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RESUMO 

III 

Os autores analisam 133 casos de pneumonia e broncopneu 
-uz 

monia em pacientes internados no Serviço de Pediatria do Hospital Uni- 
versitário da Universidade Federal de Santa Catarina, no seu primeiro 
ano de atividade. Estabelecem a incidência quanto a idade, sexo, esta- 
do nutricional e distribuição mensal. valorizam o tempo de permanência 
hospitalar, as doenças mais comumente associadas e o aspecto do leuco- 
grama. Classificam as pneumonias segundo suas caracteristicas radioló- 
gicas, e analisam sua evolução frente ã antibioticoterapia instituída. 
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1 - INTRODUÇÃO 

uu As broncopneumonias e pneumonias sao processos inflama- 
tórios, geralmente agudos, comprometendo alvéolos, bronquiolos e espa- 
ço intersticial. Adquirem características diferentes conforme o agente 
etiológico, idade do paciente, doença de base, estado nutricional e i- 
munitário. (22) 

H. `$ As neumo atias zflamatórias acudas são um dos roble- J
› 

mas mais comuns na prática pediátrica. São, por vezes, acompanhadas de 
avidade considerável, rinci almente em nosso meio, onde a desnutri- ãr P 

-ão é fator im ortante com rometendo o ro nóstico do quadro. As neu- 9 P 
monias são a terceira causa de mortalidade infantil no Brasil. (l5,22) 

As pneumonias na infância podem ser causadas por uma va 
riedade de agentes patogênicos, destacando-se as causas virais e bactg 
rianas. Aceita-se, atualmente, que a vasta maioria das infec ões do a-Ç 
parelho respiratório seja de natureza viral, aproximadamente 60% dos 
casos. Quanto ãs neumonias e bronco neumonias a etiolooia bacterianaJ 
é comprovada aproximadamente em 50? a 60% dos casos, onde é realizado 
aspiração transcutânea do material pulmonar. (22) 

~ A ocorrência de infecção alveolar, bronquiolar ou in - 
tersticial. depende da desorganização dos mecanismos de defesa do apa- 
relho respíratório, que compreendem o reflexo epiglótico e da tosse, a 
motilidade brônquica, a esteira mucociliar, o fluxo alveolocapilar, a 
drenagem linfo-hematogênica, a presença dos macrófagos alveolares e da 
substância surfactante, lisezima e Iga e, da reação granulomatosa. (9) 

O a ente infeccioso, na maioria das vezes, atin e o tra Q _ 
to respiratório inferior pelas vias respiratórias. Ocasionalmente po _ 
dem chegar via hematogênica, linfática ou transdiafragmática. A aspira 
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ção de material regurgitado ou vomitado, frequente em lactentes, recém 
nascidos ou prematuros,,predispõe a instalação de bactérias., Após a 

chegada dos microorganismos nos bronquíolos ou alvéolos, ocorre uma le 
são da mucosa respiratória, descamação celular,.exsudação alveolar e 

brônquica, afluxo de neutrófilos e aumento da atividade macrofágica 
intra-alveolar. Surge edema intersticial e aparecem células linfomono- 
citárias. O processo poderá manter-se localizado dentro do segmento ou 
lobo (pneumonia lobar ou segmentar) ou, então,.estender-se por meio de 
exsudato contaminado através dos bronquiolos, interstício, poros de 
Gohn, ou por via hematogênica a pontos distantes, sem respeitar a seg- 
mentação pulmonar (broncopneumonia). Os cos são precocemente en ›-4 

pa 
T3 H› Q)\ rf' 

¡.|. 

volvidos, sendo provável que levem os germes até a pleura visceral, o- 
. '\ ICÔ a na J

¡ 

..'J 
*D W\ rf casionando derrames ou reação pleural, ou através do ducto __ 

corrente circulatoria. (22) 
A dificuldade no estabelecimento de um diagnóstico etio 

ló ico reciso é causada or obstáculos relacionados š obten ão de ma- 
\ Ç 

terial não contaminado para culturas e às características próprias dos 
microorganismos ou técnicas utilizadas. (21) Assim, as técnicas neces- 
sárias para determinar a etiologia dos quadros pneumônicos nem sempre 
estão ao alcance da maioria dos hospitais. A cultura das secreções na- 
sofaringeas não guarda relação com os achados das culturas de aspirado 
pulmonar. A punção traqueal oferece riscos e causa grande desconforto 
â criança, além da possibilidade de contaminação do material aspirado. 
A aspiração brônquica exige pessoal habilitado e requer anestesia ge - 

ral, podendo também ocorrer contaminação das secreções. Apesar das cul 
turas obtidas do aspirado pulmonar poderem dar mais de 50% de positivi 
dade, os riscos de complicação, como pneumotorax e hemoptise, impedem 
sua realização de rotina. (18) Este procedimento está indicado princi- 
palmente nos casos muito graves, onde falharam os recursos clássicos 
ou em pacientes de alto risco. A hemocultura e a cultura do pus pleu - 

ral são recursos válidos, mas que infelizmente apresentam baixa posíti 
vidade. O derrame pleural está presente em pequeno numero de casos em 
relação ao total. Entretanto, na prática, é geralmente a partir de on- 

-em
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de determina-se o agente causal das pneumonias. (21) 
Em consequência da dificuldade na determinação etiológi 

ca e da falta de condutas uniformes frequentemente são internadas crian 
ças sem necessidade, que poderiam ter tratamento ambulatorial seguro . 

Outro ponto importante é o uso indiscriminado e exagerado de antibióti 
cos, na tentativa de combater o germe responsável,pe1o aumento do espec 
tro dos antibióticos utilizados. (21) O iso desnecessário de antibióti 
cos tem sido a causa do aparecimento de nepas resistentes. 

Porém, ao lado da dificuldade de obter-se um diagnósti- 
co etiológico definitivo, a prática tem mostrado que a utilização de 
métodos indiretos éclínicos, laboratoriais e radiológicos) pode orien- 
tar as suspeitas etiológicas e, na grande maioria das vezes. guiar cor 
retamente a conduta terapêutica . 

Assim, o pneumococo é mais comum na faixa etária acima 
dos seis meses, sendo responsável pela maioria das pneumonias acima 
dos quatro anos de idade. O S. pneumoniae é a mais frequente causa de 

consolidação lobar ou segmentar, mas em crianças menores é mais fre - 

quente a forma broncopneumônica. As lesões residuais podem permanecer 
semanas. (22,24,25) 

O estafilococos aureos atinge principalmente lactentes 
e ablactentes. O quadro radiológico caracteriza-se pela rápida mutação 
do aspecto das lesões no início da doença. Em pouco tempo lesões mini- 
mas podem progredir para consolidações múltiplas, formação de pneumâtg 
cele, empiema ou pneumotorax. Com frequência são bilaterais. (3,7,22 . 

25) 
Um infiltrado intersticial difuso com hiperinsuflação 

pulmonar alerta para uma possível etiologia viral. O que dificulta é 

que os virus podem formar imagens de consolidação lobar, segmentar ou 
broncopneumônica. (3,12,25) 

O H. influenzae incide mais frequentemente na faixa etá 
ria dos seis meses aos quatro anos, junto com o estafilococos antes 
dos dois anos e, com o pneumococo até os quatro anos. O quadro radioló 
gico mais comum é o de uma pneumonia lobar. Mas broncopneumonia e pro- 

-. - ‹ -.¬..›.›... V-_» ;, ..‹
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cesso pulmonar disseminado têm sido descritos. A formação de derrame 

pleural é mais comum que nas de etiologia pneumocócica. Pneumatoceles 
podem ocorrer eventualmente. (22,23) 

As pneumonias por outros gram-negativos (pseudomonas, E. 

coli,.k1ebsiella, proteus, salmonella) incidem principalmente abaixo 

dos quatro meses de idade. Não há quadro radiológico característico. O 
uv 

comprometimento é frequentemente bilateral com tendência â destruiçao 
do parênquima pulmonar. No comprometimento lobar há geralmente aumento 

do volume do lobo que fica congesto. Derrame pleural e pneumatoceles 
GU» saoifrequentes. 

. O leucograma isolado é dado inútil. Pode servir de pará- 
'À' 

metro para avaliarmos a gravidade e o prognóstico da infecçao, como 

quando temos leucopenia e anaeosinofilia. As infecções bacterianas a- 

companham-se geralmente, de leucocitose, neutrofilia e desvio â esquer 

da, principalmente quando a etiologia do processo pneumônico ê o«S. 

pneumoniae ou S. aureos. Uma leucocitose com linfocitose absoluta de am 
té 70 mil é relativamente comum pelo H. influenzae. Na criança pequena 

o leucograma pode ser normal. Na etiologia viral o quadro nematológico 

pode ser semelhante ã bacteriana. Sendo que, as vezes, podemos ter pe- 

quena linfocitose ou leucograma próximo ao normal. (5,l2,22) 
Para uma melhor orientação terapêutica as pneumonias" 

são classificadas segundo suas características clínicas e radiológicas 

como segue (2l,22): 

--Tipo I - Apresentam em qualquer fase da evolução, imaw 

gens radiolôgicas sugestivas de necrose do parênquima e/ou acometimen- 

to pleural (abscessos, pneumatoceles, derrame pleural, hidropneumotorax) 

Acometem em 80% dos casos crianças menores de dois anos. A evolução é 

lenta e a mortalidade com o tratamento correto atinge 8%.-O mais fre - 

quente agente é o estafilococos aureos. O antibiótico de escolha“ê° a 

oxacilina, ou em segunda linha, a gentamicina. 

- Tipo IIi- Apresentam dois tipos de imagens radiológi- 

cas: 
- áreas segmentares ou lobares de menor transparên-

z 

- - -.~..- . .. ¬ .. -›~1u
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cia, uni ou bilaterais. 
- nódulos confluentes ou disseminados. 

Pode ocorrer em qualquer idade, inclusive em lactentes 
pequenos. Sua maior incidência é acima dos três anos de idade. A evolu 
ção é rápida e benigna. O germe que mais comumente provoca, em qual- 
quer idade, este tipo de pneumonia é o pneumococo. O antibiótico de 
escolha é a penicilina-G em primeira linha ou, após, a eritromicina ou 
a lincomicina. 

- Tipo III - Sao as pneumonias inicialmente classifica- 
veis no Tipo II que não melhoraram com penicilina-G, e não apresenta- 
ram imagens radiológicas caracteristicas do Tipo I. As hipóteses etio- 
lógicas mais prováveis são germes gram-negativos ou mesmo estafiloco- 
cos com pouco poder de necrose. O antibiótico de primeira escolha É 

as cefalosporínas, em segunda linha a gentamicina. - 

No presente trabalho nosso propósito é estudar as pneu- 
monias e broncopneumonias em pacientes pediátricos internados no Hospi 
tal Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina no periodo 
correspondente ao seu primeiro ano de atividade. Classificando-as ra- 
diologicamente e analisando a evolução frente â antibioticoterapia em- 
pregada. «N



2 - ggsufsçriçní E Mšrono 

Foram analisados retrospe:tivamente os casos de bronco - 

pneumonia e pneumonia segmentar e/ou lobàr em pacientes internados no 
Serviço de Pediatria do Hospital Universitário da Universidade Federal 
de Santa Catarina. Restringiu-se o presente levantamento ao período com 
preendido entre agosto de 1980 a juläo de 1981, primeiro ano de ativida 
de deste hospital. Os dados analisados foram coletados dos prontuários 
cadastrados no Serviço de Arquivo Médico e Estatístico. 

A casuística analisada foi distribuída segundo suas ca -

O PJ Os (fã |.¡. racteristicas radi cas como segue: 

- Tipo I - Apresentaram em qualquer fase de sua evolução 
imagens sugestivas de necrose do parênquima e/ou acometimento pleural 
(abscessos, pneumatoceles, derrames pleurais, hidropneumotorax). 

- Tipo II - Apresentaram dois tipos de imagens: áreas 
segmentares ou lobares de menor transparência homogêneas ou näo, uni ou 
bilaterais ou, comprometimento nodular confluente ou disseminado. 

- Tipo III - Compreendeu as pneumonias que seriam ini- 
cialmente classificadas como Tipo II mas que não melhoraram com o uso 
de penicilina-G e não apresentaram imagens radiológicas características 
'do Tipo I. 

Valorizaram-se no estudo dos tipos radiológicos os se- 
guintes dados: idade, sexo, estado nutricional segundo Gomes, tempo de 

permanência hospitalar, distribuição mensal, doenças significativas re- 
lacionadas na história mórbida pregressa e/ou associadas ao quadro pneu 
mônico, hemograma, esquema terapêutico e evolução clínico-radiológica.
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Foram excluídos da classificação radiolôgica os casos 
que díficultariam o estudo da evolução c1Ínico~radiol6gica por falta de 
dados completos nos prontuários, ou permanência hospitalar mínima devi- 
do â transferência para outro hospital ou por alta a pedido dos pais.

\ 

-¡-



3 - RESULTADOS 

No Serviço de Pediatria do Hospital Universitário da Uni 
versidade Federal de Santa Catarina ocorreram 395 internações entre 3 

de agosto de 1980 e 31 de julho de 1981. Destas, I'-J U) Lú.) casos, correspon - 

dentes a 33,7%, tiveram o diagnóstico de uma pneumopatia inflamatória 

aguda no momento da internação ou, secundariamente, durante a permanên- 

cia hospitalar. O tempo médio de hospitalização foi de 12,2 dias. Os 

133 casos de pneumonia e broncopneumonia levantados corresponderam a 

126 crianças, tendo a incidência de reinternação com o mesmo diagnósti- 

co atingido a 5,2%. A distribuição mensal do número de internações pode 

ser vista na Figura I. 

Figura I 
Pneumonias na Infância 
Distribuição Mensal das Internações 
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A Tabela I mostra a distribuição dos casos estudados se 
SeXOz 

Tabela I
V Pneumonias na Infância 

no Distribuiçao segundo o sexo 

SEXO 
Í CASOS 

N9 í 

M 74
F 

55.6 
59 44.4 

._ _¡. _ 

Total 133 100,0 

Fonte: SAME. Hospital Universitário (Agoz80/ 
Jul.8l) 

A Figura II demonstra a distribuição do total de inter- 
nações por pneumonia segundo a faixa etária, onde percebe-se um predo- 
mínio entre os seis meses e os dois anos de idade. 
Figura II 
Pneumonias na Infância 
Distribuição Etária 
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Em 66 casos encontrou-se algum comprometimento do estado 
nutricional¿ correspondendo a 49,6% da casuística. Não tinham dados re- 
ferentes a este aspecto 5,3% dos casos. A Tabela II demonstra o estado 
nutricional segundo a classificação de Gomes referente ao total de ca - 

sos levantados. 

Tabela II 
Pneumonias na Infância 
Estado Nutricional segundo Gomes 

çh 7* '
I 

ESTADO NUTRICIONAL CASOS 
Ns ~l % 

_ 
V

* 

~Nutrido 60 45,1 
Desnutrição I9Grau 48 36,1 
Desnutrição II9Grau 16 _12,0 
Desnutrição III9Grau 2 1,5 
Sem dados 7 5,3 

TOÍal 133 100,0 
_ -z 

Fonte: sâms. Hospital universitário (Ago.8o/ju1.81) 

A distribuição dos casos segundo suas características ra 
diolôgicas e os resultados do estudo comparativo desenvolvido segue a'- 

baixo. Foram excluídos da classificação radiológica 16 casos (12%) devi 
do a dificuldades no estudo da evolução por falta de dados completos nos 
prontuários ou permanência minima no hospital. 

TIPO RADIOLÓGICO I 

Imagens sugestivas de necrose do parênquima 
e/ou acometimento pleural 

- ocorreram 8 casos, correspondentes a 6% do total (133 ca 
sos). A sua distribuição em relação ã faixa etária atingida está demonâ 
trada na Figura III. O estado nutricional segundo Gomes e o aspecto ob- 
servado no leucograma são demonstrados nas Tabelas III e IV, respectiva 
mente. -

W 

. . 0....



Figura III 
Pneumonias na Infância 
Tipo Radiológico I 
Distribuição Etária 

Núnxwošà 
Ossos 

. 0- 0.5 0.5. 2,0 z'p.4,'o › 4,'0 Faixa 

Tabela III 
Pneumonias na Infância 
Tipo Radiológico I 
Estado Nutricional segundo Gomes 

oo» 
Efiüü 

ESTADO NUTRICIONAL 
CASOS 

. 

H 

N9 
I % 

Nutrido 4 

Desnutrição I9Grau 2 

Desnutrição II9Grau 1 

Desnutrição III9Grau - 

Sem dados . _l 

50,0 
25,0 
12,5 

c.c..12.i 5 

Total I
8 IOOQO 

Fonte: SAME. Hospital Universitário (Ago.80/Ju1.81) 

.‹-v,-vv-__~›v~



Tabela IV 
Pneumonias na Infância 
Tipo Radiolõgico I 
Aspecto observado no Leucograma 

12 

LEUCOGRAMA CASOS 
'Nê“ ,af .. 

/az 

.,- na 1-«min › 

'
7 

Leucocitose com Neutrofilia e 

Leucopenia com Neutropenia 
Leucocitose com Linfocitose _ 

Desvio â Esquerda 

Normal 
Sem dados

6

1

1 

75,0 
12,5 

12,5 

T0 
l V .FH 

tal 8 100,0 

Fonte (D ÉH Hospital Universitário (Ago.80/§ul,8l) 

A única doença associada significativa encontrada neste 
grupo foi a Encefalopatia Degenerativa, em um caso, 

Dos casos classificados como Tipo Radiológico I a Penici 
lina-G foi utilizada em cinco vezes no início do tratamento. Em três ca 
sos houve boa evolução, dos quais um apresentou formaç PJ!O cavitária e foi 
medicado posteriormente com sulfa. Ocorreu má evolução em dois casos , 

sendo que em um destes a penicilina foi substituída por cefalosporina e 

posteriormente por oxacilina associada â gentamicina, persistindo a má 
evolução com formação de hidropneumotorax hipertensivo foi o paciente 
transferido para outro hospital. No outro caso, com má evolução, foi a 

penicilina substituída por oxacilina associada â gentamicina e posterior 
mente por celafosporina mas permaneceu o quadro inalterado somente ten 

N . . . . . . _.` . . 

do boa evoluçao quando medicaao com isoniazida e rirampicina. 
Em dois casos o tratamento iniciou com oxacilina, haven- 

do boa evolução, foi a medicação substituida por penicilina em um caso 

e eritromicina em outro, com bons resultados. 
A cefalosporina iniciou o tratamento em um paciente, on- 

de houve má evolução mesmo quando substituída por oxacilina associada â 

gentamicina. O paciente foi a óbito por insuficiência cárdio-respiratô- 
ria.



Áreas segmentares ou lobares de menor transparência, 

Comprometimento nodular confluente ou disseminado. 

IV. O estado nutricional dos pacientes segundo Gomes e, o aspecto do leu 
cograma são demonstrados nas Tabelas V e VI, respectivamentefl 

Figura IV 

TIPO RADIQLÓGICO II; 

homogêneas ou não, uni ou bilaterais. 

Ocorreram 99 casos, correspondendo a 74¡A% do total de 
internações por pneumonias. A distribuição etária é ilustrada na Figura 

Pneumonias na Infância 
Tipo Radiológico II 
Distribuição Etária 

i 
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A distribuição dos casos segundo o antibiótico usado no 
tratamento consta da Tabela IX. 

Tabela IX 
Pneumonias na Infância 
Tipo Radiológico II 
Antibioticoterapia 

CASOS 
Ne % 

ANTIBIÓTICO 

Penicilina 89 
Penicilina + Gentamicina 1 
Cefalosporina 8* 
Sem antibiótico 1 

C0 

I-*CDI-'KO P-*I--'I-"\l 

_ Total 99 100,9 

Fonte: SAME. Hospital Universitário (Ago.80/Jul.8l) 
* 2 casos com alergia â penicilina _ 

Dos casos classificados radiologicamente no Tipo um F4 P-'I

Q 

apresentou boa evolução sem antibioticoterapia e, outro paciente foi 
medicado com associação de penicilina e garamicina com bons resultados. 

A evolução dos casos com Tipo Radiolõgico II, onde o tra 
P4S U' (D }...J U tamento foi iniciado com cefalosporina segue na "a z X. 

Tabela X 
Pneumonias na Infância 
Tipo Radiológico II 
Evolução com Cefalosporina 

na :~ 

EvoLUçÃo °^SO° 
- Ns % 

Clínica e radiológica favorável 5 62,5 
Clinica favorável com persistência de imagem 

radiológica. Alta sem outra medicação l 12,5 
Clínica favorável com persistência de imagem 

radiolôgica. Medicado c/ sulfametoxasol+ 
Trimetoprin posteriormente 1 12,5 

Clínica e radiológica favorável. Medicado c/ 
sulfametoxasol+trimetoprin posteriormente 1 12,5 

TOtal 8 100,0 

Fonte: SAME. Hospital Universitário (Ago.80/Jul.8l)



A evolução dos casos que utilizaram penicilina foi agru- 
pada como mostra a Tabela XI, 

Tabela XI 
Pneumonias na Infância 
Tipo Radiolõgico II 
Evolução com Penicílina

1 

l7 

EvoLUçÃo CASOS 
Ne % 

Clinica e radíolôgica favorável 
0 . _: . as . _.. . Clinica favoravel c/ persistencia ue imagem 
radiológica. Alta sem outra medicação 

Persistência de sintomas c/ evolução radio- 
lógica favorável. Usado eritromicina pos- 
teriormente 

Clinica favorável c/ persistência de imagem 
radiolôgica. Usado sulfametoxasol+trime - 
tropin posteriormente ` 

Clinica e radiológica favorável c/ pneumopa 
tia crônica (bronquiectasia). Usado sulfâ 
metoxasol+trimetropin posteriormente 

Clinica favorável. Não foi solicitado radig 
grafia de controle 

Clínica e radiológica favorável. Usado eri- 
tromicina ou sulfametoxasol+trimetropin 
posteriormente 

67 75,3 

3 3,4 

3* 3,4 

1 1,1 

2 2,2 

4 4,5 

9 10,1 

Total 89 ioo,o 

Fonte: SAME. Hospital Universitário (Ago.80/Jul.81) 
* I caso com clinica coqueluchôide 

' TIPO RADIUL III C) G7 D-Q OO 

Inicialmente classificados no Tipo II, 
que não melhoraram com penicilina, 

e não apresentaram imagem radiológica característica do Tipo I. 

Ocorreram 10 casos, correspondentes 
internações por pneumonia. 

do totalW \Í
1 \_n Taí de



Tabela XII 
Pneumonias na Infância 
Tipo Radiolôgico III 
Estado Nutricional segundo Gomes 

ESTADO NUTRICIONAL CASOS
C N° A 

Nutrido 
Desnutricão I9Grau 
Desnutrição II9Grau 
Desnutrição III9Grau 
Sem dados

4 
3

1 

40,0 
30,0 
20,0 

10,0 

Total 1o 100 ,o 

Fonte: SAME. Hospital Universitário (Ago.8C/Jul.81) 

Tabela XIII 
Pneumonias na Infância 
Tipo Radiológica III 
Aspecto observado no Leucograma 

LEUCOGRAMA 

-_-| `__ ›'“' ` ; 
Leucocitose com Neutrofilia e 

Desvio â Esquerda 
Leucopenia com Neutropenia 
Leucocitose com Linfocitose 
Outro aspecto 
Normal 

- D 

3

1

2

3

1

O 72> (IJ O 0: 

30,0 
10,0 
20;0 
30{0 

1Qí0 

Tøtal 1o* 100,0 

Fonte: SAME; Hospital Universitário (Ago.80/jul. 

A Tabela XIV demonstra as doenças associadas â pneuropa- 
tia, relatadas na história mórbida pregressa ou diagnosticada durarte 
o período de internação. 

81)



Tabela XIV 
Pneumonias na Infância 
Tipo Radiológico III 
Doenças Associadas 

20 

CASOS DOENÇAS ASSOCIADAS 
"HQ , - 

‹ , 

0./~ 
/V 

Asma 2 

Sindrome Convulsivo I 

Paralisia Cerebral 1 

Sem doenças associadas 6 

20,0 
10,0 
10,0 
60,0 

'Total IO 100,0 

Fonte: SAME. Hospital Universitário (Ago.80/jul.8l) 

A Tabela XV revela os casos deste grupo que tiveram pneu 
monia uma ou mais vezes antes da internação em' estudo 

Tabela XV 
Pneumonias na Infância 
Tipo Radiolôgico III 
Antecedentes de pneumonia 

N9 DE PNEUMONIAS ANTERIORE U) casos 

dl _ 

~o/ 
/:z 

1 1 

2 _ 

3 1 

Sem antecedentes 8 

10,0 

10,0 
80,0 

Tøtal 10 *J (D O O 

Fonte: sânn. Hospital Universitário (Ago.80/301 81) 
___ 

,Nos casos classificados no Tipo Radiológico III ocorreu 
um óbito por insuficiência cárdio-respiratória (10%). Todos os demais , 

I no . z I . z . . apos evoluçao insatisfatorla com penicilina, passaram a ser tratados
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com cefa1osporina,.ocorrendo evolução clinico-radiológica favorável 
em 

7 casos. Em um paciente com persistência de alguns sintomas 
a cefalospg 

rina foi seguida da eritromicina. Em outro, com evolução radiolôgica in 

satisfatória, foi utilizado sulfametoxasol+trimetropin após a cefalospg 

rina. 

` ~ 'va --‹ --arwçq



4 ~ DISCUSSÃO 

A incidência de 33,7% de pneumonias e broncopneumonias 
encontradas nas internações do Hospital Universitário em seu primeiro 
ano de atividades, nos traz uma idéia da frequência com que as pneumopa 
tias inflamatórias agudas acometem nosso meio, aumentando a população 
de pacientes pediátricos. Incidências maiores, atingindo 41,2% e 50% 
são relatadas por certos autores. (l2,l5) 

A distribuição sazonal das internações por pneumonias e 
broncopneumonias não mostra variações significativas, havendo apenas um 
pequeno predomínio no outono, enquanto o mês com maior número de inter- 
nações foi janeiro. Considerando-se tratar-se de hospital com serviço 
em implantação, onde as variáveis não estão perfeitamente relacionadas 
com as solicitações da região a que serve, valorizamos os resultados a- 
feridos como um fato não perene. É notório que a ocorrência destas a- 

fecções prepondera nos meses de inverno e inicio de primavera.(9,l9,20, 
22,24) 2 

*- 

Em nossa casuistica, concordando com Tatiana Rosov (22), 
houve pequeno predomínio de pacientes do sexo feminino. Encontramos 
maior incidência abaixo dos quatro anos de idade, sendo que o predomi - 

nio estabeleceu-se na faixa dos seis meses aos dois anos. Estes dados 
são concordantes com resultados obtidos por outros autores.(l5,22) Se- 
gundo Martins Filho (12) hã maior necessidade de internações por pneumg 
nías abaixo dos cinco anos de vida. A maior incidência em crianças com 
menos de dois anos de idade é referida por Pettersen (18), atingindo 
61%. 

Considerando-se que o conhecimento do estado nutricional 
é de fundamental importância para a análise da evolução do quadro pneu- 
mônico, salientamos que em 5,3% de nossa casuística nao encontramos ne-
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nhum dado referente nos prontuários . Grau importante de desnutrição é 
critério de internação nos pacientes com pneumonia.(l2) Encontramos al- 
gum grau de desnutrição em 49,6% dos casos. É referido por Oliveira Fi- 
lho (15) comprometimento do estado nutricional em 57,4% das crianças 
com pneumonias de repetição. Na casuística de Schwambach Ferreira (6) a 

desnutrição incidiu em 71,3% (10% do III9Grau, 16,7% do II9Grau e 45% 
do I9Grau). A importância das pneumonias agudas de etiologia bacteriana 
ê, em nosso meio, potencializada pela desnutrição e pela dificuldade de 
isolamento do agente etiológico. 

As pneumonias com características radiológicas do Tipo I 

acometem em cerca de 89% dos casos crianças menores de dois anos. Apre- 
snetam evolução lenta e, com o tratamenteo correto, a mortalidade é a- 

proximadamente 8%. Quando abaixo de dois anos o agente causador ê prova 
velmente o estafilococos aureos. (2l,22) 

Estatísticas anteriores ao uso de penicilina e seus der; 
vados mostram que o S. pneumoniae era o agente mais importante na etio- 
logia dos derrames pleurais (70% das culturas positivas). Estreptococus 
sp., S. aureos e germes gram-negativos ocorriam em menor frequência de 
casos. Atualmente o quadro etiológico modificou-se e, o S. aureos ê res 
ponsável por cerca de 50% dos derrames pleurais infecciosos com cultura 
positiva. Este fato leva a considerar de etiologia estafilocócica todos 
os quadros pneumônicos acompanhados de derrame pleural em crianças meng 
res de dois anos de idade, desnutridos ou portadoras de doenças anergi- 
santes, até que se obtenha os resultados das culturas pertinentes. (2) 

l 

» Encontramos 8 casos (6%) com caracteristicas radiológi - 

cas que nos permitiram classificá¬los como Tipo I. Destes, 5 tinham ida 
de superior a dois anos. Na faixa etária entre seis meses e dois anos 
encontramos 3 casos, não ocorrendo nenhum abaixo dos seis meses. Ocor - 

reu l óbito onde o paciente portador de encefalopatia degenerativa, com 
idade inferior a dois anos apresentava imagem radiológica de consolida- 
ção com grande derrame pleural. O leucograma revelou leucopenia com 
neutropenia. Foi medicado inicialmente com cefalosporina, mas frente a 

má evolução do quadro instituiu-se oxacilina associada ã gentamicina. O
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quadro sugere uma infecção estafilocócica grave em um paciente debilita 
do portador de uma doença crônica. Nos outros dois casos com derrame 
pleural e idade inferior a dois anos, foi utilizado oxacilina com bons 
resultados em um deles. O outro foi tratado somente com penicilina e 
obteve igualmente boa resposta. Os dados radiológicos e clínicos suge - 

rem etiologia estafilocócica, que no segundo caso era sensível ã penici 
lina. 

Nos casos de provável etiologia estafilocócica Afrânio 
Garcia (7) preconiza o uso de penicilina semi-sintética associada ã pe- 
nicilina-G. Porque a primeira ê a única demonstradamente eficaz contra 
as estirpes de estafilococos produtor de penicilinase. Se a amostra não 
for penicilinase produtora, a penicilina-G ê, quantitativamente,bem mais 
ativa que as semi-sintéticas. 

Um paciente com dois anos de idade apresentando reação 
pleural e posteriormente área de escavação por provável abscesso, foi 
tratado com penicilina e obteve boa evolução, tendo sido então medicado 
com sulfametoxazol+trimetoprin. Apesar de na maioria dos relatos a for- 
mação de cavitações múltiplas em pacientes portadores de pneumonia esta 
filocócica ser o mais frequente, não fica afastada a possibilidade de 2 
correr lesão cavitária única(3.7.19,22,24) _ 

Uma criança com quatro anos de idade, consolidação com 
derrame pleural e escavação, tendo história familiar de tuberculose,foi 
medicada inicialmente com penicilina-G, frente ã má evolução foi utili- 
zado cefalosporina e, posteriormente, oxacilina associada ã gentamicina. 
Como não houve melhora do quadro foi considerado a história familiar de 
tuberculose, mesmo com PPD negativo, e realizado teste terapêutico com 
isoniazida e rifampicina, havendo boa resposta. Erroneamente foi utili- 
zado vasto esquema antimicrobiano, dirigido especialmente para estafilo 
cocos e gram-negativos, sem a devida valorização de uma história fami - 

liar de tuberculose. O esquema adequado só foi empregado após persistên 
cia de uma má evolução prolongada, como teste terapêutico. 

Pneumatocele ocorreu em um caso, onde o exame radiológi- 
co também revelava área de consolidação com derrame pleural volumoso. O 

«___ __. 

- ›r‹-¬,`-‹¬
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paciente com sete anos de idade foi inicialmente medicado com penicili 
na e, posteriormente, como apresentou má evolução foi usado cefalospo- 
rina e, após, oxacilina associada ã gentamicina. Como apresentou hidro 
pneumotõrax hipertensivo no nono dia de internação, foi transferido pa 
ra outro hospital. O quadro radiológico ê sugestivo de etiologia esta- 
filocócica, porém este agente não ë comum na faixa etária do paciente. 
Fato que orientou a terapêutica inicial com penicilina. Quando o esta- 
filococos ocorre acima dos dois anos de idade é geralmente causadâr de 
uma lesão única com prognóstico favorável- (19) A evolução deste caso 
foi prejudicada pela formação de hidropneumotõrax hipertensivo. Murphy 
(14) estudando 12 pacientes com pneumonia comprovadamente pneumocõcica 
acompanhada de empiema, não encontrou formação de pneumatocele em ne - 

nhum dos casos. 
A pneumatocele é uma formação cística que aparece com 

grande frequência durante a evolução dos processos pneumônicos na in- 
fância, principalmente os de etiologia estafilocõcica. O seu desenvol~ 
vimento deve-se à formação de um microabscesso que apresentando comuni 
cação com um brônquio, tende a insuflar-se progressivamente devido a 
três fatores principais: as pressões que atuam sobre o pulmão, as alte 
rações ocorridas nas estruturas elásticas pelo processo inflamatório e 

a formação de um mecanismo valvular na comunicação. Por isto, um proces 
so pulmonar pneumônico, qualquer que seja sua etiologia, pode evoluir 
para formação de pneumatoceles, desde que se formem os pequenos absceâ 
sos e depois estejam presentes também as demais condições coadjuvantes. 
As pneumatoceles são mais comuns nos processos estafilocöcicos justa - 

mente porque são os que mais frequentemente apresentam os microabsces- 
sos. A pneumatocele, em si, independentemente do processo pneumônico i 
nicial, na grande maioria das vezes, não acarreta manifestações clini- 
cas dignas de nota e tende a regredir com o tratamento clinico ou mes- 
mo espontaneamente. Quanto ao seu aspecto radiolõgico deve ser diferen 
ciada do cisto pulmonar congênito e dos abscessos pulmonares propria - 

mente ditos. (l) 
Em dois pacientes com 5 e l3 anos de idade houve a for-
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mação de derrame pleural discreto, com boa evolução. O tratamento ins- 
tituido em um caso foi inicialmente oxacilina por dois dias, seguido 
de penicilina-G, a qual no outro caso foi o unico antibiótico utiliza- 
do. A existência de um pequeno derrame pleural em pacientes com mais 
de dois anos de idade, sem sinais de necrose do parênquima pulmonar , 

sugere, provavelmente, uma etiologia pneumocõcica, principalmente ana- 
lisando-se a boa evolução do quadro. Sendo assim, o uso inicial de ora 
cilina em um dos pacientes poderia ter sido dispensado. Acima dos dois 
anos de idade a pneumonia por estafilococos é extremamente rara e quan 
do ocorre, o faz em forma de abscesso pulmonar unico com prognóstico 
favorável. (19) As pneumonias por pneumococo acompanham-se de derrame 
pleural em 5% dos casos, principalmente acima dos dois anos . (24) 

Foram classificados como Tipo Radiológico II 74,4% do 
total de internações por pneumonia e broncopneumonia. Este predomínio 
das pneumonias Tipo R II é concordante com observações realiW Ú-| Hz O }_J Os 

(Q 
p. O Í) 

zadas por outros autores.(2l,22) Ocorrem em qualquer idade, porém inci 
dem mais acima de um ano; são as mais frequentes acima de três anos e 

Í'

\ 
Í\) '\) \_/ constituem a quase totalidade depois dos sete anos. _ A maioria dos 

casos por nós estudados incidiu entre seis meses e dois anos de idade. 
Havia antecedentes de pneumonia em 23,4% dos casos. 

Quanto ao comprometimento do estado nutricional notamos 
que o maior numero dos pacientes era nutrido ou possuia pequeno deficit 
ponderal. 

Em l2,l% dos pacientes classificados neste grupo radiolé 
gico foi encontrado antecedentes de asma brônquica ou, a mesma estava 
associada no momento da internação. A asma aparece de forma significa- 
tiva na história pregressa de pacientes acometidos pela forma bronco- 
pneumônica. (2l,22) É uma das principais causas de broncopneumonia de

I repetição na infância. O espasmo brônquico ao qual se segue nipersecre 
ção e edema, diminuindo a luz do bronquiolo, obriga a um esforço respi 
ratório aumentado. Isto perturba a ventilação, altera a estrutura ana- 
tômica do pulmão, levando a uma drenagem dificil e, por fim, a proble- 
mas de infecções recidivantes. (15)



27 

Bronquiectasias estão associadas às broncopneumonias 
de repetição. Em geral são adquiridas na primeira infância (80% até o 
quinto ano de vida), surgindo como sequela de afecção pulmonar grave 
(pneumonia intersticial, fibrose cística, tuberculose, coqueluche, sa- 
rampo). Raramente são congênitas. (15) Nagib Curi (4) acha inadmissí - 

vel a teoria das bronquiectasias secundárias à doenças infecciosas,prin 
cipalmente ao sarampo, coqueluche e broncopneumonia. No Tipo Radioló- 
gico II a bronquiectasia estava associada a 2,1% dos casos. 

O germe que com maior frequência e em qualquer idade 
provoca as pneumonias com aspecto radiolôgico classificáveis no Tipo 
II ê o pneumococo. (21) 

Devido as dificuldades na determinação do agente etiolé 
gico em nosso meio, muitas destas pneumonias, tratadas como bacteria - 

nas, podem ter sido de etiologia viral. Quando presentes, os virus, as 
sim como o Mycoplasma pneumoniae, podem apresentar sinais radiológicos 

E-4 P4 z idênticos aos que caracterizam o Tipo Radiolõgico i O diagnóstico de 
certeza de uma virose só se pode afirmar mediante o isolamento do ví - 

rus junto com a sorologia correspondente» É possivel fazer o diagnósti 
co diferencial global entre afecção respiratória viral ou bacteriana 
com razoável grau de segurança, de maneira a instituir uma terapêutica 
lógica e correta. Sendo dispensável” para fins práticos, o isolamento 
do virus envolvido. (12) Não há dados epidemiológicos sobre sua fre - 

quência exata mas aceita-se que seja aproximadamente 40% a 60%. (22) A 
valorização do caráter estacional epidêmico das viroses é' importante 
na discriminação dos casos. (5"l2) Embora os virus sejam capazes de 

provocar as mais variadas imagens radiolôgicas, existem algumas que 
estas a hiper- C/3 iv!O com maior frequência associam-se ã pneumonia viral. 

insuflação pulmonar bilateral e o infiltrado intersticial difuso, mais 
ou menos homogêneo, nos dois campos pulmonares. (12) Pode ocorrer con- 
solidação lobar indistinguivel da pneumonia pneumocócica em muitas 
crianças com pneumonias virais. A presença de derrame pleural extenso, 
pneumatoceles, abscessos e consolidação lobar com expansão do volume 
do lobo~envo1vido, são dados inconsistentes para a afirmação de tratar 

.sr 

.›-,-.
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C-4 PJ\ É se de pneumonia viral. um pequeno derrame pleural pode, ocaisonal- 
mente, estar presente em algumas crianças com pneumonia viral. (5) 

As pneumonias causadas pelo pneumococo podem apresentar 
se radiologicamente como processo pneumônico lobar ou segmentar, ou en 
tão em crianças pequenas, como broncopneumonia. A pleura é acometida 
com frequência resultando em reação pleural espessa. Derrames pleurais 

U1 \.°

t são raros, aproximadamente . (22) 
Ko tratamento das pneumonias Tipo II a penicilina-G ê o 

antibiótico de primeira escolha, segundo vários autores. A eritromici- 
na ou a lincomicina são os antibióticos de segunda escolha , devendo 
ser usados apenas em casos de hipersensibilidade ã penicilina, eventua 
lidade rara na infância. (l3,l6,2l,22) 

Em nossa casuística a penicilina-G foi usada isoladamen 
te em 89 casos (89,7%), sendo associada â gentamicina em um paciente 

H) SM
\ 

CC) |-. com refluxo gastroeso ico. As cefalosporinas foram utilizadas em 8 

casos, mas somente 2 apresentavam manifestações alérgicas ã penicilina. 
Obteve-se bons resultados em um paciente sem o uso de antibioticotera- 
pia. Dos pacientes pertencentes ao Tipo II, que utilizaram penicilina,
Q KI! - 

(J) EQ tiveram evolução clínico-radiológica favorável. Em 9 casos 
(lO,l%), apesar da boa evolução clinico-radiológica, foram utilizadas 
a eritromicina ou sulfametoxazol+trimetoprin após o uso de penicilina. 
O que entendemos deveria ter sido dispensado. Em 3 casos, apesar da 
persistência de algumas imagens radiológicas, não foi utilizada outra 
medicação, com bons resultados. Em 5 casos, como houve a persistência 
de alguns sintomas ou imagens radiológicas, foi utilizado sulfametoxa- 
zol+trimetoprin ou eritromicina. Um dos pacientes que usou eritromici- 
na apresentava clinica coqueluchóide, justificando esta conduta. Em ou 
tros 2 casos que utilizaram sulfametoxazol+trimetoprin havia bronquieg 
tasia associada. Em 4 pacientes com boa evolução não foi realizado exa 
me radiológico de controle. 

Questionamos a utilização de outras drogas antimicrobia 
nas após o uso bem conduzido da penicilina. Esta deveria ter sido uti- 
lizada em todos os pacientes do Tipo Radiológico II com provável etio- 

« - ›-›-v.¬¬‹-.



sos; superado em frequência apenas pelo S. pneumoniae, 
35%. (6) 

Descreve-se nos últimos anos o aumento da frequência de 
etiologia gram-negativa na gênese das pneumonias. Algumas destas são 

ev
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primárias ocorrendo em pacientes com pulmoes previamente normais, ou- 
tras ocorrem apôs a resolução de um quadro pneumônico primário, ocor- 
rendo particularmente como infecção hospitalar. (23) Os agentes aeróbi 
cos gram-negativos mais comumente relatalos são a pseudomonas, E. coli, 
proteus, salmonella, klebsiella. Desnutridos, pacientes em uso de anti 
biôticos, recém-nascidos e lactentes pequenos, pacientes IL (Í) SI HO ¡..| (_)\ 

Q- 

,_

. "'cos, 
queimados, com hipogamaglobulinemia, com mucoviscidose, mal formados 
ou que sofreram intervenção cirúrgica recente são mais suscetíveis de 
adquirir infecções por estes germes. A maioria destes pacientes conta- 
mina-se através de material de 

' :_ 2' . ' - - ¬. p ¬-'., ,-›¬ .,-E »..: .- t ves da aspiraçao endogena de material ouco-aiiigeo ou hastrice e por e 

quipamentos de inaloterapia.
A 

*U Ç bw* 4. ~() 
W! O 4É . I tosa, ou por via aerea, atra- 

Notamos que em nossos resultados um paciente era porta- 
dor de paralisia cerebral e outro relatava história pregressa de con- 
vulsão. Havia dois pacientes com desnutrição do segundo grau. 

Notamos, ao final desta análise, que em alguns resulta- 
dos nossos dados são discordantes da literatura consultad Q Àtrlbü imos 
este fato ao periodo de implantação de nosso hospital, pois :essa fase 
nossa amostra pode ainda não refletir a realidade da 

QA |›-4. assunto tão vasto e por vezes scordante nos diversos servi

wO ¬ac ;...|

É ¿-,-›¬1 °¬ ,cao. anten-

OO UI 
demos. por outro lado, que para realizar-se estudos produtivos sobre 

COMO 
o ê o tratamento das pneumonias, faz-se recessário a implantação de u- 

multiplicidade de condutas prejudica a análise segura dos resu 
ma rotina para o manuseio destes doentes no Hospital Universitário. A 

,_-I 
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5 - NCLUSÕES CO 

1. A incidência de pneumcnias nos pacientes internados 
no Serviço de Pediatria do Hospital Universitário, no seu primeiro ano 
de atividade foi de 33,7%. 

2. O mês com maior numero de internações por pneumonias 
foi janeiro. Porém, a distribuiçao sazonal não mostrou variaçao signi- 
ficativa, havendo pequeno predomínio nos meses de outono. 

3. A grande maioria, 74,4%, das pneumonias tiveram carag 
terfsticas radiolôgicas do Tipo II. Quadros pneumõnicos com caracteris 
ticas do Tipo I e Tipo III tiveram uma incidência de 6% e 7,5%, respeg

- 
P--4 EQ 1 tivamente. Os demais casos, 12 não foram classificados devido a 

prontuários com dados incompletos ou por curta permanência no Hospital 
Universitário. 

4. As pneumonias com caracteristicas do Tipo II têm me- 
lhor prognéstico. O índice de óbito no Tipo I.e Tipo III foi de 12,5% 
e 10%, respectivamente. Não ocorreu óbito nos casos classificados como 
Tipo II. 

5. A penicilina-G foi o antibiótico mais utilizado,prin 
cipalmente nas pneumonias com caracteristicas radiológicas Tipo II, on 
de obteve-se bons resultados na grande maioria dos pacientes. 

6. A asma foi a doença associada mais frequente. As pneu 
monias, quando acompanhadas de quadro asmático são, a mais das vezes, 
classificáveis no Tipo Radiolôgico II. ' 

7. O diagnóstico etiológico definitivo é, na prática , 

dispensável para a orientação do tnatamento. Pois quando bem interpre
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tadas, as características clínicas e radiolôgicas permitem uma correta 
orientação terapêutica, com bons resultados na grande maioria dos ca - 
SOS . 

8. O estabelecimento de rotina padronizada para a clas- 
sificação e tratamento dos pacientes com pneumonias, é indispensável 
para obter-se uma avaliação mais segura da casuística do Hospital Uni- 
versitário. O presente estudo foi, em parte, dificultado pela variabi- 
lidade das condutas frente a casos semelhantes.
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