a possibilidade de ser 

espoletada a inflamação e consequente deterioração do pulmão, designadamente 

se houver já uma qualquer patologia pulmonar (fibrose, afectação bacteriana ou, 

até, doença obstrutiva crónica). Desta forma, os indivíduos colonizados, ainda que 

saudáveis, estão sempre expostos a um risco acrescido de progressão do seu 

estado clínico para doença pneumocística. Por outro lado, em termos de saúde 

pública, continua a ser muito importante desenvolver os meios de detecção do 

agente nestes indivíduos, pois, apesar de todas as dúvidas ainda existentes 
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quanto ao modo de transmissão do microorganismo, parece que esta pode ser 

operada a partir de portadores assintomáticos. 

Face aos bons resultados alcançados com a profilaxia das 

pneumocistoses, e dada a ameaça que a infecção pode representar para a saúde, 

e até para a vida, das pessoas, houve a tendência natural de se avançar, perante 

simples suspeitas, com a administração de fármacos preventivos. O próprio 

Center for Disease Control and Prevention (CDC) reconheceu já que muitos 

doentes são tratados para pneumocistoses sem um diagnóstico confirmado. Este 

facto pode ter vários reflexos, como determinar modificações na História natural 

do microorganismo (que pode desenvolver novas resistências), ou provocar 

manifestações atípicas da doença, mediante o aparecimento de sinais e sintomas 

susceptíveis de serem confundidos com infecções bacterianas adquiridas na 

comunidade.  

 

 

 

1.3. Aquisição e transmissão 
 

O Pneumocystis é um microrganismo ubíquo, que infecta tanto o Homem 

como outros mamíferos. Apesar de todos os estudos já desenvolvidos, não se 

conhece ainda com rigor qual o seu reservatório natural, nem o modo como é 

transmitido. 

No final da década de 70 e início dos anos 80, Walzer e Hughes, 

desenvolveram vários estudos, isolando animais infectados e não infectados em 

compartimentos distintos, e colocando outros, de ambos os tipos, a partilhar o 

mesmo espaço físico. Depois de registarem diversos casos de aquisição da 

doença, tanto por parte dos animais isolados como daqueles que estavam em 

contacto com os animais já infectados com Pneumocystis, vieram aqueles 

investigadores a concluir que a transmissão do agente seria feita por via aérea e 

directamente entre os animais (Walzer et al., 1977;  Hughes et al., 1982).  

A ideia de que o ar é a principal via de contágio de Pneumocystis foi-se 

consolidando na comunidade científica (Cushion et al., 1988), tendo, já no início 
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da década de 90, Soulez et al. desenvolvido estudos que, excluindo também que 

a transmissão pudesse ocorrer directamente a partir da comida, da água ou 

decorrer até da ingestão de animais infectados, vieram demonstrar que bastava o 

espaço de um dia para que animais isolados em compartimentos fossem 

infectados com Pneumocystis de que eram portadores outros animais colocados 

em compartimentos separados. 

Sem que, porém, se conheça o nicho originário do microorganismo e sem 

que, até agora, se tenha logrado identificar com precisão a forma como o mesmo 

é adquirido pelos hospedeiros, todas as teorias que têm sido avançadas sobre a 

forma da sua transmissão devem ser encaradas com reservas. É certo que a 

presença de Pneumocystis nas vias respiratórias superiores e inferiores dos 

mamíferos fazem pensar que a via aérea seja um veículo de transmissão por 

excelência. Todavia, não obstante todos os estudos já realizados, não é possível 

ainda excluir a possibilidade da transmissão ser feita através de outras fontes. 

No que ao Homem diz respeito, parece ser de afastar que se esteja 

perante uma infecção zoonótica, pois, apesar de os animais poderem transportar 

Pneumocystis, até à data, nunca foi isolado Pneumocystis jirovecii noutro 

hospedeiro que não o homem, sendo assim pouco provável que a transmissão do 

agente para este provenha de outros animais. 

Bem mais provável se mostra a possibilidade da propagação se operar 

de pessoa para pessoa, já que isso é consentâneo com os focos epidémicos que, 

desde há longa data, têm sido registados em meios onde existem concentrações 

de crianças ou de pacientes com sistemas imunológicos enfraquecidos, como 

aconteceu com os casos de pneumocistose descritos durante a II Guerra Mundial 

e no período pós-guerra em orfanatos da Europa Central e do Leste, e também do 

Irão, ou com os diversos focos infecciosos que, desde então, têm sido registados 

em doentes imunodeprimidos hospitalizados (o que, até, sugere tratar-se de uma 

infecção nasocomial) (Helweg-Larsen et al., 1998; Latouche et al., 1997). 

De acordo com esta última ideia, tem sido sustentado que o 

microorganismo tem como reservatório natural os pulmões dos mamíferos, 

transmitindo-se por via respiratória, sobretudo durante os esforços de tosse do 

hospedeiro (um dos principais sintomas), o qual origina um aerossol de partículas 
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que, dispersando-se pelo ar circundante, podem ser inaladas por outros 

indivíduos nas proximidades, infectando-os. 

No entanto, sem prejuízo da frequência da pneumocistose pulmonar, 

existem formas extra-pulmonares de pneumocistose, o que parece colocar em 

causa a exclusividade dos pulmões como reservatório do microorganismo no 

Homem, pois, ainda que se sustente que o mesmo possa ser transportado pelo 

sangue para outros órgãos do corpo humano, ficam por explicar os motivos pelos 

quais nem sempre permanece nos pulmões uma carga parasitária residual. 

Desta forma, é possível formular várias hipóteses, não se podendo 

mesmo afastar a possibilidade de a aquisição do Pneumocystis jirovecii ocorrer a 

partir de fontes ambientais onde o agente possa ter o seu nicho e que daí se 

propaguem para o Homem. É verdade que, até hoje, o microorganismo nunca foi 

encontrado no meio ambiente. Todavia, já foi registada a presença de ácido 

desoxirribonucleico (DNA) de Pneumocystis jirovecii em amostras de água, ar e 

solo, o que pode constituir uma pista cujo exacto significado está ainda por 

descobrir (Casanova-Cardial et al., 1997; Wakefield, 1994; Navin et al., 2000). 

Quanto ao momento da aquisição também não há certezas, mas os 

estudos que têm vindo a ser realizados demonstram que a infecção com 

Pneumocystis jirovecii é muito comum nas crianças de tenra idade, quer pela 

frequência como a doença surge nas mesmas (Siminds et al., 1993), quer pelo 

facto de, em crianças com idades inferiores a 4 anos, ser possível já observar a 

presença de anticorpos anti-Pneumocystis (Bartlett and Smith, 1991; Peglow et 

al., 1990; Stagno et al., 1980). Vargas et al., desenvolveram estudos profundos 

nesta área, tendo detectado DNA de Pneumocystis jirovecii no aspirado 

nasofaríngeo de 24 (32%) de 72 crianças com infecções respiratórias leves. 

Observaram também que, por volta dos 20 meses de idade, operava-se a 

seroconversão em 67 (85%) de um conjunto de 79 crianças objecto do mesmo 

estudo, sendo que, em 14 das mesmas (18%), tal acontecia na ausência de 

qualquer sintoma de infecção (Vargas et al., 2001). 

A detecção da presença de Pneumocystis jirovecii em crianças e a 

demonstração de que a maioria das crianças começa a desenvolver anticorpos de 

Pneumocystis jirovecii muito cedo (tendendo a prevalência destes anticorpos a 
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aumentar com a idade) indiciam que o contacto com o agente ocorre nos 

primeiros anos de vida. Mantém-se, no entanto, a incerteza quanto ao modo como 

o mesmo é adquirido. 

Recentemente, Miller et al., comparando a genotipagem de três loci do 

Pneumocystis jirovecii, levantaram a hipótese de a mãe poder transmitir o agente 

ao filho, por contacto íntimo, nas primeiras horas após o nascimento (Miller et al., 

2002). Cere et al., após estudos com coelhos, levantaram uma outra hipótese, no 

sentido da aquisição do Pneumocystis poder ocorrer durante a gestação, sendo o 

mesmo transmitido pela mãe infectada ao feto através da placenta. Para explicar 

este fenómeno, estes autores avançaram com a possibilidade de a placenta ser 

permeável ao agente à medida que a gestação se desenvolve e, assim, permitir 

que o microorganismo atravesse a barreira placentária (Cere et al., 1997). Esta 

teoria, todavia, tem sido encarada com muitas reservas pois estudos efectuados 

por Icenhour et al., com ratos, não mostraram resultados coincidentes (Icenhour  

et al., 2002). 

Desta forma, apesar de estar claramente registado que a infecção por 

Pneumocystis se pode manifestar durante as primeiras horas de vida, ainda 

existem muitas dúvidas quanto ao preciso momento da aquisição do 

microorganismo, não sendo certo, designadamente, que a sua aquisição ocorra 

ainda no útero materno. 

Dadas as manifestações e a prevalência do agente nas crianças de tenra 

idade, mesmo que assintomáticas, formou-se a ideia de que a pneumocistose 

resulta de uma reactivação de uma infecção latente adquirida durante a infância, 

altura na qual o sistema imunitário do Homem ainda se encontra imaturo. 

Acreditou-se, assim, que o microorganismo, após entrar no hospedeiro, pudesse 

aí permanecer latente até encontrar condições favoráveis ao seu desenvolvimento 

(como por exemplo uma imunossupressão), altura em que a infecção se poderia 

reactivar. 

Esta teoria foi a mais popular durante décadas e ainda hoje é aceite em 

alguns meios científicos. A mesma, todavia, tem vindo a ser questionada, pois, 

não obstante a presença de Pneumocystis ter sido detectada nos numerosos 

exames histológicos que, ao longo do tempo, têm sido efectuados aos pulmões 
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de seres humanos falecidos, nem sempre os registos assumem a expressão 

(oscilam entre os 0% e os 8%) que, pressupondo-se estar perante uma infecção 

latente, seria de esperar. 

Wakefield, utilizando já a técnica da detecção, por PCR, do gene que 

codifica a subunidade grande do RNA ribossomal, analisou o lavado 

broncoalveolar de 10 pessoas saudáveis, não tendo encontrado vestígios de 

Pneumocystis (Wakefield et al., 1990). Idênticos resultados foram obtidos por 

Peters, após examinar os tecidos pulmonares de 15 adultos imunocompetentes 

falecidos (Peters et al., 1992). Esta aparente ausência de Pneumocystis no 

organismo de adultos saudáveis parece contrariar a ideia de o agente se manter 

latente no organismo humano desde a infância. Contudo, porque um único 

microorganismo em qualquer parte do corpo pode ser suficiente para manter 

latente uma infecção, é praticamente impossível provar que o Pneumocystis 

jirovecii, apesar de não encontrado, não esteja presente. 

O avanço das técnicas de detecção molecular, permitindo estabelecer a 

existência de variantes genéticas do microorganismo, veio proporcionar novas 

formas de estudo da questão. 

Assim, foram desenvolvidos estudos em doentes portadores de HIV com 

episódios recorrentes de pneumocistose, efectuando-se a tipagem molecular de 

Pneumocystis jirovecii presente em lavados broncoalveolares destes doentes, 

extraídos aquando de uma primeira infecção e aquando de infecções posteriores. 

Verificando-se, após estudo comparativo, que havia bastantes diferenças 

genotípicas entre o microorganismo detectado nas diversas infecções, tal foi 

entendido como um sinal lógico contrário à existência de uma mesma infecção 

que se vai manifestando ao longo do tempo, sugerindo – ao invés – que, afinal, 

vão ocorrendo reinfecções com diferentes Pneumocystis jirovecii (Keely  et al., 

1995; Keely et al., 1996; Keely  et al., 1997). 

No mesmo sentido apontaram os ensaios efectuados com indivíduos 

adultos infectados residentes longe da sua terra natal. Com efeito, comparando-

se o Pneumocystis jirovecii detectado nestes indivíduos, com as estirpes comuns 

na sua localidade de origem e na área da sua residência, houve oportunidade de 

verificar que havia uma clara aproximação com estas últimas, o que vai ao 
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encontro da ideia de que as infecções em causa tivessem sido recentemente 

adquiridas (Beard et al., 2000). 

Nesta sequência, existem hoje em dia evidências que contrariam a tese 

de a pneumocistose se basear numa reactivação do microorganismo latente, 

antes apoiando a ideia de se operar mediante a contracção de uma nova infecção 

(reinfecção), reforçadas ainda pelo facto de, com base nas técnicas moleculares 

de detecção, terem sido registados numerosos casos de colonização de 

Pneumocystis jirovecii, com baixa carga parasitária, tanto em indivíduos 

imunocompetentes como em imunodeprimidos.  

Contudo, prevalecem ainda muitas incertezas. O número de 

Pneumocystis jirovecii que afecta uma pessoa parece depender do grau de 

disfunção do seu sistema imunológico, o que sugere que o microorganismo 

possui mecanismos de adaptação para explorar tal disfunção, crescendo para 

números muito elevados quando a função imunitária está debilitada ou, quando 

acontece o contrário, decrescendo para números extremamente reduzidos, não 

sendo mesmo de excluir que o Pneumocystis jirovecii possa ser eliminado quando 

a função imunitária se situa em parâmetros óptimos. 

Por isso, ainda que cada vez mais se abandone a ideia da existência de 

um estado de latência vitalícia do microorganismo no homem, tem vindo a ganhar 

apoio uma tese intermédia que admite a existência de estados de colonização 

transitórios que, não se dando entretanto a infecção, terminam com a eliminação 

do agente, apenas mais tarde se dando a eventual reinfecção (Stringer et al., 

2002). 

Quanto à forma como o Pneumocystis jirovecii consegue sobreviver no 

hospedeiro, prolongando a sua latência ou o seu estado de colonização, a mesma 

ainda não está completamente explicada. Todavia, o fenómeno pode dever-se à 

ocorrência de variações da glicoproteína major de superfície (MSG), também 

denominada glipoproteína A, o mais abundante antigénio presente na superfície 

da parede celular do microorganismo e que, face à interacção que estabelece 

com o hospedeiro, pode fazer desencadear respostas imunitárias diferenciadas 

(Stringer et al., 2001). 
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1.4. Ciclo de vida 
 

O estudo do Pneumocystis jirovecii tem-se revelado uma tarefa difícil, 

desde logo devido ao pouco sucesso das tentativas de desenvolver o seu cultivo 

in vitro. É que a viabilidade das culturas requer uma quantidade de organismos 

difícil de obter e, ainda que efectuadas as mesmas, não se consegue alcançar, 

durante períodos de tempo delimitados, um aumento significativo do número de 

organismos. Face a estas dificuldades, os avanços das técnicas de análise de 

DNA têm sido preciosos para ajudar a compreender o microorganismo. 

O ciclo de vida do Pneumocystis jirovecii é bastante complexo e, apesar 

de já ser conhecido em alguns dos seus traços fundamentais, ainda encerra 

muitos mistérios. 

Mediante a realização de biópsias em pulmões (Souza et al., 2005) foi 

observado que o Pneumocystis tem vários estádios de desenvolvimento, 

apresentando quer formas tróficas (trofozoitos), quer formas císticas (cistos), 

ambas com dupla membrana celular, característica comum encontrada nas 

diversas fases do organismo. 

Os cistos (ou, segundo a classificação de fungos, esporangios) possuem 

uma parede celular espessa, oval, medindo aproximadamente 5 a 8 µm de 

diâmetro. 

Os trofozoitos (ou, à luz da classificação de fungos, leveduras (Pifer et al., 

1978)) têm uma estrutura celular mononuclear (haploide) e são mais pequenos (2 

a 5 µm), apresentando uma parede celular fina, variável na sua forma.  

Destacam-se ainda formas intermédias, correspondentes aos designados 

pré-cistos ou esporocitos, que possuem já uma parede celular espessa e têm um 

tamanho que oscila entre 4 a 8µm. 

As análises efectuadas aos cistos maduros revelaram ainda a formação 

de corpos intracisticos (esporozoitos, esporos ou endosporos), normalmente em 

número de oito, de formato esférico, que, ao libertarem-se do asco, assumem 

uma forma trófica, transformando-se em trofozoitos. 
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Baseando-se em todas estas formas, Cushion et al., recorrendo à 

microscopia electrónica de transmissão (TEM), defendeu a existência, em todas 

as espécies de Pneumocystis, de duas formas de reprodução: uma forma 

assexuada, que se opera por mitose, mediante a cisão binária da estrutura celular 

do trofozoito e subsequente formação de uma estrutura diplóide que vai aderir ao 

epitélio alveolar; uma forma sexuada, que se opera pela meiose que dá origem à 

formação e amadurecimento das estruturas císticas e que culmina com a 

libertação dos corpos intracisticos (Matsumoto et al., 1984). 

Face a estas evoluções, e sem prejuízo do muito que há ainda por 

descobrir, pode-se afirmar que o Pneumocystis jirovecii, mesmo desconhecendo-

se com rigor a forma como chega ao hospedeiro, encontra-se habitualmente nos 

pulmões, onde reside sem causar infecção. Quando, porém, se verificam 

condições favoráveis para a sua proliferação, como uma supressão do sistema 

imunológico do portador, inicia-se o processo infeccioso, o qual se desenvolve 

sem um padrão temporal específico, já que tanto têm sido assinaladas formas de 

desenvolvimento aparentemente rápidas, como formas bastante insidiosas, que 

se estendem por dias ou semanas. 

A infecção inicia-se com a ocupação dos espaços aéreos pulmonares por 

exsudato rico em trofozoitos, o que provoca um shunt arteriovenoso, dando-se o 

espessamento da membrana alveolar e a inflamação do parênquima, com 

consequente edema e fibrose. Desenvolve-se então a forma assexuada, 

replicando-se por mitose a estrutura haplóide dos trofozoitos, com a formação de 

estruturas diplóides que, na fase mais abundante da infecção, aderem ao epitélio 

alveolar, especialmente às células epiteliais alveolares tipo I. A adesão destas 

formas tróficas à membrana plasmática da parede celular do hospedeiro dá-se 

através da acção da glicoproteína major de superfície (MSG), ou glipoproteína A, 

a qual, estando presente na superfície da parede celular do microorganismo, é a 

responsável pela ligação específica que se estabelece com os receptores nos 

macrófagos do hospedeiro (Pottratz et al., 1991). 

Operada a adesão dos tropozoitos ao epitélio alveolar, as formas tróficas, 

(frequentemente agregadas ou agrupadas) são sujeitas a inclusões de glicogénio, 

formando-se no seu núcleo complexos sinaptonémicos reveladores da ocorrência 
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de divisões meióticas, as quais estão na base da formação de estruturas císticas 

que, assim (de forma sexuada), se vão reproduzindo através de um fenómeno de 

divisão nuclear múltipla. À medida que se reproduzem, as formas císticas vão 

amadurecendo, gerando-se primeiramente esporocitos e, numa fase mais 

avançada, cistos. Atingida a sua maturidade, os cistos apresentam normalmente 

oito núcleos, formando-se um número igual de corpos intracisticos (esporozoitos, 

esporos ou endosporos) (Dei-Cas, 2000; Schuh et al., 1997), os quais, após 

excisão através de poros localizados na parede celular espessa do cisto, 

assumem formas tróficas, transformando-se em trofozoitos em estado vegetativo, 

assim terminando a reprodução sexuada. 

 

Figura 2: Esquema representativo do ciclo de vida (fase sexuada e assexuada) do Pneumocystis jirovecii 

(adaptado de Cushion M.T., 1988) 

 

A descrição que se acaba de efectuar procura sistematizar, de acordo 

com os conhecimentos que têm vindo a ser adquiridos, a forma como o 

Pneumocystis jirovecii se desenvolve no homem. A complexidade desta matéria, 

contudo, está longe de ser apreendida nas suas diversas vertentes, subsistindo 

muitas interrogações que reclamam que se aprofundem estudos, quer sobre a 

morfologia, quer sobre a biologia celular do microorganismo, nas suas diversas 

fases de desenvolvimento (Souza et al., 2005). 
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2. O diagnóstico laboratorial de Pneumocystis 

jirovecii 

 

 

2.1. As manifestações clínicas do microorganismo 
 

Como o Pneumocystis jirovecii se encontra maioritariamente alojado nos 

pulmões, o desenvolvimento do respectivo processo infeccioso determina o 

aparecimento de pneumocistoses pulmonares (pneumonias intersticiais difusas) 

graves. 

De todo o modo, ainda que de forma rara (com percentagens inferiores a 

3%), encontram-se também descritos alguns casos de infecções 

extrapulmonares, atingindo essencialmente órgãos vascularizados (o que indicia a 

disseminação do agente por via hematogénica), como o fígado, o rim, o baço, 

nódulos linfáticos e a medula óssea (Huang et al., 1996; Denis et al., 1994; Oz et 

al., 1996). Os sinais e sintomas de pneumocistoses extrapulmonares encontram-

se sempre associados ao órgão infectado, mas, em geral, são inespecíficos, pois, 

normalmente, os doentes são assintomáticos, apenas se lhes diagnosticando a 

pneumocistose post-mortem, através de biópsias do órgão infectado. 

As manifestações clínicas de pneumocistose podem variar segundo o 

estado imunológico do indivíduo. O início dos sintomas é habitualmente lento, 

caracterizando-se por uma dispneia progressiva, presente durante semanas, por 

tosse não produtiva e febre baixa. No exame físico, encontra-se tipicamente 

taquipneia, taquicardia e ausência de alterações ao nível da auscultação 

pulmonar, podendo, no entanto, começar a haver ruídos adventícios à medida 

que a infecção vai avançando. A tosse pode também tornar-se produtiva e a ser 

mais evidente a perda de peso e os sinais de fadiga, podendo a febre determinar 

calafrios e hipersudorese nocturna (Perez et al., 2002; Israel et al., 1997). 
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Inicialmente os sintomas podem não ser relevantes, mas com o tempo evoluem 

para insuficiências respiratórias graves. 

O estudo radiológico pode torácico evidenciar um infiltrado pulmonar 

intersticial bilateral que se torna homogéneo e difuso com o evoluir da doença, 

sem a presença de adenopatias. A anormalidade mais precoce é a opacificação 

crescente das regiões hilares com zonas claras periféricas. Todavia, a imagem 

radiológica pode não mostrar alterações (Aderyae et al., 2004; Barron et al., 

1985), o que acontece principalmente no início da infecção. Encontram-se 

descritos outros achados radiológicos, reveladores de lesões típicas causadas por 

Pneumocystis jirovecii, como lesões lobares, miliares, mumulares, cavitárias e 

nodulares, mas isso é muito pouco comum. Por vezes, pode-se observar imagens 

de condensação alveolar, derrame pleural (habitualmente pequeno), ou 

pneumotórax (Opravil et al., 1994). 

Como a imagem radiológica nem sempre mostra alterações, 

especialmente na fase inicial da infecção, doentes com suspeitas clínicas de 

pneumocistose, mas com radiografias do tórax e provas de função pulmonar 

normais, podem ser estudados por cintilografia pulmonar com Gálio 67, um teste 

bastante sensível, apesar de não ser específico para a Pneumocistose (Tuazon et 

al., 1985; Tumeh et al., 1992; Thomas et al., 2004).   

Quando não são observadas alterações na radiografia do tórax, pode ser 

útil o recurso a tomografia computorizada de alta resolução, no âmbito da qual o 

achado hispatológico mais característico dos pacientes com pneumocistose é a 

presença de exsudato intra-alveolar espumoso, acumulado líquido que produz na 

tomografia um padrão em vidro fosco, isto é, o aumento homogéneo da 

atenuação sem obscurecer as imagens vasculares. Pode haver também 

espessamento de septos intra-lobulares dentro das áreas em vidro fosco, 

reflectindo infiltração intersticial por edema e células mononucleares, o que, a 

acontecer, origina a visualização de um padrão de pavimentação em mosaico. 

Com a progressão da doença, podem ser observadas áreas de consolidação do 

espaço aéreo. É também relativamente comum a presença de formas císticas 

(Marchiori et al., 2001). 



O diagnóstico laboratorial de Pneumocystis jirovecii 

 25 

No campo laboratorial, as análises bioquímicas e hematológicas têm-se 

mostrado limitadas e inespecíficas para o diagnóstico de pneumocistose. 

O doseamento de desidrogenase láctica (LDH) no soro tem-se revelado 

um método útil no diagnóstico da infecção por Pneumocystis jirovecii, pois, 

mesmo não sendo um marcador específico da doença, permite, frequentemente, 

registar níveis elevados daquela enzima, certamente reflexo da inflamação 

adjacente do pulmão e da taxa de agressão de que este é alvo (Smith et al., 

1988). Apesar dos níveis séricos de LDH não serem específicos, pois aparecem 

elevados noutras situações de pneumonias (Quist et al., 1995), bem como noutras 

patologias, e também apesar do diagnóstico de Pneumocistose poder não ser 

excluído sempre que os níveis séricos de LDH são normais (Thomas et al., 2004), 

parece existir uma correlação entre os níveis elevados de LDH e a sobrevivência 

(Garay et al., 1989), o que se revela muito útil para o acompanhamento e o 

prognóstico de doentes com pneumocistose (Zaman et al., 1988). De facto, os 

estudos têm demonstrado que níveis superiores a 460 UI/L no início da doença se 

associam normalmente a um índice elevado de mortalidade (Kagawa et al., 1988; 

Grover et al., 1992), sendo que a verificação de níveis elevados durante o 

tratamento constitui também um mau prognóstico, por revelarem o fracasso da 

terapêutica (Speich et al., 1992). Ao invés, níveis baixos de LDH, ou a diminuição 

dos seus níveis durante o tratamento, corresponde a um melhor prognóstico, 

espelhando o sucesso na terapêutica e a diminuição do risco de mortalidade 

(Kales  et al., 1987). 

Em relação ao estudo do hemograma, o mesmo não apresenta grandes 

alterações perante casos de pneumocistose. No entanto, é frequente os doentes 

apresentarem linfopenia (indicador de imunossupressão) e, embora menos 

frequentemente, apresentarem também anemia, leucopenia e trombocitopenia 

(Silva, 2001). 

A fase inicial da doença é sempre a mais difícil de detectar, já que 

normalmente os exames complementares estão inalterados. Isso não exclui, 

porém, o diagnóstico, devendo-se manter a atenção para sinais de alerta, sede 

em que se mostra extremamente útil a determinação do número de linfócitos 

CD4+, pois os estudos revelam que os indivíduos com contagens de células CD4+ 
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inferiores a 200 células/mm3 pertencem já a um grupo de risco de infecção por 

Pneumocystis jirovecii. 

Um outro teste laboratorial importante para diagnosticar e acompanhar o 

tratamento da pneumocistose é a gasimetria arterial. Tipicamente, os pacientes 

com pneumocistose apresentam uma diminuição da pressão parcial de oxigénio 

arterial (PaO2), um aumento no gradiente oxigénio arterial-alveolar (P(Aa)O2), 

que piora com o exercício, e uma alcalose respiratória significativa. Ora, o 

doseamento de gases no sangue arterial pode ser usado como indicador do nível 

de severidade da doença, mostrando uma progressiva diminuição da tensão de 

oxigénio (PaO2<70mmHg) e uma elevação do gradiente de pressão de oxigénio 

alveolo-arterial (P(A-a)O2> 35mmHg) que poderá estar associado a um aumento 

da mortalidade (Garay et al., 1989; Speich et al., 1992; Thomas et al., 1998). 

Assim, como os níveis de LDH, o gradiente oxigénio alveolar-arterial diminuirá até 

normalizar em doentes a responder à terapêutica de Pneumocystis jirovecii 

(Peterson et al., 2005). Os doentes com pneumocistose têm normalmente uma 

PaO2 de menos de 75mm/Hg. 

Conforme foi referido, nenhum destes testes laboratoriais é específico 

para o diagnóstico de pneumocistose, podendo os seus resultados serem 

determinados por outras pneumonias não provocadas por Pneumocystis jirovecii. 

Todavia, para além da possibilidade de serem conjugados os dados dos 

diferentes testes, os mesmos, em função do grau de elevação dos resultados, 

fornecem provas da maior ou menor gravidade da infecção, desempenhando, 

cada um à sua medida, um papel importante na detecção e tratamento da 

doença. 

Como muitos dos casos de pneumocistose não revelam uma etiologia 

específica e, em geral, são difíceis de detectar nas suas fases iniciais, não se tem 

hesitado em avançar com o tratamento empírico de pneumocistose, usando-se 

para o efeito, essencialmente, a associação de sulfametoxazol e trimetropim 

(TMP-SMX) (Masur et al., 1996), argumentando-se que esta estratégia comporta 

um grande benefício para os doentes, já que diminui significativamente o número 

de pneumocistoses e, assim, contribui para a diminuição das taxas de 

mortalidade. 
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Contudo, a relação custo/benefício final desta estratégia não é bem claro. 

É verdade que, epidemiologicamente, a terapia empírica pode resolver os casos 

de Pneumocystis jirovecii. Existe, todavia, um risco acrescido de falhas ao nível 

do diagnóstico, principalmente quando se sabe que, em muitos casos de 

indivíduos infectados com outro microorganismo que não o Pneumocystis jirovecii, 

os sintomas da pneumonia podem ser em tudo semelhantes à pneumocistose. 

Neste sentido, um estudo elaborado por Huang et al., mostrou que um número 

significativo de pacientes com suspeita de pneumocistose, e com resultados 

laboratoriais negativos para a presença de Pneumocystis jirovecii em 

expectorações induzidas, tinha, na sua maioria, diagnósticos diferentes, 

encontrando-se entre os mesmos, frequentemente, casos de tuberculose (Huang 

et al., 1995).  

Para além disso, a incidência da infecção tem sido algo menosprezada, 

pois, com a generalização do uso de TMP-SMX, está-se a abrir a porta para que o 

microorganismo sofra mutações que o tornem resistente aos regimes de profilaxia 

e tratamento padronizados. Nesse sentido, de resto, foi já aventado em alguns 

estudos a possibilidade de alguns dos casos de insucesso no tratamento de 

doentes com a utilização de TMP-SMX se deverem ao emergir de resistências. 

Foram também efectuados ensaios científicos visando demonstrar que uma 

exposição a estas drogas poderia desencadear mutações nos genes DHPS e 

DHFR do Pneumocystis jirovecii. Não existem, porém, ainda resultados 

concludentes quanto a esta matéria (Morris et al., 2004). Acresce ainda que, para 

o próprio indivíduo assintomático, o risco de toxicidade com o tratamento não é 

nulo. 

Face a este contexto, em que cada vez mais se debate se a gravidade da 

pneumocistose justifica que se avance com tratamentos sem existir um 

diagnóstico definitivo, é fundamental desenvolver, aperfeiçoar e optimizar os 

métodos que permitam confirmar a presença do agente o mais precocemente 

possível. 
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2.2. A amostragem biológica 
 

Para confirmar laboratorialmente os exames clínicos ou radiológicos que 

apontem a possibilidade de desenvolvimento de pneumocistoses pulmonares, 

tem-se lançado mão de vários métodos, apostando-se essencialmente naqueles 

que, a partir de amostras do tracto respiratório, permitem detectar o Pneumocystis 

jirovecii directamente nos espécimes clínicos. Na verdade, os métodos 

alternativos que têm sido ensaiados, baseados na detecção de anticorpos 

específicos de Pneumocystis no soro dos indivíduos, acarretam limitações, dado 

que são pouco específicos, comportando, por isso, um maior risco de, devido a 

reacções cruzadas com outros microoganismos, apresentarem falsos positivos. 

Para além disso, a eficácia do diagnóstico e do tratamento é dificultada ainda pelo 

facto de a metodologia em causa não conseguir relacionar o estado da infecção 

com a intensidade com que a mesma se apresenta, não permitindo, assim, uma 

diferenciação entre infecções prévias e recém-adquiridas. 

Para detectar o Pneumocystis jirovecii directamente em amostras 

biológicas, dado que a infecção é frequentemente pulmonar, tem-se feito uso de 

amostras do tracto respiratório, as quais podem ser obtidas por métodos não 

invasivos, como expectoração (induzida ou não) e lavados da orofaringe, ou por 

métodos invasivos, como lavados brônquicos, lavados broncoalveolares (ambos 

por broncoscopia), escovado brônquico, biópsia transbrônquica e biópsia de 

pulmão aberto.  

A expectoração é um dos espécimes biológicos mais utilizados para a 

pesquisa de Pneumocystis jirovecii, especialmente em áreas endémicas da 

doença, já que pode ser obtida espontaneamente ou de uma forma simples que 

não requer equipamento específico. Trata-se de um método de baixo custo e que 

comporta um índice reduzidíssimo de complicações, as quais, a existirem, são 

maioritariamente transitórias e desprovidas de gravidade (Kirsch  et al., 1990). 

Como muitos pacientes não conseguem produzir espontaneamente 

expectoração, têm sido aplicadas técnicas de indução, datando já de 1958 a 

introdução da primeira destas técnicas por Bickerman, Sproul e Barach (Tomio et 

al., 2005). Hoje em dia, existem várias técnicas para induzir a expectoração, 
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sendo feito uso de diferentes soluções. O uso de solução salina hipertónica, que é 

o método mais generalizado, provoca irritação das vias aéreas e induz à secreção 

brônquica; adicionalmente há o efeito de osmose com transudação de água para 

o lúmen das vias aéreas. Comparativamente, a expectoração induzida tem uma 

sensibilidade superior quando comparada com a expectoração espontânea 

(Shelhamer et al., 1996; Elvin et al., 1998). Contudo, vários autores concluíram 

que o limite de detecção de Pneumocystis jirovecii em expectorações, induzidas 

ou não, é baixo (situando-se entre os 52 a 55% dos casos detectados (Rafanan et 

al., 1998; del Rio  et al., 1988)), por comparação com o que acontece com outras 

amostras biológicas colhidas por métodos invasivos. 

Procurando-se evitar metodologias invasivas, têm sido estudadas 

alternativas à expectoração, designadamente através de lavados da orofaringe e 

orais. Os resultados obtidos, porém, não têm sido encorajadores, já que a 

sensibilidade das amostras é baixa. 

Não se logrando obter resultados com a expectoração, espontânea ou 

induzida, surge como alternativa a broncoscopia, metodologia que faz uso de um 

instrumento – o broncoscópio – que, para além da visualização da árvore 

brônquica, permite a recolha de lavados fundamentais para a obtenção de 

diagnósticos citopatológicos, bacteriológicos e imunológicos, como o lavado 

broncoalveolares e o lavado brônquico. 

O lavado brônquico (LB), é uma amostra colhida por broncoscópio na 

área de ventilação do pulmão, por lavagem com solução salina. O lavado 

broncoalveolar (LBA), é uma amostra, obtida igualmente através de broncoscópio, 

que se distingue fundamentalmente pelo facto de a área de recolha ser ao nível 

dos alvéolos, mediante uma lavagem com solução salina que é imediatamente 

aspirada. Como esta colheita é efectuada a um nível inferior dos pulmões, o 

lavado broncoalveolar possui uma sensibilidade superior àquela que o lavado 

brônquico apresenta para a detecção do Pneumocystis jirovecii (Baughman, et al., 

1989;  Baughman, 1994). 

Graças à sua grande sensibilidade, o lavado broncoalveolar (LBA) é 

considerado a amostra de eleição para o diagnóstico laboratorial de 

Pneumocistose. De facto, Bijur et al. conseguiram visualizar cistos de 
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Pneumocystis jirovecii em LBA (também em biópsias transbrônquicas), ao 

contrário das expectorações que foram negativas para Pneumocystis jirovecii 

(Bijur et al., 1996). Jules-Elysee et al., por outro lado, demonstraram que a 

sensibilidade do LBA diminui, em doentes a fazer profilaxia com aerossóis de 

pentemidine (Jules-Elysee et al., 1990). Contudo, vários estudos comprovaram 

que a sensibilidade da amostra pode ser superior, quando o LBA é feito nos dois 

lóbulos do pulmão, aumentando entre 90 e 99% (Baughman  et al., 1990; Read, et 

al., 1993)  .  

Apesar das colheitas serem feitas por um método invasivo, a 

broncoscopia é um procedimento simples e, normalmente, seguro e bem tolerado 

pelos doentes. Todavia, como causa uma diminuição da tensão arterial do 

oxigénio na ordem de 20 mmHg, é recomendável o uso de oxigénio suplementar 

durante a colheita. As contra-indicações absolutas para a realização da 

broncoscopia são pouco numerosas, incluindo essencialmente estados 

cardiovasculares instáveis, arritmias cardíacas e hipoxemias muito graves. 

Existe ainda um método alternativo, consistente na colheita de amostras 

na área de ventilação do pulmão através de escovado brônquico. O mesmo, 

porém, sempre revelou uma sensibilidade baixa, pelo que, com a generalização 

do uso da broncoscopia, e face aos bons resultados proporcionados 

especialmente pelo lavado broncoalveolar (LBA), tem sido gradualmente 

abandonado pela rotina laboratorial. 

A biópsia transbrônquica consiste na recolha de tecido pulmonar. É 

particularmente útil não só na detecção de Pneumocystis jirovecii como de outros 

agentes como fungos e micobactérias (Salzman et al., 1992). Para efeitos de 

diagnóstico da pneumocistose, mostra-se particularmente importante quando o 

LBA não consegue resultados satisfatórios, principalmente em doentes com 

sintomatologia compatível com outras doenças infecciosas provocadas por 

bactérias ou fungos (Yale et al., 1996). 

A sensibilidade da biópsia transbrônquica no diagnóstico laboratorial de 

pneumocistoses varia de 95 a 100%. Contudo, acarreta alguns riscos, pois a taxa 

de incidência de complicações graves, que sem o seu uso é de somente 0,1%, 

aumenta para 1 a 5% quando efectuada. De entre as potenciais complicações, o 
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pneumotórax é a mais comum, com uma incidência que varia entre 0,4 a 5,5%. 

Podem também verificar-se hemoptises (Gundy et al., 1988). 

A biópsia pulmonar a céu aberto permite obter os resultados mais 

concludentes e definitivos. Todavia, como é um procedimento que comporta um 

risco que já é algo elevado (Bove et al., 1994), não se justifica a sua aplicação por 

rotina, devendo restringir-se a situações pouco frequentes e bem definidas, 

nomeadamente para os casos em que se está perante pacientes com uma 

doença pulmonar difusa, ou a necessitar de ventilação mecância, em que os 

lavados e a biópsia transbrônquica foram negativos, ou perante um paciente com 

distúrbio da coagulação no qual o lavado broncoalveolar se mostrou negativo. 

 

 

 

 

2.3 Os métodos laboratoriais de diagnóstico 
 

 

2.3.1. A detecção por coloração 
 

Os métodos tradicionais para a detecção e identificação de 

microorganismos apoiam-se no crescimento dos mesmos em culturas in vitro, 

sendo a identificação feita através da combinação de várias técnicas, como 

reacções bioquímicas e técnicas de colorações. Contudo, estes métodos são 

morosos e alguns microorganismos são incapazes de crescer em culturas in vitro, 

como é caso do Pneumocystis jirovecii. 

Dada a impossibilidade de isolamento do Pneumocystis jirovecii em 

meios de cultura convencionais, tem-se recorrido, ao nível do diagnóstico 

laboratorial, à microscopia óptica, a qual tem permitido a visualização de formas 

císticas e tróficas do agente mediante a utilização de diversas colorações. No 

entanto, estas colorações, para além de não permitirem a distinção do 

Pneumocystis ao nível da espécie, não são específicas, já que reagem com 
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fungos e outras estruturas celulares, o que implica que a detecção seja baseada 

na observação da morfologia dos microorganismos. 

Existem vários tipos de colorações, sendo que as colorações 

convencionais podem ser divididas nas que coram cistos e os que coram 

trofozoitos. 

As colorações mais comuns para corar formas tróficas são por Wright-

Giemsa, Diff quick (Wright-Giemsa modificado) e Papanicolaou. 

A coloração Wright-Giemsa começou por ser usada para examinar a 

morfologia celular dos leucócitos, tendo sido objecto de algumas adaptações que, 

entre o mais, lhe vieram conferir uma maior rapidez de execução, como acontece 

com a sua forma modificada, Diff quick. 

A execução da coloração Diff quick não requerer qualquer fixação 

especial, o que permite um diagnóstico célere de Pneumocystis jirovecii. Contudo, 

tem que ser interpretada com cautelas, designadamente para não se confundir os 

neutrófitos alojados na amostra com Pneumocystis jirovecii agrupados. Acresce 

que, quando comparada com outras colorações que coram formas císticas, a sua 

sensibilidade é baixa, principalmente quando o número de microorganismos é 

reduzido (Cregan  et al., 1990). 

A coloração Papanicolaou, apesar de estar mais indicada para identificar 

alterações da morfologia celular, como acontece com aquelas que ocorrem nas 

infecções por citomegalovirus, pode permitir também a identificação de 

Pneumocystis jirovecii. Todavia, a sua utilidade não supera a da coloração Wright-

Giemsa, por isso não sendo muito utilizada para efeitos do diagnóstico de 

pneumocistoses. 

Quanto às colorações capazes de corar formas císticas, destacam-se 

aquelas que são efectuadas com nitrato de prata metenamina de Gomori-Grocott 

e aquelas que aplicam azul de toluidina. A coloração de eleição é a de nitrato de 

prata metenamina de Gomori-Grocott (Armbruster et al., 1995); contudo a sua 

execução técnica é algo enfadonha e morosa. Por isso, é frequentemente 

utilizada, em paralelo ou em sua substituição, a coloração com azul de toluidina, a 

qual, não proporcionando resultados muito diferentes ao nível da sensibilidade e 
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especificidade (Tiley et al., 1994; Paradis et al., 1990), tem a vantagem de ser de 

execução mais simples e rápida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: imagens microscópicas (ampliação 100x) de cistos de Pneumocystis jirovecii corados pela 
coloração azul de toluidina (A) e pelo nitrato de prata metenamina de Gomori-Grocott (B). 

 
 

A capacidade de corar a parede celular dos cistos, confere a estas 

colorações uma maior sensibilidade para a detecção do agente. No entanto, a sua 

especificidade é baixa, uma vez que as mesmas não só coram cistos como outros 

fungos e estruturas celulares, o que causa dificuldades ao diagnóstico. 

Existem também colorações por fluorescência não específica que 

permitem a identificação do Pneumocystis jirovecii. Todavia, as mesmas também 

experimentam o problema de não corarem apenas os cistos e, de um modo geral, 

não proporcionam ganhos significativos em relação a colorações convencionais 

como a coloração de nitrato de prata metenamina de Gomori-Grocott, o que 

explica que nunca tenham sido muito implementadas na rotina laboratorial. 

Diferentemente, tem sido muito bem sucedida a implementação de 

técnicas de imunofluorescência com utilização de anticorpos monoclonais, 

designadamente a partir do momento em que ficaram disponíveis anticorpos 

monoclonais específicos para o Pneumocystis jirovecii. Os anticorpos 

monoclonais desenvolvidos são capazes de se ligarem à glicoproteína major de 

superfície (MSG) presente em todas as formas de Pneumocystis, permitindo, 

assim, o desenvolvimento de técnicas de imunofluorescência capazes de 

identificar por microscopia, rapidamente e de forma inequívoca, as formas císticas 

e tróficas de Pneumocystis jirovecii, seja em expectoração, seja em aspirados 

naso-faríngeos, em material broncoalveolar ou em tecido pulmonar (Elvin et al., 

1988; Kovacs et al., 1988). 

   A   B 
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Uma das vantagens das técnicas de coloração por imunofluorescência é 

a sua capacidade para marcar tanto as formas tróficas, como as formas císticas 

do Pneumocystis jirovecii. A sua sensibilidade, comparativamente com as 

colorações convencionais, é muito elevada, conforme tem sido comprovado por 

diversos estudos realizados, nos quais tem sido observado que, mesmo em 

amostras biológicas com número baixo de organismos, esta coloração revela-se 

muito sensível (Kovacs et al., 1988; Caliendo et al., 1998; Shelhamer et al., 1996). 

Não surpreende, por isso, que a coloração por imunofluorescência seja já 

considerada “gold standard” para o diagnóstico de pneumocistoses. 

 

 

 

2.3.2. A detecção molecular 
 

Os avanços da biologia molecular causaram grande impacto no estudo 

dos microorganismos, já que passou a ser possível observar a sua complexidade 

genética. Para o efeito, foram desenvolvidas técnicas de amplificação de ácidos 

nucleicos por reacção de polimerização em cadeia (PCR), de sequenciação de 

ácido desoxirribonucleico (DNA) e de análise de fragmentos por RFLP, PFGE, 

SSCP. 

Assentando estas técnicas moleculares no estudo dos genes dos 

microorganismos, foi possível apreender que estão presentes em cada 

microorganismo determinadas sequências genéticas, que podem ser observadas 

entre todos os indivíduos da mesma espécie, e que não se encontram ou são 

significativamente diferentes daquelas que podem ser observadas noutros 

microorganismos. Desta forma, foi definitivamente demonstrado que o 

Pneumocystis é um género que inclui uma grande diversidade de espécies, cada 

uma específica em relação ao respectivo hospedeiro, como sucede com o 

Pneumocystis jirovecii em relação ao homem. 

Esta heterogeneidade foi revelada através do estudo, por tipagem 

molecular, de locais de genes mitocondriais e de genes nucleares, bem como de 

regiões espaçadoras no rRNA denominadas Internal Transcribed Spacer (ITS I e 
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ITS II) (Nimri et al., 2002), onde se revelou existirem sequências específicas de 

cada espécie, cada uma associada a um hospedeiro. Os estudos ao nível da 

mitocondria incidiram sobre os genes que codificam a subunidade pequena do 

rRNA (mt SSU rRNA) (Hunter et al., 1996), a subunidade grande do rRNA (mt 

LSU rRNA) (Sinclair  et al., 1991) e o citocromo b (mt citocromo b locus) (Walker et 

al., 1998). Ao nível do núcleo, foi estudada, essencialmente, a sequenciação do 

gene que codifica sintetase di-hidropteroate (DHPS) (Volpe et al., 1993), do gene 

Dihydrofolate reductase (DHFR) (Takahashi et al., 2002), do gene que codifica a 

sintetase de timidilato (TS) (Mazars et al., 1995) e do gene β-tubulina (Edlind  et 

al., 1992). 

Para além de proporcionar uma classificação taxinómica mais correcta, a 

aplicação das técnicas moleculares ao estudo do Pneumocystis jirovecii veio 

permitir enormes progressos ao nível da compreensão da epidemiologia do 

microorganismo (incidência e distribuição geográfica), e dos fenómenos que 

envolvem a sua forma de aquisição e transmissão e o seu ciclo de vida. 

Em termos globais, ficou facilitada a detecção molecular do Pneumocystis 

jirovecii e, concomitantemente, a realização de análises filogenéticas, a 

caracterização de subtipos e o estudo de resistências aos anti-microbianos. 

Todas estas abordagens são feitas através da tipagem de vários locais de genes 

ao nível do núcleo ou ribossoma do organismo, os quais são seleccionados em 

função da aplicação a que se destinam. Assim, para a detecção de 

pneumocistoses, são usualmente amplificados os locais do genes que codificam a 

glicoproteína major de superfície (MSG), a sintetase Timidilato (TS), bem como a 

subunidade grande do rRNA mitocondrial (mt LSU rRNA) e a subunidade 

pequena do rRNA mitocondrial (mt SSU rRNA). Já para o desenvolvimento de 

estudos sobre a diversidade genética do Pneumocystis jirovecii são utilizados 

outros genes como a região 5.8S e 28S rRNA, e a região do gene internal 

transcribed spacer (ITS). 

No que mais especificamente diz respeito à detecção molecular do 

Pneumocystis jirovecii, o desenvolvimento das técnicas de reacção de 

polimerização em cadeia (PCR) abriu novos horizontes para o diagnóstico 

laboratorial do microorganismo, já que se tornou muito mais eficaz a detecção 
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directa do agente em amostras clínicas, designadamente quando a sua presença 

é muito reduzida e não é detectada pelos métodos de coloração. Não se olvida 

que a detecção directa por reacção de polimerização em cadeia (PCR), do DNA 

de Pneumocystis jirovecii, não constitui necessariamente diagnóstico de infecção, 

pois o microorganismo pode estar presente de uma forma latente. Todavia, a 

detecção não deixa de ser importante sob o ponto de vista clínico, face à 

susceptibilidade de o agente provocar alguma inflamação que leve à deterioração 

do pulmão, ou encontrar condições favoráveis à sua proliferação, e face à 

possibilidade de os portadores assintomáticos o transmitirem a outros indivíduos. 

Face aos esforços empreendidos, tem sido possível desenvolver técnicas 

de PCR cada vez mais específicas para Pneumocystis jirovecii, o que se tem 

traduzido numa melhoria da rapidez, sensibilidade (104 a 106 vezes mais sensível) 

e da especificidade dos diagnósticos, quando comparados com aqueles que são 

obtidos com os métodos de coloração (Leigh et al., 1993). 

A reacção em cadeia da polimerase (PCR) baseia-se na amplificação do 

número de cópias de uma região específica de DNA, de modo a obter uma 

quantidade de DNA suficiente para ser testada. Para o efeito, o DNA genómico, 

uma vez extraído, é sujeito a um processo de amplificação com primers 

específicos para a zona do gene que se pretende amplificar, contemplando este 

processo três fases: uma fase inicial, em que a cadeia dupla do DNA é 

desnaturada pelo aumento de temperatura; uma segunda fase, em que é 

provocada uma rápida descida da temperatura que leva a que, mediante a 

formação de ligações de hidrogénio, os primers emparelham com as sequências 

complementares que flanqueiam a região alvo do DNA, originando moléculas 

estáveis de cadeia dupla; uma terceira fase, em que a temperatura é novamente 

elevada para que a Taq polimerase efectue a extensão das cadeias, dando 

origem à formação de duas cadeias duplas (Somchai Pinlaor et al., 2004). Este 

ciclo de três etapas é repetido sucessivamente, obtendo-se no final produtos 

amplificados que podem ser analisados por electroforese, observando-se as 

respectivas bandas para determinar a presença de Pneumocystis jirovecii na 

amostra (Wakefield et al., 1990). 
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Para aumentar a sensibilidade de detecção, a técnica de PCR tem sofrido 

algumas adaptações, como por exemplo, uma dupla amplificação (Nested PCR), 

em que é efectuada uma segunda reacção de PCR, para amplificação de uma 

sequência interna do DNA alvo, com novos primers de iniciadores (internos em 

relação à posição de emparelhamento do primeiro par utilizado), o que vai conferir 

um aumento da sensibilidade e da especificidade que o torna recomendado para 

a detecção de alvos com número baixo de cópias. 

Mais recentemente, foi desenvolvido um método de PCR em tempo real, 

o qual, aplicado na detecção de DNA, tem revelado, além de grande sensibilidade 

e especificidade, um grande potencial de análise quantitativa, o que parece 

emprestar um contributo muito importante para estabelecer a fronteira entre a 

colonização e infecção (Brancart et al., 2005; Martinez et al., 2006).  

O diagnóstico do Pneumocystis jirovecii tem sido feito através da tipagem 

molecular de vários locais genómicos. 

O local do gene mitocondrial que codifica a subunidade grande do RNA 

ribossomal (mt LSU rRNA), região altamente conservada, foi o primeiro a ser 

utilizado para o diagnóstico de pneumocistose. Wakefield desenvolveu um PCR 

simples, com primers, que designou por pAZ102-H e pAZ102-E, que amplificaram 

esta região, gerando fragmentos de aproximadamente 346 pb (Wakefield et al., 

1990). Posteriormente, desenvolveu um Nested PCR (Tsolaki et al., 1998) que se 

revelou igualmente importante na avaliação da diversidade das amostras, 

aumentando a sensibilidade e especificidade para as espécies de Pneumocystis, 

pois não se verificam reacções cruzadas com outros fungos. Estes primers, no 

entanto, são incapazes de diferenciar o Pneumocystis jirovecii das outras 

espécies, pelo que, para se efectuar essa diferenciação, sempre houve que 

recorrer a outras metodologias, como à sequenciação directa de DNA ou a 

métodos de análise de fragmentos (como SSCP). 

De todo o modo, a especificidade e sensibilidade do local do gene 

mitocondrial que codifica a subunidade grande do RNA ribossomal é muito 

reprodutível e de fácil execução, pelo que o seu PCR tem sido muito utilizado 

para demonstrar a presença de DNA do Pneumocystis em amostras biológicas do 

trato respiratório, biópsias de peças infectadas, assim como no meio ambiental 
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(água, solo e meios hospitalares). Adicionalmente ao seu poder no diagnóstico, 

este local é útil para aplicações de subtipagem, designadamente ao nível da 

análise de recorrências (Keely et al., 1995; Keely et al., 1996) e da aferição da 

possibilidade de transmissão pessoa-a-pessoa (Wakefield, 2002; Vargas et al., 

2000; Miller et al., 2001), bem como ao nível dos estudos sobre a eventual 

reactivação da infecção latente ou a eventual infecção por recente transmissão, e 

ainda ao nível da investigação sobre a existência de portadores sub-clínicos e do 

potencial para emergirem outras doenças (Beard et al., 2000).  

A subunidade pequena do rRNA mitocondrial (mt SSU rRNA) foi o 

segundo local do gene mitocondrial a ser utilizado. Hunt e Wakefield descreveram 

um PCR capaz de amplificar este gene e mostraram a sua utilidade para distinguir 

o Pneumocystis de diferentes hospedeiros. Embora se lhe reconheça valor 

potencial para o diagnóstico de pneumocistoses e possibilidade para aplicação 

tipagem, não é ainda muito frequente. A informação sobre a sua sensibilidade e 

especificidade é escassa. Contudo, comparações entre PCR e Nested PCR das 

duas subunidades do rRNA mitocondrial mostraram que o Nested PCR da mt LSU 

rRNA é mais sensível do que a PCR da mt SSU rRNA. A relativa ausência de 

polimorfismos observada neste local, até à data, sugere uma limitada contribuição 

na identificação de subtipos. 

Um outro local que tem sido muito utilizado em métodos de tipagem é a 

região denominada Internal Transcribed Spacer (ITS) do rRNA nuclear, descrita 

pela primeira vez por Lu et al. (1994). Tal como acontece em outros 

microorganismos, o Pneumocystis possui três classes de massas moleculares de 

RNA ribossomal para a transcrição: 18S, 5,8S e 26S. Entre estas massas existem 

duas regiões (Internal Transcribed Spacer), que foram denominadas por ITS I e 

ITS II respectivamente. Estudos comparando a genotipagem das regiões de ITS, 

com outros locais (mt LSU rRNA, mt SSU rRNA e DHPS), permitiram detectar 

nelas mais polimorfismos do que aqueles que podem ser encontrados em outros 

locais do gene do Pneumocystis. Só no Pneumocystis jirovecii, já foram descritos 

mais de 21 genotipos diferentes ao nível do ITS1 e 29 no ITS2.  

O PCR da Internal Transcribed Spacer é altamente reprodutível e tem 

sido utilizado em grande escala para o diagnóstico molecular. Adicionalmente tem 
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grande sensibilidade e especificidade para o Pneumocystis, pelo que é 

frequentemente utilizado como controlo positivo em técnicas de PCR. Deve ser 

notado, porém, que a especificidade do PCR é para o género, não distinguindo, 

por exemplo, entre o Pneumocystis jirovecii (do Homem) e o Pneumocystis carinii 

(do rato). Com a amplificação de fragmentos, quer por sequenciação directa do 

DNA ou por métodos análises de fragmentos (SSCP), consegue-se distinguir as 

diferentes espécies de Pneumocystis. 

Para além da aplicação do local ITS para o diagnóstico, o mesmo tem 

também aplicações moleculares epidemiológicas, sendo utilizado para estudos 

filogenéticos, para a análise de casos agrupados e para investigações sobre a 

transmissão pessoa-a-pessoa, sobre a severidade da doença e sobre a incidência 

potencial do Pneumocystis jirovecii.  

Os estudos moleculares têm também incidido muito nas sequências dos 

genes que codificam o dihidropteroato sintetase (DHPS) e o dihidrofolato redutase 

(DHFR). Tal acontece porque estes locais são os alvos por excelência das drogas 

anti-pneumocystis, como sulfonamidas e trimethoprim, que têm sido a escolha de 

primeira linha no tratamento e profilaxia da pneumocistose. Importa, por isso, 

avaliar os efeitos da administração de tais drogas, aferindo muito especialmente 

se, face à potencial emergência de resistências aos fármacos, se verificam 

alterações genéticas.  

Para avaliar resistências emergentes ao trimethoprim-sulfametoxazol 

(TMP-SMX), têm sido frequentemente utilizados primers desenvolvidos para 

amplificar a sequência dos genes DHFR por Nested PCR (Borio et al., 1999; 

Navin et al., 2000) e PCR real-time (Larsen  et al., 2002). Para a amplificação da 

sequência do gene DHPS, Lane et al. desenvolveram um Nested PCR que os 

levou a identificar mutações específicas neste gene, traduzidas na alteração de 

aminoácidos da posição 55 (que se converte numa alanina) e da posição 57 (que 

se converte numa serina). A ocorrência destas mutações não silenciosas no 

Pneumocystis jirovecii tem sido associada à formação de resistências à 

sulfonamida, potenciando, assim, o fracasso da profilaxia e do tratamento da 

pneumocistose com sulfonamidas (Lane et al., 1997; Kazanjian et al., 1998). 

Ainda assim, o trimethoprim-sulfametoxazol continua a ser o fármaco de eleição 
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para o tratamento e profilaxia de pneumocistoses, pelo que o seu uso deve ser 

feito sempre com parcimónia e sob vigilância. 

Tem sido dada igualmente particular atenção à região subtelomérica do 

cromossoma do Pneumocystis jirovecii, pois as análises moleculares têm 

revelado a presença de genes que codificam antigénios de superfície do 

microorganismo que parecem estabelecer uma importante interacção entre o 

parasita e o hospedeiro, sendo os responsáveis pela ligação específica que se 

estabelece entre as formas tróficas e os receptores nos macrófagos do epitélio 

alveolar do hospedeiro. Até à data, foram identificadas três famílias de múltiplos 

genes que codificam antigénios de superfície, de entre as quais se tem destacado 

ao nível dos estudos uma glicoproteína com diferentes epitopos designada 

glicoproteina A, ou Glicoproteina major de superfície - MSG (codificada por uma 

família de proteínas com mais de 100 genes heterogéneos). 

O MSG está presente na superfície celular de todos os pneumocystis, 

parecendo desempenhar uma função na aderência do microrganismo às células 

epiteliais alveolares. A sua observação no cDNA de múltiplos MSG, levou a 

descobrir que estas proteínas são codificadas por uma família de multicópias do 

gene. Através da forma como o MSG se expressa, o microrganismo pode alterar 

os seus antigénios de superfície, o que provavelmente altera a resposta imunitária 

do hospedeiro. 

Tanto o PCR como o PCR real-time têm sido desenvolvidos para 

amplificar multi-loci do gene, tendo os primeiros estudos com o PCR real-time 

sugerido que os mesmos poderiam ser utilizados para estabelecer as diferenças 

entre o estado de quem é mero portador de Pneumocystis jirovecii e de quem 

está infectado. 
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3. Estudo sobre a contribuição do método de 

reacção de polimerização em cadeia (PCR) para 

a detecção de Pneumocystis jirovecii 

 
Já se assinalou que o desenvolvimento das técnicas de detecção 

molecular, designadamente das metodologias de amplificação de ácidos 

nucleicos, abriu novos horizontes para o diagnóstico laboratorial do Pneumocystis 

jirovecii. Ainda assim, a maior eficácia que, com as mesmas, é possível obter ao 

nível da detecção do agente, deve levar a que se assumam algumas cautelas 

quando está em causa diagnosticar estados de infecção (pneumocistoses), já que 

importa não confundir estes casos com as situações de mera latência do 

microorganismo. 

Desta forma, a introdução na rotina laboratorial de métodos moleculares 

para o diagnóstico de infecção por Pneumocystis jirovecii reclama alguns 

cuidados e envolve dificuldades, o que explica que, no universo hospitalar do 

nosso país, tais métodos ainda não tenham a frequência que, face às 

potencialidades que apresentam, seria de esperar. 

 

 

 

3.1. Objectivos 
 

Face ao quadro acima descrito, decidiu-se desenvolver uma metodologia 

de amplificação de ácidos nucleicos destinada a diagnosticar pneumocistoses, 

avaliando-a e comparando-a com o método de coloração por imunofluorescência 

indirecta. 
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Para melhor concretizar este objectivo geral, foi definido o tipo de 

amostragem a submeter a estudo, a técnica a desenvolver e o local genómico a 

explorar, assumindo-se à partida os seguintes objectivos específicos: 

1) desenvolvimento de uma metodologia de diagnóstico de infecções por 

Pneumocystis jirovecii em amostras do tracto respiratório de doentes 

imunodeprimidos baseada em PCR, tendo como alvo o gene que 

codifica a subunidade grande do RNA ribossomal mitocondrial; 

2) avaliação da sensibilidade, especificidade e capacidade preditiva desta 

metodologia, comparando os seus resultados com aqueles que são 

obtidos com a utilização de técnicas de coloração por 

imunofluorescência indirecta. 

 

 

 

3.2. Metodologia e material 
 

O estudo foi realizado no Instituto Português de Oncologia Francisco 

Gentil do Porto, no Grupo de Oncologia Molecular do Centro de Investigação, sob 

orientação do Prof. Doutor Rui Medeiros, em colaboração com o Hospital Joaquim 

Urbano - Porto, tendo sido devidamente aprovada pela Comissão de Ética deste 

hospital a utilização de amostras biológicas de doentes aí acompanhados, bem 

como a consulta da respectiva informação clínica. 

Para a execução do trabalho laboratorial foram seleccionados duzentos 

(200) lavados broncoalveolares, escolhidos entre amostras recolhidas a 184 

doentes do Hospital Joaquim Urbano situados numa faixa etária compreendida 

entre os 19 e os 64 anos de idade, todos com suspeita de Pneumocistose 

pulmonar suportada pela observação clínica e por exames complementares de 

diagnóstico, dos quais 146 eram do sexo masculino e 38 do sexo feminino. 

Estes lavados broncoalveolares foram submetidos a um tratamento 

laboratorial que contemplou duas fases fundamentais: 
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a) uma fase em que se procedeu à observação microscópica de cistos de 

Pneumocystis jirovecii em amostras do tracto respiratório, corados por 

imunofluorescência indirecta com utilização de anticorpos monoclonais. 

b) uma fase em que, após a extracção do DNA, se desenvolveu a 

amplificação, por PCR, de uma região do gene que codifica a subunidade grande 

do rRNA mitocondrial de Pneumocystis jirovecii. 

Os trabalhos foram desenvolvidos com o material laboratorial que é 

habitualmente utilizado no I.P.O. - Porto, sendo que, quanto ao material mais 

específico para o estudo efectuado, se impõe mencionar o seguinte: 

- para efeitos de detecção qualitativa de Pneumocystis jirovecii por 

imunofluorescência indirecta, fez-se uso do Kit comercial, MonofluoTM Kit 

P.jirovecii (Bio-Rad Laboratoires, França); 

- a extracção de material genómico foi realizada em todas as amostras 

com o kit comercial, High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche 

Diagnostics,Germany); 

- ao nível do protocolo de PCR destinado à amplificação de uma região 

especifica do gene, que codifica a subunidade grande do RNA ribossomal 

mitocondrial (mt LSU rRNA) do Pneumocystis spp, foram utilizados dois primers 

desenvolvidos pela investigadora Ann E. Wakefield: pAZ102-E (5´-GAT GGC TGT 

TTC CAA GCC CA-3´) e pAZ102-H (5´-GTG TAC GTT GCA AAG TAC TC-3´); 

- a reacção de PCR decorreu no termociclador programável GeneAmp® 

PCR System 9700 (Applied Biosystems); 

- para a observação das bandas presentes no gel de agarose, utilizou-se 

o transiluminador de luz ultravioleta, Image Master VDS (Pharmacia Biotech). 

Paralelamente ao trabalho laboratorial foi feita uma avaliação constante 

dos elementos que se iam obtendo, fundamental para a optimização dos 

procedimentos, procedendo-se subsequentemente à análise e interpretação dos 

resultados alcançados. 

No que concerne à consulta da informação clínica dos doentes, foram 

seleccionados para análise mais detalhada os processos relativos a todos os 

casos em que, independentemente da metodologia utilizada (IF ou PCR), foram 

obtidos resultados positivos de Pneumocystis jirovecii. Para além desses 
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processos, tendo em conta que os mesmos respeitavam a 11 casos de doentes 

do sexo feminino e a 28 casos de doentes do sexo masculino, para que o estudo 

mais pormenorizado da informação clínica incidisse sobre uma amostra 

representativa da totalidade dos casos, foram escolhidos aleatoriamente os 

processos de mais 57 casos de indivíduos do sexo feminino e de mais 23 casos 

de indivíduos do sexo feminino. 

No estudo destes 119 casos, foram considerados os critérios 

estabelecidos pela CDC (Centres for Disease Control) e pela Organização 

Mundial de Saúde (World Health Organization - WHO) para definir, em termos de 

diagnóstico clínico, a existência em indivíduos infectados com HIV de uma 

situação de doença (pneumocistose), de molde a sujeitá-los a tratamento 

profilático com trimethoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX). 

Finalmente, diga-se que, para efeitos de tratamento estatístico dos dados 

fez-se uso do suporte informático proporcionado pelo software “Statistical 

Package for Social Sciences” (versão 16.0), utilizando-se, para comparação das 

variáveis categóricas, o teste do qui-quadrado e considerando-se estatisticamente 

significativo o valor de Pearson (p) quando inferior a 0.05. Para a medição da 

concordância estatística na comparação entre as metodologias laboratoriais de 

detecção do Pneumocystis jirovecii  (PCR e IF) foi utilizada a estatística Kappa (k) 

e o teste de McNemar (Lachenbruch et al., 1998). 

 

 

 

3.2.1. Preparação das amostras 
 

As amostras foram colhidas seguindo os procedimentos adequados à 

colheita de lavados broncoalveolares, por via broncofibroscópica, sendo o seu 

volume superior ou igual a 30 ml. Chegadas ao laboratório, foram de imediato 

centrifugadas durante 15 minutos a 3000 g. Quando tal se mostrou necessário, 

procedeu-se à lavagem das amostras com água destilada, repetindo-se as 

mesmas até o sobrenadante de cada uma se mostrar límpido. Os sedimentos 
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finais assim obtidos foram ressuspensos num pequeno volume de água destilada, 

de modo a não ficarem muito densos, sendo após agitados no vortex.  

Tratadas as amostras, foram efectuadas de imediato as lâminas para 

coloração por imunofluorescência indirecta e fizeram-se aliquotas de 0,5ml, para 

posteriormente serem testadas e avaliadas por análises moleculares, foram 

armazenadas a -80ºC. 

 

 

 

3.2.2. Coloração por imunofluorescência 

indirecta 
 

Para a detecção qualitativa de Pneumocystis jirovecii por 

imunofluorescência indirecta, foram seguidas as instruções do fabricante do Kit 

comercial utilizado (MonofluoTM Kit P.jirovecii), o qual, através de anticorpos 

monoclonais de origem murina, é capaz de reagir com os antigénios de superfície 

de Pneumocystis jirovecii. 

Assim, em cada poço da lâmina para coloração por imunofluorescência 

indirecta foram colocadas 10 a 20 µl da amostra tratada, deixando-se a mesma 

secar por evaporação a 37ºC. Depois de secas, as amostras foram fixadas, 

cobrindo-se cada lâmina com uma a duas gotas de acetona Analar e aguardando-

se a sua secagem à temperatura ambiente. Uma vez secas, as lâminas foram 

lavadas com um fluxo de água destilada, para se remover os sais da amostra e, 

desta forma, evitar que os mesmos levem à redução da eficácia da digestão 

enzimática. Depois de, mais uma vez, se aguardar a secagem das lâminas à 

temperatura ambiente, as amostras foram submetidas à digestão enzimática, 

cobrindo-se os poços das lâminas, com 20µl da enzima diluída (previamente 

reconstituída com 200µl de HCL 0,001M e diluída a uma proporção 1:10) e 

colocando-se as lâminas em câmara húmida a 37ºC, durante 30 minutos, para 

assim se dar a digestão dos cistos de Pneumocystis jirovecii. 
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Findo o tempo de digestão dos cistos com a enzima, as lâminas foram 

lavadas com um fluxo contínuo de água destilada ultra pura e secas, à 

temperatura ambiente, com papel absorvente. Em cada poço da lâmina foram 

adicionados 15µl de anticorpo murino contra o P. jirovecii, para depois se colocar 

as lâminas novamente na câmara húmida, a 37ºC, durante 15 minutos. Feita a 

incubação, procedeu-se a nova lavagem, enxaguamento e secagem, para 

subsequentemente se adicionar em cada lâmina 15µl de anticorpo anti-ratinho 

conjugado com fluoresceína-isotiocianato (FITC) e corante de contraste Evans 

Blue e repetir as operações de incubação, lavagem e secagem. Após esta última 

secagem, foi colocada uma gota de meio de montagem em cada um dos poços 

da lâmina, cobrindo-se depois cada lâmina com uma lamela. 

As lâminas puderam então ser observadas por microscopia de 

fluorescência.  

 

 

 

3.2.3. Extracção do DNA genómico 
 

Para se efectuar a extracção de DNA, seguiram-se também as instruções 

do fabricante do kit comercial utilizado (High Pure PCR Template Preparation Kit). 

Começou-se por preparar a solução de lavagem e o Tampão anti-inibidor, 

adicionando-se-lhes, respectivamente, 20 ml e 80 ml de etanol absoluto, 

dissolvendo-se depois a Proteinase K em 4.5 ml de água bi-destilada. 

Depois, iniciou-se um processo de purificação do DNA, por adsorção em 

coluna, cujas várias etapas se encontram esquematizadas na figura 4. 

 

 

 
 

Figura 4: esquema ilustrativo do processo de purificação de DNA por adsorção em coluna (adaptado de High 
Pure PCR Template Preparation Kit – Roche). 
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Assim, começou-se por colocar 200 µl de cada sedimento da amostra de 

lavado broncoalveolar (LBA) num tubo Eppendorf de 1.5 ml (quando o volume de 

amostra era inferior, perfazia-se o volume com Phosphate Buffered Saline - PBS), 

ao qual foram posteriormente adicionados 200 µl de tampão binding e 40 µl de 

proteinase K. Homogeneizados os tubos, foram os mesmos incubados num bloco 

térmico a 70ºC, durante dez minutos. Após a incubação, foram colocados em 

cada tubo 100 µl de isopropanol, procedendo-se a nova homogeneização. Depois, 

o conteúdo de cada um dos tubos foi transferido para tubos com filtro High Pure, 

colocando-se de seguida cada um num tubo de colecta, depois submetido a 

centrifugação durante 1 minuto a 8.000 x g. O tubo de colecta foi rejeitado e, 

recolhido o tubo com filtro, foram adicionados neste 500 µl de tampão anti-

inibidor, colocando-se o tubo em novo tubo de colecta, para se proceder a nova 

centrifugação durante um minuto a 8.000 x g, para depois se recolher mais uma 

vez o tubo com filtro. 

Efectuou-se de seguida uma lavagem do filtro com 500 µl de tampão de 

lavagem, centrifugando-se subsequentemente o mesmo, durante um minuto, a 

8.000 x g. Este procedimento foi efectuado uma segunda vez e, depois, o tubo 

com filtro foi colocado noutro tubo colector, procedendo-se a uma nova 

centrifugação, desta vez a 13.000 x g durante dez segundos, com o fim de 

remover todo o isopropanol que pudesse estar presente. Após esta centrifugação, 

foi recolhido o tubo com filtro e, depois de lhe serem adicionados 200 µl de 

solução de eluição previamente aquecida a 70º C, foi o mesmo colocado num 

tubo Eppendorf, a fim de se armazenar o DNA genómico extraído da amostra, 

procedendo-se, de seguida, a uma última centrifugação a 8,000 x g, durante um 

minuto. 

Efectuadas estas operações, os tubos Eppendorf contendo o DNA 

genómico extraído foram armazenados a uma temperatura de 4ºC, quando se 

procedeu de imediato à análise molecular, ou a -20ºC, quando se aguardou a 

realização de pesquisas posteriores.  
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3.2.4. Amplificação dos ácidos nucleicos 

 

Para a detecção molecular de Pneumocystis jirovecii, foi optimizado um 

protocolo de Reacção de Polimerização em Cadeia (PCR), capaz de amplificar 

uma região especifica do gene, que codifica a subunidade grande do RNA 

ribossomal mitocondrial (mt LSU rRNA) do Pneumocystis spp, com a utilização 

dos primers pAZ102-E (5´-GAT GGC TGT TTC CAA GCC CA-3´) e pAZ102-H (5´-

GTG TAC GTT GCA AAG TAC TC-3´) (Wakefield AE, et al.1990). 

Para cada reacção de PCR foi preparada uma mistura com um volume 

final de 50 µl, contendo tampão de reacção 1x (GoTaq® Flexi Buffer), 1.5mM 

MgCl2 (cloreto de magnésio), 0.2mM dNTPS (desoxirribonucleotídeos 

trifosfatados) (Fermentas Life Science), 5 µl de cada um dos dois primers 

utilizados, 1 U da Taq DNA polimerase (Promega Corporation, USA) e 2 µl de 

DNA genómico extraído. A mesma foi depois sujeita a uma reacção de 

polimerização em cadeia, a qual decorreu no termociclador programável 

GeneAmp® PCR System 9700. 

O programa de amplificação no termociclador contemplou 32 ciclos que 

se repetiram em três etapas: desnaturação, annealing e extensão. 

Na primeira etapa, a cadeia dupla do DNA alvo foi desnaturada pelo 

aumento de temperatura (94ºC) durante 4 minutos. Na etapa seguinte (annealing) 

operou-se uma rápida descida da temperatura até os 55ºC, durante 1 minuto, de 

forma a permitir que cada um dos primers formasse ligações de hidrogénio 

(emparelhasse) com as sequências complementares que flanqueiam a região 

alvo, originando moléculas estáveis de cadeia dupla. Seguiu-se então a terceira 

etapa, denominada extensão, onde a temperatura foi elevada, durante 1 minuto, a 

72ºC, o que permitiu que a Taq polimerase efectuasse a extensão das cadeias, 

adicionando os dNTP no sentido 5´-3´, lendo a cadeia molde no sentido 3´-5´ e 

dando origem à formação de duas cadeias duplas.  

As três etapas em sucessão constituem um ciclo, o qual foi repetido 

durante 32 vezes, utilizando-se em cada reacção de PCR um controlo negativo e 

um controlo positivo para Pneumocystis jirovecii. 
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Os produtos amplificados obtidos por PCR foram analisados por 

electroforese em gel de agarose a 1.5% (p/v), em solução tampão de TBE (40mM 

Tris-acetato, 2mM EDTA), e corados com 5% de brometo de etídeo. Procedeu-se 

então à observação das bandas presentes no gel de agarose, fazendo-se uso do 

transiluminador de luz ultravioleta, Image Master VDS, considerando-se a 

observação de uma banda com cerca de 346 pares de bases como sendo 

indicativa da presença de Pneumocystis jirovecii na amostra (Wakefield  et al., 

1990). 

 

 

 

3.3. Resultados 
 

 

3.3.1. Apresentação geral 
 

As 200 amostras respiratórias humanas (lavados broncoalveolares) sobre 

as quais incidiu o estudo foram testadas por duas metodologias distintas para a 

detecção de Pneumocystis jirovecii, coloração por imunofluorescência indirecta e 

reacção de polimerização em cadeia (PCR), tendo os resultados obtidos sido 

confirmados, em cada uma de tais metodologias, por duplo ensaio na mesma 

amostra. 

Quanto à caracterização demográfica das amostras, as mesmas eram 

provenientes de 184 doentes, infectados pelo vírus da imunodeficiência humana, 

com suspeita de Pneumocistose pulmonar, com idades compreendidas entre os 

19 e os 70 anos, de ambos os sexos, sendo 38 do sexo feminino (20.7 % do total 

dos indivíduos estudados) e 146 do sexo masculino (79.3 % dos doentes objecto 

do estudo). 

Na tabela 1 que se segue, estão representadas as faixas etárias dos 

doentes de cada um dos sexos. 
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Tabela 1: Distribuição do número de doentes imunodeprimidos por grupo etário e género. 

 
Grupo etário 

Sexo  Total 

Masculino Feminino  Nº % 

15 - 23 anos 1 1  2 1 

24 - 32 anos 19 6  25 14 

33 - 40 anos 59 16  75 41 

41 - 49 anos 44 10  54 29 

50 - 58 anos 15 4  19 10 

59 - 67 anos 7 1  8 4 

    > 68 anos 1 0  1 1 

Total 146 38  184 100 

 

Conforme mostra a figura 5, pode-se observar que a distribuição do 

número de indivíduos infectados pelo HIV/SIDA nos diferentes grupos etários 

segue, em ambos os sexos, a mesma tendência. 
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Figura 5: número de indivíduos infectados por HIV/SIDA presentes no estudo, distribuídos por grupos etários 
e por género (M - masculino; F - feminino). 

 
 

 Para efeitos da avaliação da metodologia molecular desenvolvida por 

PCR, as amostras foram também analisadas por um método de 

imunofluorescência indirecta, ainda considerado um método de referência. 

Procedendo-se à observação, por microscopia de fluorescência, das 200 

amostras do tracto respiratório coradas por imunofluorescência indirecta, foi 
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efectuado um registo qualitativo dos resultados, mediante a determinação do 

número de cistos de Pneumocystis jirovecii visualizados em cada lâmina. 

Assim, o resultado foi considerado positivo sempre que se observasse a 

presença de cinco ou mais cistos, apresentando uma fluorescência de cor “verde-

maçã”, semi-brilhante a brilhante, marcados de modo uniforme ou heterogéneo, 

conforme mostra a figura 6. Ao invés, o resultado foi considerado negativo sempre 

que se verificava a ausência de cistos fluorescentes. Caso se observasse a 

presença de um a cinco cistos fluorescentes o resultado correspondente seria 

considerado duvidoso. 

 
Figura 6: imagem microscópica (ampliação 100X) de cistos de Pneumocystis jirovecii corados por 
imunofluorescência indirecta em amostra de LBA. 

 

Os resultados obtidos podem ser sistematizados na tabela 2. 

 
Tabela 2: Resultados da Imunofluorescência indirecta segundo o grupo etário e género. 

 

 

 

 

 

 

Como se pode constatar, com a análise feita às duzentas amostras 

coradas pelo método de imunofluorescência, não foi detectada a presença de 

cistos fluorescentes em 173 amostras, tendo sido obtidos resultados positivos nas 

demais 27, sem que se verificasse qualquer caso com resultado duvidoso. 

Grupo etário 
 

Imunofluorescência Indirecta 

Positivo 
Total 

 

Negativo 
Total 

Masculino Feminino Masculino Feminino 
15 – 23 
24 – 32 
33 – 40 
41 – 49 
50 – 58 
59 – 67 

68+ 

1 
2 
7 
4 
4 
1 
0 

0 
0 
5 
2 
0 
1 
0 

1 
2 
12 
6 
4 
2 
0 

0 
18 
60 
42 
14 
6 
1 

1 
6 
12 
9 
4 
0 
0 

1 
24 
72 
51 
18 
6 
1 

Total 19 8 27  141 32 173 
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Em relação à metodologia molecular desenvolvida em todos os lavados 

broncoalveolares, depois de amplificado o gene que codifica a subunidade grande 

do RNA ribossomal mitocondrial (mt LSU rRNA) do Pneumocystis jirovecii, 

procedeu-se à visualização por electroforese em gel de agarose das bandas 

correspondentes à região amplificada. 

A presença de Pneumocystis jirovecii foi assinalada sempre que se 

detectou no gel uma banda com um peso molecular aproximado de 346 pb, 

correspondente à região genómica amplificada, como acontece na figura 7, onde 

se encontra representado um gel de agarose a 1.5% (p/v) com os fragmentos 

resultantes do PCR de algumas amostras de LBA. 

 
    

Figura 7. Gel de agarose a 1.5%, onde se podem observar as bandas correspondentes à região amplificada por PCR, 
pelos primers pAZ-102H e pAZ-102E de 6 amostras de LBA. (1- controlo positivo para Pneumocystis jirovecii; 2 - controlo 
negativo; 3, 5, 7, 8 - LBA positivos para Pj; 2,4,6 - LBA negativos para Pj; M - marcador molecular de 100pb; a seta indica o 
tamanho do amplicon). 

 
Do número total de lavados broncoalveolares estudados por PCR, 

registaram-se 163 casos negativos e 37 casos onde a presença de material 

genómico de Pneumocystis jirovecii era evidente. 

Na tabela que se segue, apresentam-se os resultados obtidos. 

 

Tabela 3: Resultados do PCR distribuídos por grupo etário e género. (M - masculino; F - feminino) 
 

Grupo etário 
 

PCR 

Positivo 
Total 

 

Negativo 
Total 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

15 – 23 1 

3 

9 

7 

4 

1 

1 

0 

1 

6 

3 

0 

1 

0 

1 

4 

15 

10 

4 

2 

1 

0 

18 

58 

39 

14 

6 

0 

1 

5 

10 

8 

4 

0 

0 

1 
24 – 32 23 
33 – 40 68 
41 – 49 47 
50 – 58 18 
59 – 67 6 

68+ 0 
Total 26 11 37  135 28 163 

 1         2        3        4        5         6         7          8        M 

 
346 pb
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Para efeitos de análise da distribuição dos resultados, efectuaram-se 

comparações, em ambas as metodologias estudadas, quer quanto ao número de 

casos positivos e negativos de Pneumocystis jirovecii obtidos em cada um dos 

sexos, quer quanto aos resultados observados nas diversas faixas etárias. 

No que diz respeito à distribuição dos casos positivos e negativos em 

função dos sexos dos doentes, os resultados obtidos, tanto em termos absolutos, 

como em termos percentuais, podem ser ilustrados pela tabela que a seguir se 

apresenta. 

 
 

Tabela 4: Distribuição por género dos resultados da Imunofluorescência indirecta e do PCR. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

p* - valor de Pearson, obtido pelo teste Qui-quadrado. 

 

 

Como se pode constatar, a percentagem de casos positivos detectados 

no sexo feminino (28.2% por PCR e 20.0% por IF) foi superior à percentagem dos 

casos positivos verificados no sexo masculino (16.1 % e 11.9 %). 

De todo o modo, aplicando-se o teste do qui-quadrado, só se verificou 

significado estatístico (p < 0.05) quanto à relação entre os resultados obtidos com 

a metodologia do PCR e o género dos pacientes, isso já não acontecendo quanto 

à relação obtida com a utilização da imunofluorescência indirecta (p = 0.179). Isto 

mesmo fica bem ilustrado pelo gráfico cuja apresentação se segue. 

 

Metodologia 
 

Género 

p* Masculino Feminino 

Nº % Nº % 

IF 

Positivo 19 11.9 8 20.0 -- 

Negativo 141 88.1 32 80.0 0.179 

PCR 

Positivo 26 16.1 11 28.2 -- 

Negativo 135 83.9 28 71.8 0.036 
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Figura 8: Percentagem dos casos positivos para Pneumocystis jirovecii, distribuídos pelo género e 
metodologia aplicada.  

 

Para se analisar os resultados obtidos em função dos diferentes grupos 

etários, estratificou-se a amostragem, tendo em conta a variável da idade, e 

considerando-se a especial incidência dos casos de HIV positivo na população 

com idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos, em quatro subtipos que 

aglutinassem o espectro global da amostra em intervalos que, sem serem 

demasiado concentrados (estabelecendo-se por isso um intervalo mínimo de 

cinco anos) fossem numericamente equilibrados. 

Quanto aos resultados obtidos em cada uma das faixas etárias assim 

determinadas, os mesmos encontram-se espelhados na tabela que se segue. 

 

Tabela 5: Distribuição por grupos etários dos resultados da Imunofluorescência indirecta e do PCR. 
 

 
Metodologia 

Grupo etário 

p* < 34 anos  34 a 39 anos  39 a 46 anos  >46 anos 

Nº %  Nº %  Nº %  Nº % 

IF 
 

Positivo 5 18.5  37.0 37.0  4 14.8  8 29.6 -- 

Negativo 46 26.6  23.1 23.1  49 28.3  38 22.0 0.203 

PCR 
 

Positivo 6 16.2  35.1 35.1  7 18.9  11 29.7 -- 

Negativo 45 27.6  22.7 22.7  46 28.2  35 21.5 0.153 

p* - valor de Pearson, obtido pelo teste Qui-quadrado. 
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Conforme se pode verificar, os valores registados nos diferentes grupos 

etários não apresentam diferenças percentuais significativas, não assumindo, por 

isso, um significado estatístico relevante (p=0.203 para a imunofluorescência e 

p=0.153 para a PCR). 

 

 

 

3.3.2. Resultados comparativos dos métodos de 

coloração por imunofluorescência indirecta e de 

reacção de polimerização em cadeia  
 

Dado que, face aos objectivos definidos, cumpria avaliar o desempenho 

dos métodos utilizados, começou-se por analisar o grau de associação entre o 

PCR e a imunofluorescência indirecta, tendo-se verificado que esse grau de 

associação é elevado e estatisticamente significativo (p<0.0001), conforme se 

comprova pelos valores expressos na tabela 6.  

 
Tabela 6: Associação entre os resultados obtidos com a imunofluorescência indirecta e com o PCR. 

 

Metodologia 

PCR 
  
  
  
  

Total 
p* 

Negativo Positivo 
Nº % Nº % Nº % 

IF 
Negativo 161 98.8 12 32.4 173 86.5 

<0.0001 Positivo 2  1.2  25  67.6  27  13.5 
  

           Total 163 81.5 37 18.5  200 100 
 
p* - valor de Pearson, obtido pelo teste Qui-quadrado. 
 

Apesar da grande concordância que se verificou em termos gerais, ainda 

assim pode-se constatar a partir desta tabela que com a utilização da metodologia 

do PCR foram assinalados 12 resultados positivos que não se mostraram 

concordantes com os resultados (negativos) registados com o método de 

detecção por imunofluorescência indirecta. Em sentido contrário, com este último 
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método registaram-se dois casos positivos que não tiveram correspondência nos 

resultados (negativos) obtidos com a análise das mesmas amostras pelo método 

molecular. 

De todo o modo, na globalidade, a metodologia molecular revelou um 

total de 37 casos positivos, o que traduz uma percentagem de 18.5% em relação 

ao total das amostras, algo superior à percentagem de 13.5%, correspondente a 

27 casos positivos, obtida com a utilização do método da coloração por 

imunofluorescência indirecta. Tomando-se, porém, este último método como 

“gold-standard” ou método de referência, é possível apurar os seguintes valores 

quanto à sensibilidade, especificidade e capacidade preditiva do método de PCR 

desenvolvido no nosso estudo: 

 

Tabela 7: Sensibilidade, especificidade e capacidade preditiva do método de PCR desenvolvido face ao 
método de referência da coloração por imunofluorescência indirecta. 

 

Metodologia 
IF  

Total 
Negativo Positivo  

Nº Nº Nº 

PCR 
Negativo 161 2 163 

Positivo 12 25 37 
           Total 173 27  200 

Sensibilidade = 93% 
Especificidade = 93% 
Valor preditivo positivo = 68% 
Valor preditivo negativo = 98% 

 
 
 

Para melhor se compreender todos estes registos, procurou-se 

aprofundar a análise, aferindo-se até que ponto a maior ou menor sensibilidade 

de cada um dos métodos utilizados afectava ou não a sua capacidade preditiva. 

Para o efeito, foram analisados mais detalhadamente os processos 

clínicos relativos a todos os casos em que haviam sido obtidos resultados 

positivos de Pneumocystis jirovecii, seja com a coloração por imunofluorescência 

indirecta, seja com o PCR (39 casos no total, 25 detectados através de ambas as 

metodologias, 2 apenas através da coloração por imunofluorescência e 12 apenas 

detectados através do PCR). Para além disso, tendo em conta que destes 39 

casos, 28 respeitavam a indivíduos do sexo masculino e 11 a indivíduos do sexo 
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feminino, foram estudados os processos clínicos referentes a um grupo de 

amostras com resultados negativos, das quais 57 diziam respeito a doentes do 

sexo masculino e 23 a doentes do sexo feminino. 

Desta forma, foram seleccionadas amostras cuja caracterização e 

resultados se resumem na seguinte tabela: 

 

Tabela 8: número de casos distribuídos por género, cujo processo clínico foi objecto de estudo para avaliação 
do desempenho dos métodos utilizados. 

Género 
 PCR  

 
 

Total 
Positivo Negativo 

Feminino 

 

IF 

 
 
 

Positivo 8 0 
 

8 

Negativo 3 23 26 

   Total 11 23  34 

Masculino 

 

IF 

 
 
 

Positivo 17 2  19 

Negativo 9 57  66 

   
Total 26 59  85 

 

 

Recolhidos os dados clínicos destes 119 casos, verificou-se que, não 

obstante as suspeitas iniciais que estiveram na base da recolha dos lavados 

broncoalveolares, nem sempre se reuniram nos mesmos todos os indicadores 

característicos de pneumocistose pulmonar. Por tal motivo, a fim de se definir um 

conceito estável do que seja, em termos clínicos, uma pneumocistose pulmonar, 

foram acolhidos os critérios cuja reunião a CDC estabelece para que seja 

considerado positivo o diagnóstico de pneumocistose em indivíduos infectados 

com HIV, ou seja: 

a) presença de dispneia; 

b) febre; 

c) tosse seca ou produtiva; 

d) existência na imagem radiológica pulmonar de um infiltrado intersticial 

bilateral; 

e) inexistência de sinais de infecção bacteriana. 
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Utilizando-se então estes critérios, apurou-se que apenas em 20 dos 119 

casos estavam reunidos os pressupostos daquilo que, doravante, se designará 

por “pneumocistose clínica” (PCC). 

Subsequentemente, foram comparados estes dados com os resultados 

que haviam sido obtidos com os métodos de diagnóstico laboratorial, tendo-se 

obtido os elementos expressos nas tabelas que a seguir se apresentam. 

 

Tabela 9: Comparação do diagnóstico de pneumocistose clínico com os resultados obtidos com a coloração 
por Imunofluorescência indirecta. 

 

Metodologia 
Pneumocistose Clínica 

  
  
  
  

 
Total 

Positivo Negativo 

Nº % Nº % Nº % 

IF 
Positivo 14 70.0 13 13.1 27 22.7 

Negativo 6  30.0  86  86.9  92  77.3  

           Total 20 16.8 99 83.2  119 100 

 

 

Tabela 10: Comparação do diagnóstico clínico de pneumocistose com os resultados obtidos com o PCR. 

Metodologia 
Pneumocistose Clínica 

  
  
  
  

 
Total 

Positivo Negativo 

Nº % Nº % Nº % 

PCR 
Positivo 19 95.0 18 18.2 37 31.1 

Negativo 1  5.0  81  81.8  82  68.9  

           Total 20 16.8 99 83.2  119 100 

 

 

Conforme se pode observar nestes quadros, o PCR assinalou como 

positivos 19 dos 20 casos em que se conclui existir “pneumocistose clínica”, o que 

corresponde a uma percentagem de 95,0%, substancialmente superior à 

percentagem de casos positivos (70%) que foi obtida com o método de 

imunofluorescência. Todavia, no que diz respeito aos 99 casos em que não se 

verificaram os pressupostos da “pneumocistose clínica”, a imunofluorescência 

mostrou-se concordante em 86,9% desses casos, já que assinalou 86 resultados 
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negativos, mais 5 do que aqueles que foram obtidos com o PCR (método com o 

qual foram assinalados 81 resultados negativos, o que corresponde a 81,8% dos 

casos de inexistência de “pneumocistose clínica”). Para uma melhor visão global 

destes números, apresenta-se o seguinte gráfico: 

 

 

Figura 9: Comparação do diagnóstico clínico de pneumocistose com os resultados obtidos através dos 
métodos laboratoriais de detecção de Pneumocystis jirovecii. (IF - imunofluorescência indirecta e PCR - 
reacção de polimerização em cadeia). 

 

Face a estes resultados, foram analisados os níveis de concordância 

entre os resultados obtidos com o PCR e com a imunofluorescência, quer nos 

casos em que se verificaram os pressupostos da “pneumocistose clínica”, quer 

nos casos em que tal não aconteceu. Na tabela que se segue apresentam-se os 

dados que, assim, foram apurados. 

 
Tabela 11: Distribuição dos casos de diagnóstico clínico de pneumocistose em relação aos resultados obtidos 
com os métodos de PCR e de coloração por Imunofluorescência Indirecta. 
 

   PCR   
   Positivo % Negativo %   

PCC Positivo 
IF 

Positivo 14 70.0 0 0.0 
Kappa = 0,219 

McNemar p = 0,062 (n=20) 
Negativo 5 25.0 1 5.0 

PCC Negativo 
IF 

Positivo 11 11.1 2 2.0 
Kappa = 0,657 

McNemar p = 0,180 (n=99) 
Negativo 7 7.1 79 79.8 

*Kappa = 0,703 quando comparados os resultados das duas metodologias laboratoriais sem ter em conta os 

dados clínicos. 
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Como se pode apreender, nos casos classificáveis como “pneumocistose 

clínica”, o PCR assinalou como positivos todos os casos (14) que foram também 

detectados pela imunofluorescência. Todavia, o PCR assinalou resultados 

positivos em outros 5 casos não detectados pela imunofluorescência. Dos 20 

casos de “pneumocistose clínica”, apenas 1 não foi detectado nem pela 

imunofluorescência, nem pelo PCR. 

Em relação aos 99 casos em que não se verificaram os pressupostos da 

“pneumocistose clínica”, a imunofluorescência indirecta detectou 2 casos positivos 

que foram considerados negativos pelo PCR. Contudo, a imunofluorescência não 

detectou 7 casos que o PCR considerou positivos. Em 11 dos 99 casos 

considerados negativos pela clínica, os resultados laboratoriais não foram 

concordantes com os dados clínicos, pois as análises efectuadas, quer por 

imunofluorescência quer por PCR, deram resultados positivos. 

Em termos de concordância estatística, verificamos que existe um bom 

nível de concordância entre os dois métodos laboratoriais (K=0.703). No entanto, 

quando estratificados os casos em dois subgrupos, tendo em conta a existência 

ou não de indicadores clínicos de pneumocistose, verificamos que o nível de 

concordância entre os métodos laboratoriais é diferente, sendo boa a 

concordância nos casos em que os dados clínicos não indicam a existência de 

pneumocistose (K = 0.657) e baixa nos casos em que os elementos clínicos 

indicam a existência da doença (K = 0.219). De todo o modo, aplicando-se o teste 

de McNemar, verifica-se também que nos primeiros casos as prevalências 

marginais são maiores (McNemar, p = 0.180) do que nos casos de 

“pneumocistose clínica” (McNemar, p = 0.062). 

Dado que os resultados do PCR e da imunofluorescência e também os 

resultados clínicos apenas se mostraram coincidentes em 93 casos (14 com 

resultados positivos e 79 com resultados negativos), foram analisados mais 

exaustivamente os processos relativos aos 26 casos em que se verificaram 

discordâncias, tendo-se apurado o seguinte: 

1º) Quanto ao único caso em que, apesar da clínica ter concluído pela 

existência de “pneumocistose clínica”, tanto o resultado do PCR como o 

da imunofluorescência foi negativo, 
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- estava em causa um doente que iniciou terapêutica com TMP-SMX, já 

que (a par dos demais critérios estabelecidos pela CDC e WHO) tinha um número 

de linfócitos CD4+ <200 células/µl, LDH >460 UI/l e hipoxia arterial, mas que se 

veio a verificar que possuía uma tuberculose pulmonar, em consequência da qual 

viria a falecer. 

 

2º) Nos 11 casos em que, apesar de em termos clínicos não se concluir 

pela existência de pneumocistose, foram obtidos resultados positivos 

tanto com o método do PCR como pelo método da imunofluorescência 

indirecta, 

- todos os doentes apresentavam contagem de linfócitos CD4+ < 200 

células/µl; 

- nove deles apresentavam LDH>460 UI/l; 

- sete doentes não eram conhecidos como sendo portadores do HIV; 

- apenas 4 dos doentes apresentavam infiltrado bilateral intersticial na 

imagem radiológica pulmonar; 

- todos os doentes viriam a fazer tratamento empírico com TMP-SMX, 

tendo apresentado melhorias, ainda que dois deles acabassem por falecer, um 

com Sarcoma de Kaposi e outro com meningite criptocócica. 

 

3º) Nos 5 casos em que foram obtidos com a imunofluorescência resultados 

negativos, apesar de se ter concluído pela existência de “pneumocistose 

clínica” e de os resultados do PCR terem sido positivos, 

- todos os doentes apresentavam contagem de linfócitos CD4+<200 

células/µl e LDH>460 UI/l; 

- todos eles foram sujeitos a tratamento empírico com TMP-SMX e 

melhoraram; 

- relativamente a um desses doentes, aquando do diagnóstico clínico, 

desconhecia-se que ele era portador do HIV; 

- dois dos outros doentes apresentavam tuberculose pulmonar; 
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- em relação aos dois restantes, a coloração pelo nitrato de prata 

Metenamina (PASM) da anatomia patológica revelou-se positiva para o 

Pneumocystis jirovecii. 

 

4º) Nos 2 casos em que o resultado positivo da imunofluorescência divergiu 

tanto do resultado negativo do PCR como da conclusão clínica, 

- todos os doentes apresentavam contagem de linfócitos CD4+ >200 

células/µl e LDH<460 UI/l; 

- um dos doentes tinha como patologia de base um carcinoma pulmonar 

e, após efectuar terapia com TMP-SMX, não apresentou melhorias; 

- o outro doente tinha tuberculose pulmonar e pneumonia bacteriana 

associada e viria a apresentar melhorias depois de ser sujeito a uma terapia em 

que, para além de TMP-SMX, lhe foram administrados tuberculostáticos. 

 

5º) Nos 7 casos em que foram obtidos com o PCR resultados positivos, 

apesar de se ter concluído pela inexistência de “pneumocistose clínica” e 

de os resultados da imunofluorescência terem sido negativos, 

- todos os doentes apresentavam contagem de linfócitos CD4+ < 200 

células/µl; 

- cinco dos doentes apresentavam LDH>460 UI/l, tendo três deles 

revelado melhorias após serem tratados empiricamente com TMP-SMX; 

- a um outro doente que apresentava LDH>460 UI/l (e que não se sabia 

ser portador do HIV) foi administrada Dapsona para tratamento de uma 

toxoplasmose cerebral, vindo o mesmo também a revelar melhorias; 

- o outro doente que apresentava LDH>460 UI/l não revelava infiltrado 

intersticial bilateral na imagem radiológica pulmonar e tinha uma tuberculose 

disseminada, tendo acabado por falecer sem ser submetido a qualquer terapia de 

TMP-SMX;  

- viriam também a falecer os dois doentes que apresentavam LDH<460 

UI/l e aos quais não foi instituída terapêutica para o Pneumocystis jirovecii, um 

com uma meningite criptocócica e o outro com pneumocistose/SIDA. 
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3.4. Discussão 
 

 

3.4.1. Aspectos gerais 
 

O diagnóstico laboratorial de pneumocistoses tem sido dificultado pela 

atipicidade e peculiaridade das características do Pneumocystis jirovecii, tendo-

se, para a detecção deste microorganismo, consolidado o recurso a métodos de 

coloração. Para este efeito, existem actualmente anticorpos monoclonais 

específicos para cistos de Pneumocystis jirovecii que permitiram desenvolver 

técnicas de imunofluorescência dotadas já de bastante sensibilidade e 

especificidade. 

Nos últimos anos, porém, as enormes evoluções da biologia molecular 

vieram dar um novo impulso ao desenvolvimento dos meios auxiliares de 

diagnóstico, surgindo novas metodologias, como é o caso da amplificação de 

ácidos nucleicos por reacção de polimerização em cadeia (PCR), que vieram 

facilitar a detecção do Pneumocystis jirovecii. 

Dado que o Pneumocystis jirovecii afecta de maneira muito especial a 

população imunodeprimida, para efeitos do estudo efectuado, visando 

desenvolver e testar uma metodologia de diagnóstico de pneumocistoses por 

PCR, comparando-a com uma metodologia de imunofluorescência indirecta, 

escolheram-se amostras de um conjunto de 184 doentes imunodeprimidos pelo 

HIV/SIDA, seguidos no Hospital Joaquim Urbano – Porto, aos quais, perante 

suspeitas de pneumocistoses pulmonares, foram efectuados lavados 

broncoalveolares. 

O critério fundamental para a inclusão no estudo foi, pois, o estado de 

imunodepressão dos doentes, bem como a suspeita de pneumocistose suportada 

por exames clínicos e radiológicos, não se tendo, ao nível da selecção da 

população-alvo, tido especiais preocupações quanto ao grupo etário dos doentes 

estudados, assim como quanto ao género dos mesmos. 
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De todo o modo, em relação à faixa etária dos doentes cujas amostras 

foram objecto de estudo, pode-se apontar que a maior parte dos doentes (cerca 

de 70%) apresentava uma idade compreendida entre os 33 e os 49 anos de 

idade. Os demais doentes, encontravam-se quase igualitariamente repartidos 

pelas faixas etárias situadas aquém e além daquela, sendo 27 os indivíduos com 

idade inferior a 33 anos e 28 aqueles que tinham mais de 49 anos de idade. 

Quanto ao género dos doentes, constatou-se que 146 (79.3%) eram do 

sexo masculino e 38 (20.7%) sexo feminino, verificando-se, em ambos os sexos, 

a mesma tendência quanto à distribuição do número de doentes infectados por 

HIV/SIDA nos diferentes grupos etários. 

Estes números relativos à distribuição dos casos estudados, por grupo 

etário e género, mostraram-se, apesar de tudo, concordantes com a distribuição 

que se encontra assinalada nos registos que têm sido efectuados a nível nacional 

quanto à população imunodeprimida de idade adulta (Centro de vigilância 

epidemiológica das doenças transmissíveis do Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge, 2007). 

Na verdade, ao contrário do que acontecia nos primeiros tempos da 

infecção por HIV/SIDA em Portugal, em que se morria jovem e em pouco tempo, 

actualmente, face à generalização da medicação antiretrovírica, há um notório 

prolongamento da vida dos doentes, morrendo-se cada vez mais a partir dos 55 

anos e já na terceira idade. Este facto, conjugado com os menores níveis de 

contaminação que se verificam entre a população mais nova, bastante mais 

sensibilizada para os perigos da adopção de comportamentos de risco, faz com 

que, hoje em dia, a população imunodeprimida se concentre mais nas faixas 

etárias situadas entre os 30 e os 50 anos de idade. Por outro lado, o aumento da 

esperança de vida, associado ao prolongamento da vida sexual proporcionado 

por medicamentos cada vez mais correntes, tem estado na base de um fenómeno 

de contaminações em idades cada vez mais tardias, a partir dos 50 a 60 anos. 

O prolongamento da vida sexual masculina tem-se também reflectido no 

facto de haver cada vez mais mulheres infectadas, com a agravante de muitas 

delas já não serem jovens e, desconhecendo estar em risco ou estando menos 

sensibilizadas para o fenómeno da infecção por HIV/SIDA, terem diagnósticos 
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tardios da doença, por não fazerem testes de despistagem (como felizmente 

começa a ser frequente entre as mulheres mais jovens que sabem ter tido 

comportamentos de risco). De todo o modo, são ainda os homens quem mais é 

infectado pelo HIV/SIDA, como resulta dos dados recolhidos pelo Centro de 

vigilância epidemiológica do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge que 

assinalam que, no 1º semestre de 2007, o número de casos registados em 

Portugal foi de 107 indivíduos do sexo masculino e de 31 do sexo feminino 

(Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 2007). 

Caracterizada a população objecto do estudo, importa assinalar antes de 

se analisar de forma mais directa os resultados obtidos, que se assumiram 

especiais cautelas quanto à fidedignidade destes. Para tal, desde logo, houve a 

preocupação de utilizar amostras de lavados broncoalveolares (LBA), os quais, 

segundo vários autores, são as amostras do tracto respiratório que proporcionam 

melhores resultados para a detecção do agente (Baughman et al., 1994; Bijur et 

al., 1996). Por outro lado, para conferir segurança aos resultados obtidos, as 

duzentas amostras foram, em relação a cada uma das duas metodologias 

utilizadas, estudadas em duplicado, assim se logrando não só confirmar os 

resultados, como também averiguar a reprodutibilidade das metodologias 

aplicadas. Acresce ainda que, no que diz respeito ao método de análise por PCR, 

foram utilizados primers que amplificam o gene da subunidade grande do rRNA 

mitocondrial (Wakefield et al., 1991), local genómico que se tem revelado ser o 

mais sensível e o mais específico para a detecção do Pneumocystis jirovecii. 

Quanto aos resultados propriamente ditos, no que diz respeito à análise 

da distribuição dos casos negativos e positivos conferidos pelas metodologias 

utilizadas no estudo, em função dos sexos e também em função dos grupos 

etários, não se detectaram, quanto a este último aspecto, diferenças significativas 

que ora mereçam ser analisadas. 

Já em relação à distribuição dos casos negativos e positivos em função 

dos sexos, verificou-se (quer utilizando-se a coloração por imunofluorescência 

indirecta, quer fazendo-se uso da metodologia molecular) que, apesar do número 

de indivíduos do sexo masculino infectados por Pneumocystis jirovecii (26, no 

caso da análise por PCR) ser bastante superior ao número de mulheres (11, de 
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acordo com o mesmo método molecular), em termos percentuais havia uma maior 

incidência da infecção na população feminina: foram detectados resultados 

positivos em 20% das amostras de mulheres analisadas por imunofluorescência 

indirecta e em 28.2% das amostras analisadas por PCR, contra as percentagens 

de, respectivamente, 11.9% e 16.1% obtidas nas amostras de indivíduos do sexo 

masculino. 

Os números que se acabam de referir apontam claramente no sentido de 

que o sexo feminino tende, em termos percentuais, a registar mais casos de 

infecção por Pneumocystis jirovecii do que o sexo masculino. A maior propensão 

das mulheres para a contracção de pneumocistoses que, desta forma, parece ser 

indicada, poderá ser explicada pelo facto de o sistema imunológico do sexo 

feminino em geral ser, reconhecidamente, mais deficitário do que o do sexo 

oposto (Gołab et al., 2008). 

 

 

 

3.4.2. Comparação dos métodos utilizados 

 

Aquando da apresentação dos resultados, houve já oportunidade de 

assinalar que, com a utilização da técnica de coloração por imunofluorescência 

indirecta, foi detectada a presença de Pneumocystis jirovecii em 27 amostras 

(13.5 % do total), tendo sido negativos os resultados obtidos nos restantes 173 

(86.5%) casos. Quando analisadas as mesmas amostras por PCR, foram já 37 os 

resultados positivos (18.5%), sendo os demais (163) negativos. 

As diferenças dos resultados obtidos com cada uma das metodologias, 

parecem confirmar que o recurso ao método de reacção de polimerização em 

cadeia (PCR) permite detectar mais eficazmente o Pneumocystis jirovecii em 

amostras clínicas, designadamente quando a sua presença é reduzida, o que se 

poderá dever ao facto de este método ser, por si mesmo, mais sensível, mas 

também ao facto de os métodos de coloração por imunofluorescência indirecta 

detectarem formas císticas e formas tróficas, o que pode fazer baixar a sua 

sensibilidade nos outros estádios do ciclo de vida do agente. 
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Contudo, confrontando-se os resultados obtidos em cada uma das 

amostras, verifica-se que a metodologia de coloração por imunofluorescência 

indirecta assinalou resultados positivos em duas amostras cujos resultados, com 

a utilização da metodologia de amplificação de ácidos nucleicos por PCR, foram 

considerados negativos, o que aparentemente seria contraditório. 

Esta aparente discrepância, contudo, poder-se-á dever ao facto de, por 

mais cuidados que sejam observados ao nível da execução técnica das 

colorações por imunofluorescência, ser impossível dissipar em absoluto a 

possibilidade de existirem artefactos que, pelo seu tamanho e formas, sejam 

confundidos com cistos do Pneumocystis jirovecii, induzindo resultados positivos. 

Da mesma forma, há sempre uma possibilidade, ainda que residual, de ocorrer 

uma falha durante a amplificação por PCR devido à presença de inibidores. 

Existe, porém, uma outra explicação bastante plausível para esta divergência de 

resultados, decorrendo a mesma do facto de, mesmo após tratamentos de 

pneumocistoses bem sucedidos, persistirem nos pulmões dos doentes, durante 

um período estimado entre 4 e 6 semanas, cistos vazios de Pneumocystis 

jirovecii. Desta forma, sendo esse o caso, tais cistos podem perfeitamente ser 

detectados por imunofluorescência, onde podem permanecer no pulmão durante 

4 a 6 semanas após tratamento, o mesmo não sucedendo já, devido à ausência 

de DNA, quando se utiliza uma técnica de PCR (Armbruster et al., 1995). 

Dado que, devido à sua maior consolidação, o método da coloração por 

imunofluorescência indirecta é ainda considerado na prática laboratorial o método 

de referência para a detecção de Pneumocystis jirovecii (Kovacs et al., 1988; 

Caliendo et al., 1998), os valores de associação entre os dois métodos (que se 

teve oportunidade de assinalar na tabela 6 anteriormente apresentada) denotam 

já que o método de PCR utilizado possui credibilidade. 

Por outro lado, avaliado o desempenho do método molecular através dos 

cálculos da respectiva sensibilidade e especificidade, bem como da sua 

capacidade preditiva, tomando-se a imunofluorescência indirecta como método 

“gold-standard”, verifica-se que, no universo das 200 amostras submetidas a 

análise, o método do PCR, apresenta uma sensibilidade de 93%, uma 

especificidade de 93%, o valor preditivo positivo de 68% e o valor preditivo 
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negativo de 98%, o que traduz um desempenho deveras positivo que vai ao 

encontro de diversos estudos que também assinalaram a elevada sensibilidade e 

especificidade do PCR para a subunidade mt LSU rRNA (Sing et al., 2000; Pinlaor 

et al., 2004; Robberts et al., 2007). 

Confirmada a validade que o método molecular apresenta, pode-se até 

questionar se os seus resultados não serão mesmo mais fiáveis do que os 

resultados obtidos com o método laboratorial que foi considerado como o método 

de referência. É difícil obter uma resposta concludente para esta questão, já que 

para tal é necessário confrontar os resultados de ambos os métodos com dados 

unanimemente aceites e reconhecidos sobre o que seja uma pneumocistose. 

Recorrendo-se ao conceito que se acolheu neste trabalho para definir, 

em termos de indicadores clínicos, uma pneumocistose (WHO, 2006; CDC, 2009), 

e tomando-se o mesmo como padrão comparativo externo de referência (“gold-

standard”), é possível constatar, com base nos 119 casos cujos processos 

clínicos foram estudados mais desenvolvidamente, que o desempenho dos dois 

métodos laboratoriais utilizados não apresenta muitas diferenças. Na verdade, 

atendendo-se aos resultados laboratoriais obtidos, verifica-se que, tomando-se a 

“pneumocistose clínica” como padrão de referência, o método de PCR apresenta 

uma sensibilidade de 95%, uma especificidade de 81%, um valor preditivo positivo 

de 51% e um valor preditivo negativo de 98%. O método de coloração por 

imunofluorescência indirecta, por sua vez, apresenta, uma sensibilidade de 70%, 

uma especificidade de 86%, um valor preditivo positivo de 51% e um valor 

preditivo negativo de 93%. Estes números sugerem que, face a um padrão 

comparativo baseado apenas em elementos clínicos, apesar da 

imunofluorescência indirecta ter uma sensibilidade inferior ao PCR, os dois 

métodos laboratoriais apresentam uma especificidade e uma capacidade preditiva 

negativa muito aproximada e que a sua capacidade preditiva positiva será mesmo 

idêntica. 

Por outro lado, ainda que a concordância estatística entre os dois 

métodos laboratoriais fosse superior nos casos que não reuniam os indicadores 

clínicos necessários para o diagnóstico de pneumocistose (K = 0.657), baixando 

já esse nível de concordância nos casos em que os elementos clínicos indicavam 
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a existência da doença (K = 0.219), essa diferença, em grande parte, pode dever-

se ao facto de, no total das amostras, haver uma clara prevalência de resultados 

“negativos”. Nesse mesmo sentido, o teste de McNemar revelou valores mais 

elevados (p = 0.180) nos casos com resultados negativos, do que nos casos de 

“pneumocistose clínica” (McNemar, p = 0.062). 

Apesar de inexistir um padrão plenamente uniforme entre os resultados 

obtidos com o método do PCR, com o método da coloração por 

imunofluorescência indirecta e com o recurso ao conceito de pneumocistose 

clínica adoptado neste trabalho, não deixa de ser expressivo que se verificou uma 

concordância entre os resultados alcançados em 93 casos dos 119 cujos 

elementos clínicos foram objecto de estudo mais aprofundado (o que, 

corresponde a uma percentagem de 78,15%). Face a tal, fica claramente 

reforçada a fiabilidade dos resultados obtidos com os vários critérios 

apresentados.  

No que diz respeito aos 26 casos em que se verificou divergência de 

resultados, para efeitos de discussão, podemos agrupá-los em três tipos de 

situações: 

1) aquelas em que os resultados dos métodos do PCR e da coloração por 

imunofluorescência indirecta se mostraram concordantes, discordando todavia da 

conclusão “clínica”; 

2) aquelas em que os resultados obtidos com o método do PCR se 

mostraram concordantes apenas com a conclusão clínica; 

3) as situações em que os resultados obtidos com o método do PCR não 

se mostraram concordantes nem com a conclusão clínica, nem com os resultados 

obtidos através do método da coloração por imunofluorescência indirecta. 

Em relação ao primeiro grupo de casos, os resultados dos dois métodos 

laboratoriais foram diferentes da conclusão “clínica” em 12 amostras (uma em que 

os resultados laboratoriais foram negativos e onze em que tais resultados foram 

positivos). Todos os doentes em causa tinham uma contagem de células 

CD4+<200 células/µl, o que, para além de reflectir um baixo grau de imunidade 

que torna o indivíduo particularmente susceptível a infecções oportunistas, 

constitui uma característica que, tipicamente, está presente em mais de 90% dos 



Estudo sobre a contribuição do PCR para a detecção de Pneumocystis jirovecii 

 

 70

pacientes com pneumocistose (Tomio et al., 2005). Por outro lado, em 10 desses 

doentes foram detectados no sangue níveis elevados de lactato desidrogenase 

(LDH> 460 UI/l), o que, embora não seja um marcador de pneumocistose, devido 

à sua inespecificidade, é uma característica que alguns estudos publicados 

assinalam verificar-se em mais de 82% dos indivíduos com pneumocistose. 

(Kagawa et al., 1988; Zaman et al., 1988; Quist et al., 1995). Apesar dos doentes 

apresentarem sinais e/ou sintomas diversos, muitos deles não típicos de 

pneumocistose, todos foram sujeitos a tratamento com TMP-SMX, verificando-se 

que, com excepção do doente em relação ao qual os testes laboratoriais não 

detectaram a presença de Pneumocystis jirovecii (e que depois veio a falecer com 

uma tuberculose pulmonar disseminada), o quadro clínico de todos os demais 

melhorou, ainda que dois deles acabassem também por falecer devido a outras 

complicações clínicas (sarcoma de Kaposi, num caso, e meningite criptocócica, 

no outro). Tudo aponta, por isso, no sentido de que os métodos laboratoriais (IF e 

PCR) detectaram acertadamente os casos de pneumocistose e também que, no 

caso em que tais métodos assinalaram resultados negativos, os indicadores 

clínicos de pneumocistose terão sido induzidos pela tuberculose de que o doente 

padecia. 

O segundo grupo de casos, abrangendo todas as situações em que os 

resultados obtidos com o método do PCR se mostraram apoiados pela conclusão 

“clínica” (divergindo contudo dos resultados da coloração por imunofluorescência 

indirecta), compreende cinco casos em que o método do PCR assinalou a 

presença de Pneumocystis jirovecii, e dois em que tal não aconteceu. 

Nos cinco casos em que os resultados por PCR foram positivos, 

observamos que a contagem de linfócitos CD4+ era, em todos os doentes, inferior 

a 200 células/µl e todos apresentavam também níveis elevados de LDH. Ainda 

que sem apresentarem sintomas clínicos “típicos” de pneumocistose, os cinco 

doentes em causa foram tratados empiricamente com TMP-SMX, na sequência 

do que revelaram melhoras clínicas. Face a estes dados, tudo aponta também 

para que os resultados positivos obtidos com o PCR tenham importância clínica, o 

que, em dois dos casos, se reforça ainda com o facto de a coloração pelo PASM 

da anatomia patológica se ter revelado positiva para o Pneumocystis jirovecii. Os 
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resultados negativos obtidos pela coloração por imunofluorescência, à 

semelhança daquilo que foi já revelado em alguns estudos, poderão ser 

explicados pelo facto de, durante a observação ao microscópio, os cistos de 

Pneumocystis jirovecii serem por vezes confundidos com pequenos artefactos 

que coram pela imunofluorescência e que, pelo seu tamanho e formas, se 

assemelham a cistos (Robberts et al., 2006). 

Nos dois casos em que os resultados do PCR foram negativos, também 

existem fortes indícios de que, não obstante os resultados positivos do método de 

coloração por imunofluorescência, os doentes não padeciam de pneumocistose. 

Esses indícios decorrem logo do facto de a contagem de linfócitos CD4+ nesses 

doentes se ter revelado superior a 200 células/µl e ainda de os respectivos níveis 

de LDH serem inferiores a 460 Ul/l. Em acréscimo a isso, verificou-se que os 

doentes em causa padeciam de outras patologias, o que explica que um deles, 

mesmo depois de efectuar terapia com TMP-SMX, não tenha apresentado 

melhorias, ao passo que o outro apenas viu ser melhorado o seu quadro clínico 

mediante a associação de tuberculostáticos à terapia com TMP-SMX. 

Passando-se agora para o terceiro grupo, relativo aos casos em que os 

resultados obtidos com o método do PCR diferiram tanto da conclusão “clínica” 

como dos resultados obtidos através do método da coloração por 

imunofluorescência indirecta, deve-se começar por observar que isso aconteceu 

em 7 situações, todas elas respeitantes a casos em que os resultados do PCR 

foram positivos. Nesses sete casos registados, todos os indivíduos possuíam 

contagens de linfócitos CD4+ inferiores a 200 células/µl e nenhum estava sob 

profilaxia com TMP-SMX, o que constituem situações favoráveis à infecção por 

Pneumocystis jirovecii. Por outro lado, nenhum dos pacientes cumpria terapêutica 

antiretrovírica, o que, segundo alguns estudos, potencia também o risco de serem 

desenvolvidas pneumocistoses. Morris et al. compararam doentes com 

pneumocistose a fazer TARV e outros em que tal não acontecia, vindo a verificar 

que apenas 25% dos doentes que faziam TARV acabaram por falecer, subindo 

para 65% a percentagem de óbitos nos doentes que não faziam TARV. Em 

relação à evolução clínica dos doentes, verificou-se que três deles revelaram 

melhorias após serem tratados empiricamente com TMP-SMX, tendo também 
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revelado melhorias um outro doente a quem foi administrada Dapsona (fármaco 

utilizado para tratamento da toxoplasmose, mas que, em alternativa ao TMP-

SMX, também é administrado para tratamento de pneumocistoses), o que indicia 

que eles pudessem, efectivamente, estar infectados com Pneumocystis jirovecii, 

indícios que podem ainda ser reforçados por se constatar que estes quatro 

doentes apresentavam valores elevados de LDH. Havia um outro doente que 

apresentava LDH>460 UI/I, o qual, no entanto, acabou por falecer sem ser sujeito 

a qualquer terapia com TMP-SMX, facto que até permite extrapolar quanto à 

eventualidade de estar também infectado com Pneumocystis jirovecii, o que, 

porém, mais não constitui do que uma possibilidade, pois tinha uma tuberculose 

disseminada. Dúvidas idênticas podem ser colocadas em relação a outros dois 

doentes, que também viriam a morrer sem lhes ser instituída terapêutica para o 

Pneumocystis jirovecii, sendo certo, no entanto, que, diferentemente dos demais, 

os seus valores de LDH eram inferiores a 460 UI/l. Assim, apesar de nestes 

últimos três casos apenas se poder especular quanto à possibilidade de nesses 

indivíduos se associar uma patologia de base com a presença de Pneumocystis 

jirovecii, nos restantes quatro casos existem mais elementos que apontam no 

sentido de o resultado positivo do PCR (ainda que contrariando os resultados 

negativos do IF e da clínica) ser o correcto. 

Conjugando-se agora todos os dados recolhidos na análise até aqui 

desenvolvida, é possível verificar que o diagnóstico de pneumocistose em 

pacientes portadores de HIV é extremamente difícil de efectuar apenas com base 

em elementos clínicos, já que tais indivíduos manifestam uma grande diversidade 

de sintomas e, muitas das vezes, apresentam outras patologias decorrentes da 

sua seropositividade. Sendo, por isso, premente que o diagnóstico clínico possa 

contar com o contributo de métodos laboratoriais eficazes e fiáveis, julga-se que 

neste trabalho se logrou recolher informação relevante que demonstra e reforça a 

importância do papel que pode ser desempenhado por métodos como o da 

coloração por imunofluorescência indirecta e do PCR. 

Quanto ao método do PCR aplicado no nosso estudo, ficou demonstrado 

que o seu desempenho foi particularmente positivo. Os seus resultados, em 

termos gerais, mostraram-se conformes com aqueles que foram obtidos por um 
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método de referência como o da coloração por imunofluorescência indirecta e, 

quando isso não aconteceu, existem até indícios fortes de que, na maior parte dos 

casos, os seus resultados foram os mais correctos. Curiosamente, esses indícios 

apenas são menos fortes nas situações em que os resultados do PCR, para além 

de divergirem dos resultados obtidos pela coloração por imunofluorescência 

indirecta, também não foram apoiados pelos dados clínicos, sendo certo que isso 

aconteceu apenas em casos em que o PCR foi positivo. 

De todo o modo, se, a exemplo do que é feito por diversos autores (Sing, 

et al., 2000; Pinlaor et al. 2004; Robberts, et al. 2007; Rabodonirina et al., 1997), 

assumirmos que os resultados do PCR apenas foram verdadeiros nos casos em 

que se mostraram confirmados pela coloração por imunofluorescência ou, então, 

pelos dados clínicos dos doentes, podemos verificar que, no conjunto das 200 

amostras utilizadas neste trabalho, apenas teriam ocorrido sete casos de “falsos 

positivos” assinalados pelo PCR, inexistindo qualquer “falso negativo”. Ora, 

aplicando idêntico critério aos resultados obtidos com o método da coloração por 

imunofluorescência indirecta (apenas os considerando verdadeiros quando se 

mostrassem concordantes com os resultados do PCR ou com os dados clínicos), 

verificar-se-ia que, no mesmo conjunto de 200 amostras, a imunofluorescência 

indirecta teria assinalado 2 “falsos positivos” e 5 “falsos negativos”. Desta forma, 

seriam obtidos os valores de sensibilidade, especificidade e capacidade preditiva 

que constam na tabela 12 e que aí podem ser comparados com aqueles que vêm 

sendo descritos na literatura científica. 

 

Tabela 12: Comparação da sensibilidade, especificidade e capacidade preditiva de diferentes métodos 

laboratoriais de diagnóstico de pneumocistose assinalados em alguns artigos científicos.  

 
IF 

 

PCR  PCR Nested 

 
Sens. Esp. Valor preditivo Sens. Esp. Valor preditivo  Sens. Esp. Valor preditivo 

 % % Positivo Negativo % % Positivo Negativo  % % Positivo Negativo 

Sing, et al., 2000 80 100 100 88 89 100 100 93  100 98 97 100 

Pinlaor, et al., 2004 - - - - 100 90 92 100  - - - - 

Robberts, et al., 2007 98 60 82 93 78 100 100 61  - - - - 

Rabodonirina et al.,1997 - - - -  - - - -  100 77 54 100 

Nosso estudo 83 99 92 97  100 96 81 100  - - - - 



Estudo sobre a contribuição do PCR para a detecção de Pneumocystis jirovecii 

 

 74

Feita esta comparação, fica reforçada a validade da metodologia 

desenvolvida neste trabalho, designadamente pela capacidade de detectar casos 

verdadeiros que possam não ter sido detectados por outros métodos. Nunca se 

pode, porém, descartar em absoluto a hipótese de se registarem “falsos” positivos 

na detecção de pneumocistoses, pois a metodologia possui uma sensibilidade 

muito apurada, o que, por um lado, tem a vantagem de permitir a detecção de 

casos de indivíduos com baixa carga parasitária que podem escapar a técnicas 

tradicionais como a de coloração por imunofluorescência indirecta, mas, por outro 

lado, pode dificultar a distinção entre o que é estar colonizado com Pneumocystis 

jirovecii e o que é estar verdadeiramente infectado. 

Para finalizar, impõe-se, de forma sintética, observar que a comparação 

efectuada entre os resultados obtidos com as duas metodologias laboratoriais 

com que foram analisados os lavados broncoalveolares, para além de oferecer 

diversas perspectivas quanto ao estudo da infecção por Pneumocystis jirovecii, 

permitiu confirmar que os métodos de amplificação de ácidos nucleicos por 

reacção de polimerização em cadeia, constituem um recurso extremamente 

valioso para o diagnóstico de pneumocistoses pulmonares, face à capacidade de 

detecção do agente infeccioso que revelam e ao rigor do diagnóstico que, com os 

mesmos, pode ser alcançado. Por isso, há que continuar a investir no 

aperfeiçoamento dos conhecimentos e das técnicas, havendo da nossa parte 

plena consciência de que as informações recolhidas com o estudo efectuado, 

eventualmente complementadas com os dados que possam ser colhidos a partir 

de um número maior de amostras e casos clínicos, permitem o desenvolvimento 

de abordagens mais completas, propósito do qual não nos desvinculamos de 

assumir no futuro. 
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4. Conclusões e perspectivas futuras 

 

O Pneumocystis jirovecii é um microorganismo de grande importância 

médica e científica cujas particularidades têm estado na base de muitas dúvidas e 

controvérsias, seja quanto à sua classificação ou à sua nomenclatura, seja quanto 

à forma como é adquirido e se transmite entre os humanos, bem como quanto ao 

modo como se desencadeia e desenvolve o respectivo processo infeccioso. 

Inicialmente não lhe foi atribuída especial importância, mas a partir da 

década de 1940 começou-se a reconhecer o seu papel em diversos surtos de 

pneumonias intersticiais, tendo sido, já nos anos de 1960 e 1970, reconhecido 

como um dos principais agentes patogénicos oportunistas do pulmão. Logrando-

se, porém, controlar os seus efeitos, mediante o uso de quimioprofiláticos, o 

estudo do Pneumocystis rapidamente deixou de ser uma prioridade para a 

comunidade científica, apenas passando a estar na primeira linha das atenções 

com o aparecimento da epidemia do síndrome da imunodeficiência adquirida 

(SIDA), na década de 1980, altura em que chegou a ser o principal factor de 

infecção e mortalidade entre a população portadora de tal doença. Vir-se-ia, no 

entanto, a conseguir diminuir substancialmente a incidência relativa das 

pneumocistoses, bem como a gravidade dos seus efeitos com a introdução de 

profilaxia medicamentosa anti-pneumocística e, posteriormente, também a 

sujeição dos indivíduos infectados com HIV à terapêutica anti-retrovírica de alta 

eficácia (TARV) levou a que os índices de pneumocistoses diminuíssem 

fortemente. 

Não obstante estes progressos, o elevado número de indivíduos que, à 

escala mundial, se encontram infectados com HIV, bem como o facto de mesmo 

os indivíduos imunocompetentes poderem ser portadores assintomáticos de 

Pneumocystis jirovecii, faz exponenciar o risco de se desenvolverem 

pneumocistoses graves, para mais quando se encontra assinalado que, com o 

uso em grande escala de fármacos preventivos, pode haver mudanças genéticas 
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do microorganismo, surgindo estirpes mais resistentes que dificultem de 

sobremaneira a profilaxia e o tratamento dos estados de infecção. 

Neste contexto, é fundamental aprofundar os estudos sobre a natureza e 

as vicissitudes do Pneumocystis jirovecii e melhorar as técnicas para a sua 

detecção, investindo-se no desenvolvimento de métodos que permitam 

diagnosticar com segurança e eficácia, mas também o mais precocemente 

possível, os estados de infecção. Para este último efeito, dado que não se tem 

logrado obter o isolamento e crescimento do microorganismo em meios de cultura 

convencionais, tem-se apostado particularmente nos métodos que, a partir de 

amostras do tracto respiratório, permitem detectar o Pneumocystis jirovecii 

directamente nos espécimes clínicos dos indivíduos cujos exames clínicos e 

radiológicos hajam apontado para a possibilidade de existência de 

pneumocistoses pulmonares. 

Desde a década de 1980 até hoje, verificaram-se avanços extremamente 

relevantes ao nível da biologia molecular, os quais, tal como aconteceu em 

numerosas outras áreas, vieram prestar um contributo enorme para o 

conhecimento do Pneumocystis jirovecii e o estudo da epidemiologia 

pneumocística nos humanos. Estes avanços, paralelamente, proporcionaram o 

desenvolvimento de métodos de diagnóstico moleculares que, devido ao seu 

potencial, tendem a substituir na rotina dos laboratórios de microbiologia os 

métodos de detecção por coloração, entre os quais se tem destacado o método 

de detecção por imunofluorescência indirecta através de anticorpos monoclonais. 

Quanto aos métodos moleculares de diagnóstico laboratorial de 

pneumocistoses, tem sido muito bem sucedido o recurso a técnicas de 

amplificação de ácidos nucleicos por reacção de polimerização em cadeia (PCR), 

que vieram facilitar significativamente a detecção da presença do Pneumocystis 

jirovecii nas amostras sujeitas a análise. 

Testada a aplicação de uma metodologia de PCR em lavados 

broncoalveolares também analisados por uma metodologia de imunofluorescência 

indirecta, confirmou-se a eficácia dos métodos moleculares, bem como os ganhos 

que com os mesmos podem ser alcançados no diagnóstico de pneumocistoses, 

nomeadamente quanto à sensibilidade e à especificidade da detecção do 
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microorganismo. A obtenção destes ganhos reclama, porém, que se assumam 

especiais atenções ao nível do equilíbrio da técnica, de modo a que o rigor dos 

resultados positivos apresentados não seja desvirtuado por alertas que não 

correspondam a efectivos estados de infecção. 

Desta forma, as vantagens já alcançadas com o recurso aos métodos 

moleculares de diagnóstico devem ser encaradas como uma conquista que, 

apesar da sua extrema importância e relevância, ainda é pequena face às 

potencialidades que tais métodos apresentam. É, por isso, fundamental que se 

continue a investir no apuramento das técnicas moleculares, aprofundando-se 

conhecimentos e desenvolvendo-se estudos que permitam que as respostas 

laboratoriais sejam o mais célere e rigorosas possíveis, correspondendo da 

melhor forma ao desafio colocado pela complexidade genética do Pneumocystis 

jirovecii. 

Perante este cenário, o século XXI que ainda há pouco se iniciou 

constitui uma fonte de grandes esperanças e expectativas, sendo razoável 

esperar que, durante o mesmo, se desvendem muitos dos mistérios que ainda 

hoje envolvem o Pneumocystis jirovecii, determinando-se qual o seu habitat 

natural, melhor se elucidando a natureza do organismo e as causas da infecção 

que ele provoca e desenvolvendo-se métodos e técnicas de detecção e 

diagnóstico convenientemente apuradas que, conjugando-se com o 

desenvolvimento de terapias de prevenção e tratamento eficazes, façam com que 

a pneumocistose deixe definitivamente de constituir uma preocupação de saúde 

pública. 
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