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A pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é doença infecciosa 

aguda de importante impacto médico-social quanto a morbidade e custos no 
tratamento1, 2. Em pacientes infectados com vírus da imunodeficiência humana 
(HIV) a incidência diminuiu após uso de terapia antiretroviral altamente ativa 
(TARV)3,4,5, porém o risco de aquisição e de complicações desse tipo de 
infecção ainda é superior ao da população em geral6 (maiores taxas de doença 
invasiva7 e mortalidade8). Foi responsável por mais de 730.000 internações no 
Brasil em 2007, especialmente nos extremos etários, cujo coeficiente de 
letalidade se torna mais elevado em idosos1. 

Os principais agentes etiológicos de PAC são semelhantes para 
pacientes infectados ou não pelo HIV (Figura 1)1,8. 

 
Figura 1 – Principais microrganismos identificados em pacientes com Pneumonia Adquirida na 

Comunidade em ordem decrescente. 

 
Fonte: Diretrizes brasileiras para pneumonia adquirida na comunidade em adultos imunocompetentes –  J. 

Bras. Pneumol. vol.35 (6) São Paulo jun. 2009
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1. Definição de PAC e manifestações clínicas 

Pneumonia é definida como infecção aguda do parênquima pulmonar e 
seu diagnóstico baseia-se na presença de sintomas de doença do trato 
respiratório inferior 1 (tosse e um ou mais dos seguintes sintomas: 
expectoração, falta de ar e dor torácica), achados focais no exame físico do 
tórax e manifestações sistêmicas (confusão, cefaléia, sudorese, calafrios, 
mialgias e temperatura superior a 37,8ºC), os quais são corroborados pela 
presença de uma opacidade pulmonar nova detectada por radiografia do tórax. 
É considerada comunitária quando acometer pacientes não hospitalizados ou 
residentes em instituições asilares num período inferior a 14 dias.  

2. Manejo Clínico de Pacientes com PAC 

Ao suspeitar de PAC, a etapa seguinte será avaliar a gravidade e decidir 
sobre a necessidade de realizar o tratamento em regime ambulatorial ou 
Internado em Enfermaria ou em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).  



A regra adotada pelos consensos brasileiro e britânico de PAC é o 
CURB-65 que traz como principal vantagem a simplicidade1. Este escore 
estabelece 1 ponto para cada um destes achados: Confusão mental, Uréia 
acima de 50, freqüência Respiratória acima de 30 irpm, Pressão Arterial 
Sistólica (do inglês “Blood pressure”) menor que 90 ou Pressão Arterial 
Diastólica menor que 60 mmHg e idade acima de 65 anos. Seu objetivo é 
predizer mortalidade e orientar o local de tratamento (Figura 2). 
 

 

FIGURA 2- Correlação entre o escore CURB-65 e condução em regime de internação ou não. 

 
Fonte: Diretrizes brasileiras para pneumonia adquirida na comunidade em adultos imunocompetentes –   

J. Bras. Pneumol. vol.35 (6) São Paulo jun. 2009
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No caso de PAC em pacientes infectados pelo HIV sugere-se a adoção 
do escore de gravidade CURB-65 combinado à contagem de CD4, já que 
pacientes com CD4 inferior a 200 células/µL apresentam maior mortalidade8, 9. 
Sendo assim, seriam considerados graves e necessitariam internação: os 
pacientes com 2 ou mais pontos de acordo com o CURB-65, com CD<200, 
CD4 desconhecido e sem tratamento antirretroviral ou  CD4 desconhecido e 
tratamento antirretroviral irregular (Figura 3) 9-16. 

 



FIGURA 3 - Diagrama de avaliação de gravidade e escolha do local e tipo de tratamento 

antimicrobiano para pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) com 

pneumonia adquirida na comunidade (PAC), combinando contagem de linfócitos CD4 positivos 

e escore CURB-65. 

 
 

 

Fonte: Mello CF & Negra MD
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Independentemente do escore de gravidade adotado, recomenda-se 

internação em terapia intensiva para qualquer paciente que apresente 
insuficiência respiratória (dessaturação, dispnéia, necessidade de ventilação 
mecânica e/ou uso de droga vasoativa) 1. Outros fatores podem contribuir para 
decisão de internação do paciente, como por exemplo, aqueles relacionados a 
dificuldade de acesso ao tratamento, ausência de acompanhante, necessidade 
de avaliar aceitação da medicação e julgamento clínico.  

 

3. Manejo Laboratorial1 

A. Exames iniciais - para todos 

• Radiografia de tórax em 2 incidências: Póstero-anterior (PA) e perfil 
esquerdo 

• Hemograma e bioquímica (Uréia e creatinina) 
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ou sem TARV 
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CURB-65 < 2 CURB-65 > 2 

Tratamento Ambulatorial 

Macrolídeo 
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• ESCARRO (Pacientes com HIV): pesquisa de bacilo álcool-ácido-
resistente (BAAR), Pneumocystis jiroveci, cultura quantitativa de 
bactérias aeróbias (com quantificação de neutrófilos e células 
epiteliais). Considera-se uma amostra válida aquela que contém >25 
neutrófilos e <10 células epiteliais. Se o paciente for intubado, 

colhe-se aspirado endotraqueal quantitativo (já padronizado no 

hospital). 

B. Exames para pacientes internados: Tentar diagnóstico 

etiológico através de cultura de espécimes 

 

• HEMOCULTURAS – 2 amostras. Os pacientes com AIDS têm maior 
positividade do que pacientes sem AIDS 

No caso de pneumonia grave (que necessite de ventilação invasiva), 

solicitar sempre que possível: 

• ASPIRADO ENDOTRAQUEAL QUANTITATIVO (já padronizado no 
hospital) – considerar válidas se as amostras forem acima de 106 

UFC  

• LAVADO BRONCOALVEOLAR: a cultura quantitativa do lavado 
broncoalveolar (LBA) coletado através da realização de broncoscopia 
é um método com boa especificidade disponível no Instituto. As 
amostras com > 104 UFC são consideradas significativas.  

• Cultura, quimiocitológico de líquido pleural identificado (identificado 

por radiografia de tórax ou ultrassonografia) 
• TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX (quando possível) 

– principalmente indicada no diagnóstico diferencial com outras 
doenças pulmonares. 
 

C. Anátomo-patológico 

A avaliação histopatológica do tecido pulmonar tem sido considerada 
padrão-ouro para diagnóstico de pneumonia. A obtenção da amostra pode ser 
realizada através de biópsia transbrônquica (durante realização de 
broncoscopia) ou biópsia a céu aberto (solicitar interconsulta com cirurgião 
torácico). 

Na amostra de tecido pulmonar devem ser solicitados os seguintes 
exames:  

• Cultura quantitativa para bactérias aeróbias; 
• Pesquisa e cultura de BAAR; 
• Pesquisa e cultura de fungos; 
• Pesquisa de P. jiroveci; 
• Estudo histopatológico (colorações de hematoxilina-eosina, Grocott, 

Ziehl-Nielsen; imunohistoquímica). 



 
D. Outros exames 

- exames que podem influenciar a decisão de internação. 

Podem ser solicitados exames de glicemia, eletrólitos, transaminases e 
dosagem de uréia e creatinina. 

Proteína C reativa pode ser utilizada como marcador inespecífico. 

 

- exames úteis para obtenção de dados epidemiológicos. 

Não são exames úteis para abordagem inicial de PAC, mas podem ser 
importantes para fornecer dados epidemiológicos.  

• Mycoplasma pneumoniae - sorologia com titulação de IgG e IgM, tem uma 
sensibilidade de 30-60%, mas tem baixa especificidade e passam a se 
tornar positivos apenas após 7 a 10 dias de doença. 

• Chlamydia pneumoniae – sorologia é diagnóstica com aumento de quatro 
vezes nos títulos de IgG ou IgM  entre a fase aguda e convalescença ou 
única sorologia com IgG ≥ 512 ou IgM ≥16. 

• Legionella pneumophila – pesquisa de antígeno urinário tem sensibilidade 
de 70% e especificidade de 100%. Sorologia com titulação de IgG e IgM 
demonstrando título de IgG ≥ 1:128 em único exame ou elevação de quatro 
vezes entre coleta na fase aguda e convalescença tem sensibilidade de 40-
60% e especificidade de 96-99%. 

• Pesquisa de antígeno urinário do S. pneumoniae nos casos graves. 
• Pesquisa de antígeno viral, PCR, isolamento viral no escarro.  
• Pesquisa de vírus respiratório (painel viral) para adenovírus, influenza A e 

B, Parainfluenza I,II e III, vírus sincicial respiratório (quando disponível). 
 

4. Terapia Antimicrobiana (Figura 3) 

A. Pacientes Ambulatoriais 

Propõe-se tratar os pacientes ambulatoriais previamente hígidos com 
macrolídeo (azitromicina 500mg VO 1x/dia por 5 dias ou claritromicina 500 mg 
VO 2x/dia por 7 dias), sendo uma segunda opção a quinolona respiratória por 7 
dias (levofloxacina 750mg VO 1x/dia). 

Para pacientes ambulatoriais portadores de doenças crônicas 
(cardíacas, pulmonares, hepáticas, renais, diabéticos, alcoolistas, asplênicos, 
malignidades, em uso de imunossupressores ou uso recente de 
antimicrobianos – últimos 3 meses) propôe-se usar, por 7 dias, uma das 
seguintes opções: 

Quinolona respiratória (Levofloxacina) 
Ou 
Beta-lactâmico (Amoxacilina – 500 a 1000 mg VO 3 x dia)+ macrolídeo: 



Ou  
Beta-lactâmico + doxiciclina (200 mg ataque e 100 mg 2 X/dia) 
 
 

B. Pacientes Internados 

Estudos recentes apontam diminuição da mortalidade de pacientes com 
pneumonia grave tratados com a combinação de betalactâmicos e macrolídeos 
quando comparados a vários outros regimes11-16. Alguns destes estudos 
continham um grupo de pacientes com diversos tipos de imunodeficiências14-16, 
mas nenhum estudo avaliou particularmente pacientes infectados com HIV.  

Os pacientes internados devem receber como primeira opção a 
associação de beta-lactâmico e macrolídeo por 7 dias (ceftriaxone 1g IV 12/12h 
ou amoxacilina/clavulanato IV + claritromicina 500mg IV 12/12h), tendo como 
segunda opção também a quinolona respiratória por 7 dias (levofloxacina 
750mg VO 1x/dia). Avaliar diariamente a evolução clínica do paciente e 
tolerabilidade oral para troca por uma terapia via oral assim que possível.  

Considerar o uso de um beta-lactâmico (piperacilina-tazobactam 4,5g IV 
8/8h ou cefepime 2g IV 12/12h) com ação anti-Pseudomonas se o paciente 
apresentar choque séptico, nos HIV positivos com CD4<50 e/ou doença 
pulmonar estrutural. 

Em pacientes com CD4<200, considerar monoterapia com beta-
lactâmico, já que a prevalência de germes atípicos nesta população tem sido 
baixa17 e estudo realizado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas não 
demonstrou benefício na associação para o tratamento de PAC em pacientes 
infectados pelo HIV9. 

Sempre considerar os diagnósticos diferenciais, infecciosos ou não 
infecciosos, com especial atenção para a possibilidade de pneumocistose e 
tuberculose, doenças abordadas em outros capítulos. Introdução empírica do 
esquema de ataque para pneumocistose deve ser considerada principalmente 
em pacientes com CD4<200 ou ignorado, insuficiência respiratória, DHL>450 
ou hipoxemia. 

 
C. Evolução 

A possibilidade de sucesso no tratamento inicial é elevada. Espera-se 
que cerca de 93% dos pacientes em regime ambulatorial e entre 76 e 90% dos 
internados não necessitem mudanças em seus esquemas terapêuticos1. A má 
resposta pode ocorrer de forma precoce (primeiras 72 horas) ou tardia, quando 
o paciente pode manter ou voltar a apresentar febre e piora de parâmetros 
clínicos e deverá ser motivo de ampliação no esquema antimicrobiano. 

No entanto, convém descartar além da não cobertura antimicrobiana 
adequada (outro agente causando a pneumonia ou resistência aos 
antimicrobianos prescritos) outras causas de falha relacionadas a ocorrência de 
complicações na evolução (por exemplo- derrames, empiemas) ou diagnósticos 



incorretos (tromboembolismo pulmonar, vasculite, insuficiência cardíaca, 
neoplasia, entre outros).  

Naqueles pacientes com melhora inicial e que continuam mantendo 
quadro clínico arrastado por 72 a 96 horas, além de prolongar por 3 a 7 dias o 
tratamento antibiótico, convém investigar causas de falha terapêutica. 
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