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Resumo: O número de pessoas com hipersensibilidades respiratórias intensificou-se 

muito nas últimas décadas. O que ocorre por trás disso é a mudança no estilo de 

vida das pessoas, os que antes passavam tempo útil em ambientes abertos 

perceberam que o conforto, até mesmo para o lazer, se dá no interior de ambientes 

fechados. No entanto, esse conforto traz consigo o prejuízo para a saúde de muitas 

pessoas, pois favorece a debilidade do sistema imunológico e a inalação frequente 

de micro-organismos, causando resposta exacerbada do sistema imune nas vias 

aéreas contra eles. Dentre todos os contaminantes de ambientes fechados, os 

fungos estão como fator principal, já que se utilizam da umidade para sobreviver e 

se multiplicar. Pesquisas apontam destaque para o Aspergillus como o principal 

fungo causador de hipersensibilidade respiratória da maioria das pessoas, 

desmistificando a história da alergia sempre causada por tipos de tecidos ou pelos. 

Com o objetivo de demonstrar a presença do Aspergillus em ambientes fechados e 

sua relação com a hipersensibilidade respiratória, estão sendo coletadas 30 

amostras em ambientes diferentes, sendo 15 amostras de cortina e 15 de tapete, em 

pares, um tapete e uma cortina para cada ambiente. O trabalho está em fase de 

coleta e análises microbiológicas. 
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Introdução 

Sintomas como cefaleia, letargia, congestão, prurido nasal, coriza, lacrimejamento, 

prurido ocular e sensação de opressão torácica. Podem estar relacionados à 

exposição aos micro-organismos dispersos no ar atmosférico.1 

Os fungos estão presentes universalmente em ambientes intra e extradomiciliares, 

podendo causar enfermidades através de processos alérgicos, infecciosos, irritativos 

ou tóxicos. No caso dos processos alérgicos, os fungos, tal como outros 

aeroalérgenos, são capazes de produzir proteases, que facilitam a penetração dos 

alérgenos na mucosa das vias aéreas, funcionando como adjuvantes no processo 

de sensibilização, não só a fungos, mas também a outros aeroalérgenos 

coexistentes, e são ainda capazes de produzir substâncias imunomoduladoras, que 

podem potenciar a resposta imunológica Th2. 2, 3 



As crianças são as mais atingidas por problemas respiratórios e alérgicos devido à 

uma imunidade não suficientemente formada e à baixa exposição aos micro-

organismos. 4 

O fungo do gênero Aspergillus é um fungo filamentoso, de maior relevância quanto à 

contaminação do ar em recintos fechados. São fungos ubíquos, portanto 

encontrados em todas as estações do ano, dispersos no solo, em vegetais ou 

qualquer matéria em decomposição, o que garante a dispersão dos conídeos, a 

forma infectante. A espécie fumigatus é responsável pelo maior número de casos 

clínicos nos hospedeiros. 5, 6, 7, 8 

        Objetivos: Desenvolver uma revisão de literatura que mostre a relação entre 

Aspergillus e hipersensibilidade respiratória, e demonstrar a contaminação fúngica 

em ambientes domiciliares através da coleta de amostras de objetos alergênicos 

instalados em ambientes residenciais, a fim de trazer à consciência ao que estamos 

expostos e que os mesmos são responsáveis pelos problemas respiratórios que nos 

acompanham no decorrer da vida, identificando condutas que diminuam esses 

fatores de risco. 

 

Metodologia  

Para a realização deste trabalho, estão sendo utilizado artigos científicos 

provenientes de bases de dados consagradas 

Para a coleta e cultura das amostras, está sendo utilizado swab, solução fisiológica 

e Ágar Sabouraud Dextrose. Será obtido amostras fúngicas em ambientes 

domiciliares. Os objetos de escolha para as amostragens são cortinas e tapetes. 

Após 30 dias de incubação é realizado o estudo e a verificação das colônias 

fúngicas. A técnica de cultura está sendo baseada no Manual da ANVISA para 

fungos filamentosos. 9 

 

Resultados Preliminares 

O trabalho está em fase de coleta e crescimento das colônias. 
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