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INFECÇÕES CAUSADAS POR Pseudomonas aeruginosa EM FIBROSE 

CÍSTICA. 

 

RESUMO    

 A Pseudomonas aeruginosa é um bacilo gram negativo não fermentador de 

glicose e oportunista. Esse microorganismo é prevalente em infecções bacterianas 

causadas em pacientes com fibrose cística (F.C). A F.C é uma doença recessiva 

hereditária autossômica que acomete as vias respiratóriase gastrointestinais.. Não 

se sabe ao certo a relação que pode haver entre a doença e a predisposição da 

bactéria em ocasionar infecções respiratórias nessa condição clínica Os fatores de 

virulência da bactéria como a pioverdina,alginato e betalactamases podem contribuir 

para o envolvimento desse patógeno com a imunossupressão. 

1 INTRODUÇÃO 

A  Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria Gram negativa não fermentadora de 

glicose, causadora de infecções oportunistas, principalmente em pacientes 

imunodeficientes. É uma bactéria móvel devido a presença de flagelos polares e em 

forma de bastonete (GALES et al.,2002). Embora seja considerada aeróbia 

obrigatória, pode crescer em condições anaeróbias utilizando-se de nitrato 

(TORTORA et al., 2002). 

A P. aeruginosa é um micro-organismos ubíquos. Pode ser encontrada no solo, 

na matéria orgânica em decomposição, na vegetação e na água. Essa bactéria é 

encontrada em todo o ambiente hospitalar, em reservatórios úmidos, alimentos, 

flores cortadas, sanitários, pias, esfregões para piso, equipamento de tratamento 

respiratório e pode sobreviver em soluções desinfetantes (SILVA, et al .,1999). 

(MURRAY et al.,2007) 

Esse micro-organismo também é responsável por muitas manifestações clínicas 

como infecções das vias urinárias, otite, infecções de pele, pulmonar, oculares, 



bacteremia, endocardite, infecção no trato gastrointestinal, sistema nervoso central e 

sistema musculoesquelético (OLIVEIRA et al.,1998). 

As infecções nosocomiais são cada vez mais freqüentes,ocorrendo muitas vezes 

por uma higiene inadequada ou ausente, por manipulação errônea, dependendo da 

condição imunológica do paciente ,ou mesmo,pelos equipamentos utilizados no 

paciente de forma invasiva ou não( KISKA;GILIGAN, 1999; TRABULSI et al., 1999). 

Segundo Frota, et al (2003) os equipamentos hospitalares podem servir de 

reservatório para P. aeruginosa. 

Pacientes neutropênicos são com frequência infectados pela P. aeruginosa, 

através de equipamentos respiratórios, sendo uma das causas de infecção 

nosocomial, entre elas a Fibrose cística (LIVERMORE,D.M et al.,1997; 

KISKA;GILIGAN, 1999; TRABULSI et al., 1999). 

A ligação da Fibrose Cística com a infecção nosocomial por P. aeruginosa se 

deve ao fato da bactéria não ser exigente em questão de nutrientes e podendo 

sobreviver em diversos ambientes por um período longo, o que facilita muito o 

acontecimento de uma infecção (MARTINS, M.A et  al.,2001). 

 O uso de antimicrobianos selecionou cepas de P. aeruginosa resistentes aos 

antibióticos dificultando o tratamento clínico dos pacientes ( EROAN,L.I;PASSOS,S 

et al.,2001).                             

2 OBJETIVO 

 

Relatar a incidência da Pseudomonas aeruginosa em fibrose cística, mostrando a 

patogenia da bactéria e suas relações com as infecções nosocomiais. 

3 METODOLOGIA 

Será realizado uma revisão bibliográfica utilizando periódicos e livros 

relacionados com fibrose cística causada por P. aeruginosa. 

4 FATORES DE VIRULÊNCIA E PATOGENIA  



A P. aeruginosa possui numerosos fatores estruturais e toxinas que auxiliam no 

aumento de sua virulência, além de torná-la resistente aos antibióticos utilizados na 

clínica médica.( Kümmerer K et al.,2001.).  

Esse micro-organismo pode causar lesão tecidual direta  em  mucosas e  

epitélio. Quando isso acontece a P.aeruginosa adere a célula do hospedeiro 

iniciando o processo de infecção. Para a colonização do tecido do hospedeiro a 

bactéria utiliza seus fatores de virulência tendo como objetivo sua disseminação.( 

KISKA;GILIGAN, 1999; TRABULSI et al., 1999). 

Para a adesão da célula do hospedeiro a P.aeruginosa utiliza o flagelo e o pili 

como meio de locomoção. A LPS tem a função de síntese de endotoxinas e  o 

alginato produz uma cápsula de defesa contra a fagocitose e antibióticos. 

(BOECHAT, A. L. ; NICASTRO, G. G. ; BALDINI, R. L  et al .,2007). 

A exotoxina A ela bloqueia a síntese proteica da cadeia de peptídeos nas 

células eucarióticas causando lesões e danos teciduais em infecções crônicas. A 

piocianina está envolvida  na síntese de formas tóxicas do oxigênio, superóxido e 

peróxido de hidrogênio, e apresenta coloração azul.pioverdina, de coloração verde, 

utiliza o ferro encontrado nas células do hospedeiro para o metabolismo da bactéria 

e regula a secreção de outros fatores de virulência. (CRYZ SJ et al,1987) 

As enzimas LasA (serino protease) e LasB (zinco metaloprotease) destroem 

a elastina do tecido gerando danos no parênquima pulmonar e lesões hemorrágicas. 

Podem iniber a quimiotaxia e a função dos neutrófilos contribuindo para a 

disseminação da P.aeruginosa. (Sadoff JC et al.,1988). 

 A fosfolipase c por ser uma hemolisina favorece a proliferação da bactéria      

resultando em destruição tissular, mesmo não sabendo como ela está associada as 

infecções do trato respi Cryz SJ, Jr, Sadoff JC, Ohman D, Fürer E. Characterization of the human 

immune response to a Pseudomonas aeruginosa O-polysaccharide-toxin A conjugate vaccine. J Lab 

Clin Med. 1988 ratório e do trato urinário. (BARKER et al,2004). 

 

5  FIBROSE CÍSTICA 



A  Fibrose Cística (FC) ou Mucoviscidose é uma doença hereditária  

autossômica recessiva conhecida por acometer as vias respiratórias e 

gastrointestinais. Essa doença é prevalente na população caucasiana. A Fibrose 

Cística costuma apresentar secreções mucosas viscosa que resulta na obstrução 

dos ductos das glândulas exócrinas, o que dá origem as principais manifestações da 

doença que são: doença pulmonar obstrutiva crônica, níveis elevados de eletrólitos 

no suor, insuficiência pancreática com má digestão/má absorção e conseqüente 

desnutrição secundária (ROSA Fernanda Ribeiro; DIAS Fernanda Gomes; NOBRE 

Luciana Neri; MORAIS Harriman Aley,2008). 

Para um indivíduo adquirir a FC seria preciso que os pais fossem portadores 

do gene mutante tendo uma probabilidade de 25% do filho ser afetado.  A FC tem 

sua origem no cromossomo 7 por uma mutação que ocorre em uma proteína 

chamada de Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator mais 

conhecida como CFTR que está localizado na região apical das células epiteliais 

presente em muitos órgãos, a principal função da CFTR é transportar cloro (ROSA 

Fernanda Ribeiro; DIAS Fernanda Gomes; NOBRE Luciana Neri; MORAIS Harriman 

Aley,2008). 

A Fibrose Cística possui uma grande variedade de sintomas isso devido a 

quantidade de mutações que a FC apresenta mais de 1800 mutações descritas. O 

grau dessas mutações pode variar dependendo da disfunção que a CFTR sofreu. O 

tipo de perda de função que mais aparece e é  a mais conhecida é a  F508del 

referente à deleção da fenilalanina na posição 508 da CFTR, uma proteína formada 

por 1.480 aminoácidos. Essa deleção F508del é considerada o tipo mais grave por 

apresentar como consequência as manifestações características da FC que já foram 

citadas no texto anteriormente ( DALCIN Paulo de Tarso Roth; ABREU E SILVA 

Fernando Antônio de,2008) 

O teste do pezinho pode identificar a FC. No teste inclui a pesquisa 

imunotripsina reativa (IRT) que funciona como um indicador indireto da doença por 

avaliar a função pancreática, o IRT por ser o precursor da enzima pancreática 

costuma aparecer em quantidade elevada no sangue de recém-nascidos co FC, 

resultado de um pâncreas com fibrose que consegue ser identificado ainda no 

período intrauterino por causa do refluxo das enzimas pancreáticas. O exame tem 



alta sensibilidade e baixa especificidade (FOLESCU Tânia W.; Cohen Renata W. 

F.,2011) 

5 EPIDEMIOLOGIA 

A P. aeruginosa possui uma alta taxa de incidência em infecções no trato 

respiratório,principalmente em pacientes com fibrose cística. Segundo os dados do 

National Nosocomial infection suverllaince de 1990 a 1999, indica que a P. 

aeruginosa é a segunda maior causadora de infecção respiratória hospitalar nos 

EUA e no Brasil é a terceira maior causadora de infecções hospitalares. (PIRES et 

al.,2009) 

Esse micro-organismo é uma das bactérias mais encontradas em pacientes com 

Fibrose Cística e ainda não se sabe ao certo a relação que pode haver entre a 

doença e predisposição a bactéria, por volta de 50 a 70% dos pacientes com FC são 

infectados pela P.aeruginosa. Apesar de a colonização poder ser iniciada nos 

primeiros anos de vida  a P.aeruginosa só consegue ser identificada na infância e 

adolescência, sua incidência aumentando conforme a idade. (NEVES et al.,2011) 

Há dois tipos de cepas da P.aeruginosa isoladas em pacientes com FC,  a 

cepa não mucóide típica de infecções agudas geralmente encontrada no início da 

colonização dos pacientes ou em período intermitente, com o avanço da doença 

essa cepa não mucóide se transforma em mucóide devido a produção de alginato 

que tem a capacidade de formar uma camada mucoide chamada de biofilme, cuja a 

função seria impedir a fagocitose protegendo a P.aeruginosa do sistema imune. 

Além de proteger a bactéria contra os anticorpos o biofilme também confere uma 

resistência aos antimicrobianos, a presença de cepas mucóides da P.aeruginosa em 

pacientes com FC indica o começo de infecção crônica onde acontece  a 

deterioração progressiva da função pulmonar. (Neto Norberto Ludwig;2009 ). 

Kiffer et al.,  realizaram em 2003 no Brasil um estudo da prevalência de 

bactérias Gram negativas que eram envolvidas em infecções nosocomiais  como 

uma parte da 4° de Mystic (Meropenem Yearly Susceptibility Information Collection). 

A P.aeruginosa foi o micro-organismo com o índice mais alto de prevalência entre os 

1550 isolados, equivalendo a 30,3 %.  

 7 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 



A P. aeruginosa é uma bactéria oxidase positiva, não fermenta carboidratos, 

porém algumas cepas oxidam glicose. Cresce em 37° -42° C, mas tendo como sua 

temperatura ideal para crescimento 42°C.  Para sua identificação é necessário se 

basear na morfologia de suas colônias, redondas e lisas, na positividade da oxidase, 

na pigmentação característica e utilização de outras provas bioquímicas.(MILAGRES 

et al.,2008) 

Algumas de suas cepas apresentam um aspecto mucóide, devido a uma 

presença abundante de cápsula de polissacarídeo, sendo muito encontradas em 

pacientes portadores de fibrose cística São bacilos Gram-negativos, possuem 

motilidade e degradam o citrato.( CASTRO,2005.) 

8 TRATAMENTO DA FIBROSE CÍSTICA CAUSADA POR P. aeruginosa. 

A Fibrose Cística não tem um tratamento por atingir vários sistemas do corpo 

humano. Para o controle de infecções microbianas em pacientes com FC, a 

profilaxia é um quesito necessário. A bactéria Pseudomonas aeruginosa é 

popularmente conhecida pela sua alta resistência a vários antibióticos. Pode ser 

resistente aos antibióticos betalactâmicos, tetraciclinas, cloranfenicol, cotrimoxazol.  

(DORING et al.,2000). 

 Os mecanismos de resistência aos antibióticos relacionados com essa 

bactéria baixa permeabilidade na membrana externa , sistema de  bomba de efluxo, 

e produção de betalactamases (Livermore ,2002). 

  Os antibióticos mais eficientes para o tratamentode infecções causadas por  

P. aeruginosa são a gentamicina, algumas penicilinas como a amicacina e a 

polimixina. Dependendo da cepa, esse micro-organismo pode apresentar resistência 

a esses antibióticos (KATO et al.,2001).  

10 RESULTADO 

Após análise de dados,podemos constatar que a ligação entre a 

Pseudomonas aeruginosa e a Fibrose Cística em infecções nosocomiais é um tipo 

de relação muito comum .Pois a  taxa de disseminação da  bactéria é alta, 

principalmente em ambiente hospitalar e em pacientes 



imunocomprometidos.Pacientes portadores de Fibrose cística apresentam uma 

imunodeficiência,aumentando assim a possibilidade de ser contaminado pela 

bactéria,ou seja, juntando o fato dela ser uma bactéria extremamente virulenta com 

o fato do paciente estar imunodeficiente ,aumenta a probabilidade dele ter uma 

infecção nosocomial pela bactéria Pseudomonas aeruginosa 

11  CONCLUSÃO 

Pacientes portadores de Fibrose cística apresentam uma imunodeficiência, 

contribuído para uma infecção oportunista causada pela P. aeruginosa.  

A prevalência desse micro-organismo em indivíduos com FC está relacionada 

também aos fatores de virulência da bactéria e a fácil disseminação da P. 

aeruginosa em ambiente hospitalar. 
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