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PALAVRA DA PRESIDENTA

Farmacovigilância – uma prática ainda
pouco exercida pela classe médica

A  aprovação de novos medicamentos, pelas diversas
 agências regulatórias, baseia-se nos resultados dos
 estudos clínicos controlados. Tais estudos devem
 ter o poder estatístico de avaliar a eficácia e a

segurança de determinados medicamentos para indicações e
populações específicas.

Porém, é de nosso conhecimento a existência das limitações
dos estudos clínicos em detectar as reações adversas raras e
as tardias, ou mesmo as interações medicamentosas, visto
que, para evitar os fatores de confusão na análise dos
resultados, os pacientes são selecionados através de critérios
de inclusão e exclusão, que algumas vezes tornam a população
estudada distante da vida real.

São inúmeros os medicamentos comercializados atualmente
no Brasil, sejam eles inovadores, de referência, genéricos ou
similares. Para garantir que estes medicamentos estejam
oferecendo eficácia e segurança na fase de comercialização, é
necessário praticar a farmacovigilância, ato ainda pouco
exercido pela classe médica.

A farmacovigilância é a ciência e atividade relacionada à
detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos
adversos ou qualquer outro problema possivelmente
relacionado a um medicamento.

A primeira ação internacional sistemática em monitorar a
segurança dos medicamentos ocorreu em 1961, quando quase
10000 crianças nasceram com deformidades congênitas
relacionadas à exposição à talidomida. Em 1968, a OMS criou
o Projeto Piloto para Monitoração Internacional de Drogas.
Atualmente 134 países fazem parte deste programa.

Os principais objetivos da farmacovigilância são:
a) Melhorar o cuidado e a segurança do paciente em relação

ao uso de medicamentos e intervenções médicas e
paramédicas;

b) Melhorar a saúde pública e a segurança em relação ao
uso de medicamentos;

c) Contribuir para avaliação dos benefícios, danos, riscos
e efetividade dos medicamentos;

d) Estimular o uso seguro, racional e efetivo dos
medicamentos;

e) Promover o conhecimento, a educação e a capacitação
clínica em farmacovigilância.

f) Garantir uma comunicação efetiva com o público.
A esfera de ação atual do Programa da OMS inclue

problemas relacionados a:
a) Fitoterápicos, medicamentos complementares e

tradicionais;
b) Produtos sanguíneos, biológicos e vacinas;
c) Medicamentos falsificados ou de qualidade inferior;
d) Uso irracional e inadequado de medicamentos;

e) Resistência a antimicrobianos.
No Brasil existem centros de farmacovigilância que fazem

parte do Sistema Nacional de Farmacovigilância, que por sua
vez, integram o Programa Internacional de Farmacovigilância
da OMS.

A notificação é voluntária e uma das formas de comunicar
o efeito adverso é junto à ANVISA  (http://anvisa.gov.br/
sisfar- maco/notificacaotemp/noificacaotemp1.asp)  ou via
Serviço de Atendimento ao Consumidor da indústria
farmacêutica responsável pelo medicamento, que deverá
comunicar o evento à agencia regulatória. Vale ressaltar que a
falta de eficácia do medicamento também deve ser notificada.

Infelizmente mais de 50% dos medicamentos prescritos são
feitos de forma inadequada, e 50% dos pacientes não seguem
a prescrição corretamente, aumentado a chance de efeitos
adversos ou falta de eficácia.

A prescrição inadequada e mesmo a falta de compreensão
por parte dos pacientes, no nosso meio, pode ser atribuída em
parte - mas não justificada - à interferência das operadoras da
saúde suplementar no ato médico, com controle de solicitação
de exames ou do tempo de consulta médica. A má remuneração
também limita o acesso aos cursos de atualização médica.
Muitos serviços públicos também não oferecem condições
adequadas de trabalho ou de educação continuada.

Mais do que tarda o momento dos médicos e daqueles que
os formam valorizarem o nosso próprio trabalho, para que
possamos ser ouvidos pelas autoridades que detem o poder
de regular a saúde suplementar e pública do nosso país. A
valorização do ato médico pelas operadoras de saúde
suplementar não interessa somente àqueles que atuam neste
setor, mas também à academia, que, em particular, entre as
especialidades clínicas, têm vivido a falta de médicos
residentes a quem ensinar. Interessa sobretudo à saúde
pública, que, em pouco tempo, contará com poucos
profissionais capacitados em diversas especialidades, entre
elas a medicina respiratória.

A Associação Paulista de Medicina e outras entidades
médicas têm promovido ampla discussão sobre a
desvalorização do ato médico, e a SPPT encontra-se alinhada
e envolvida neste debate.

Acompanhe e participe!
Um abraço

Jaquelina Sonoe Ota Arakaki
Presidente da SPPT

jaqueota@gmail.com

Fonte: OMS (http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/
safety_efficacy/pharmvigi/en/index.htlm)
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PALAVRA DOS EDITORES

PRÓXIMA EDIÇÃO

Pneumopediatria

Envie suas sugestões para: sppt@sppt.org.br

E
ste número do Pneumologia Paulista foi pensado
a partir da reflexão sobre alguns pontos
importantes na prática da nossa profissão. Como
já é sabido por todos, nossa especialidade vem

apresentando, ao longo dos últimos anos, uma redução na
procura pelos recém egressos dos cursos de graduação em
Medicina.

As causas desta redução no interesse pela nossa área
são várias, e podemos enumerar algumas, como a presença
de outras especialidades no atendimento de pacientes
pneumopatas e na ocupação de posições e cargos relevantes
na gestão da saúde respiratória no país; o baixo interesse dos
penumologistas em alguma áreas emblemáticas da especialidade,
como tisiologia, câncer de pulmão, ventilação mecânica,
cuidados de pacientes crônicos ou com doença avançada;  a
indefinição do ato médico em várias instâncias, deixando livre
o acesso de outros profissionais na prática da Pneumologia.

Nos últimos anos temos assistido um esforço dos
profissionais que se vêem envolvidos na reflexão sobre os
novos papeis da especialidade, para a criação de ambulatórios
de sub-especialidades e para aumentar áreas de atuação para
o pneumologista. Sobretudo, parece ser crucial ampliar
nossos horizontes, para que atuemos para além do
tratamento básico de asma e DPOC. Não que tratar asma ou
DPOC seja fácil ou simples. O que vemos no dia-a-dia é que,
nos casos mais simples, vários outros profissionais de áreas
correlatas, como clínicos gerais, cardiologistas ou pediatras
sentem-se confortáveis no seu manejo. Os pacientes só nos
são encaminhados por estes profissionais quando os casos
se complicam.

É importante que nós especialistas consigamos ter uma visão
mais abrangente das enfermidades respiratórias, sobretudo das
complexas inter-relações com as outras especialidades.

Este número foi pensado com este objetivo, de fornecer
ao leitor um panorama de como a Pneumologia se entrelaça

A Pneumologia e as outras
especialidades

com as outras especialidades, criando situações
particularmente complexas para as quais frequentemente
somos chamados a opinar.

Situações como as abordadas nos textos das síndromes
renopulmonar e hepato-pulmonar são de difícil diagnóstico
e manejo, e requerem que o pneumologista esteja alerto e
muito bem informado. Conhecer os meandros da associação
da doença do refluxo gastroesofágico com as doenças
pulmonares difusas tem consequências fundamentais no
manejo destas últimas. O domínio das manifestações
pulmonares de algumas doenças, como as doenças do
colágeno, ou, por outro lado, manifestações não pulmonares
de algumas doenças que envolvem principalmente o sistema
respiratório também é enriquecedor para todo pneumologista.

Cada vez mais somos solicitados para avaliações de casos
complicados, raros, graves ou de difícil manejo. Este fato,
longe de depreciar a especialidade, valoriza nossa opinião.

Obviamente, não basta que nos tornemos mais e mais
especializados, mas sim que ampliemos nossas áreas de
atuação e tenhamos a ousadia de ocupar mais espaços, não
apenas do ponto de vista técnico, mas também nas áreas de
prevenção, gestão, cuidados intensivos e domiciliares.

Um novo perfil da especialidade vem se impondo, cabe a
nós ocuparmos este espaço, o que certamente terá efeitos
positivos na opção de recém médicos pela Pneumologia.

Esperamos que a revista ofereça um pouco desta visão
para todos. Boa leitura.

Mônica Corso Pereira
Vice-presidente da SPPT  e

Editora do Pneumologia Paulista
corso@mpcnet.com.br

Carlos Jardim
Co-editor do Pneumologia Paulista

jardim.carlos@uol.com.br
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TEMAS EM DESTAQUE

Alterações pulmonares no
lúpus pediátrico

AUTORES: Claudine Sarmento da Veiga1, Douglas Silva Coutinho1, Marina Buarque Almeida2,
Joaquim Carlos Rodrigues3, Clóvis Artur Silva4

SERVIÇO: Unidades de Pneumologia e Reumatologia Pediátrica do Instituto da Criança (ICr) do Hospital das
Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), São Paulo - Brasil

1Pós-graduando do Departamento de Pediatria da FMUSP
2Doutora em Ciências pela FMUSP. Médica assistente da Unidade de Pneumologia Pediátrica
3Professor Livre Docente do Departamento de Pediatria da FMUSP. Médico Responsável pela Unidade
de Pneumologia Pediátrica
4Professor Livre Docente do Departamento de Pediatria da FMUSP. Médico Responsável pela Unidade
de Reumatologia Pediátrica

Introdução
O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é o protótipo de

doença autoimune sistêmica de herança poligênica,
caracterizada por perda da tolerância imunológica a vários
autoantígenos e formação de múltiplos autoanticorpos e
complexos imunes que se depositam nos tecidos de diferentes
órgãos e sistemas, com consequente inflamação (1-4). O LES
que se inicia antes dos 18 anos é denominado LES juvenil
(LESJ) e representa 10 a 20% de todos os casos de LES.5, 6

Embora não existam estudos epidemiológicos no Brasil,
esta é a terceira doença autoimune nos ambulatórios de
reumatologia pediátrica, após artrite idiopática juvenil e
vasculites primárias.  O diagnóstico do LESJ baseia-se nos
critérios de classificação estabelecidos pelo Colégio
Americano de Reumatologia. Para o diagnóstico de LESJ,
assim como para o lúpus de adultos, é necessária a presença
de quatro ou mais dos onze critérios, simultaneamente ou
não, durante quaisquer intervalos de tempo.7

A característica principal do LESJ é o acometimento de
múltiplos órgãos e sistemas, com várias formas de
apresentação. O início dos sintomas pode ser insidioso,
agudo ou crônico. Nas primeiras semanas da doença podem
ocorrer manifestações clínicas súbitas e graves, com qualquer
órgão acometido. É uma doença de evolução imprevisível,
possui caráter crônico com períodos de remissão e
exacerbação das manifestações clínicas.8

As principais manifestações clínicas iniciais do LESJ, e
que podem ser evidenciadas concomitantemente ou

evolutivamente, compreendem: febre prolongada, anorexia
e perda de peso. Assim como, podem ocorrer envolvimentos
de múltiplos órgãos e sistemas, tais como: compro-
metimentos articular, cutâneo, renal, cardiopulmonar,
gastrintestinal, hepático, neuropsiquiátrico, hematológico,
ocular, entre outros.9-13

Nenhum exame laboratorial é patognomônico de LESJ,
sendo o diagnóstico sugerido em pacientes que apresentem
hipergamaglobulinemia, anemia, leucopenia (leucócitos
abaixo de 4.000/mm3), linfopenia (linfócitos menos que 1.500/
mm3) e/ou plaquetopenia (plaquetas abaixo de 100.000/mm3),
positividade do fator antinúcleo (FAN), ou anticorpos
antinucleares, e hipocomplementemia. No LESJ, o FAN é
considerado de extremo valor para o diagnóstico, com taxas
de positividade que variam de 95 a 100%. O teste do FAN
por imunofluorescência indireta mostra três tipos de
informações básicas: presença ou ausência de
autoanticorpos, título de autoanticorpos (representa a mais
alta diluição do soro que ainda apresenta reação positiva) e
padrão de imunofluorescência. Este último habitualmente
não define a especificidade do auto-anticorpo. Para isso, é
necessário recorrer aos testes de identificação de auto-
anticorpos específicos, como a pesquisa de anticorpos anti-
DNA de dupla hélice e anti-Sm.8 Outros anticorpos são
específicos para o diagnóstico de lúpus pediátrico, como
anticorpo anti-nucleossomo e anti-C1q.3,4

Crianças com LESJ apresentam maior atividade da doença
e frequente envolvimento dos sistemas renais, nervoso e



 Pneumologia Paulista Vol. 25, No.14/2011                                                                                                                                                   7

hematológico no momento do diagnóstico, quando
comparado ao adulto. Em geral, precisam de altas doses de
corticoides, drogas imunossupressoras e a remissão é rara.
O prognóstico tem melhorado significativamente com
sobrevida de 90% em 10 a 15 anos de doença. Esta melhora
deve-se particularmente ao diagnóstico precoce, melhora
na terapêutica, especialmente quanto as manifestações da
doença, como a hemodiálise, transplante de rins e drogas
imunossupressoras, além do uso de potentes antibióticos e
drogas anti-hipertensivas.6,7

Pulmão
O envolvimento pulmonar no LES ocorre, habitualmente,

em metade dos pacientes adultos no curso da doença. Em
cerca de 5% dos pacientes, os sintomas pulmonares são
parte da apresentação inicial.15 O acometimento pulmonar
também é observado no LESJ, com prevalências que variam
de 5 a 67% .16-18 Pleura, parênquima pulmonar, vias aéreas,
vasculatura pulmonar e os músculos respiratórios podem
estar envolvidos por: atividade primária da doença, trombose
autoimune, tratamento ou repercussão do acometimento de
outros órgãos, frequentemente rins e coração.19

As manifestações pleuropulmonares do LESJ são as
mesmas encontradas nos adultos, apresentam amplo
espectro clínico variando de casos leves com dor pleurítica
a graves com risco de vida, como ocorre na hemorragia
pulmonar.  Além disto, vários estudos demonstram, tanto no
adulto como na criança, envolvimento pulmonar subclínico,
evidenciado por alterações nas prova de função pulmonar,
frequentemente sem correlação com exames de imagens.20,21

Em recente série de necropsias em LES, foi a alteração
pulmonar mais frequente, encontrada em 77% dos óbitos.22

Alterações Pleurais
Doença pleural é a alteração pulmonar mais encontrada

no LES de adultos, acometendo 17 a 60% dos pacientes em
algum momento do curso da doença.22 Na faixa etária
pediátrica, a pleurite pode ser observada em 30 a 35% dos
casos com LESJ.16, 24 Pleurite pode ser a alteração inicial e
preceder outras manifestações do LESJ. Tosse, dispnéia ou
febre são sintomas frequentemente encontrados neste
comprometimento. Dor pleurítica pode estar presente mesmo
sem efusão pleural e quando associada ao derrame pleural
persiste habitualmente por vários dias. Outras causas de
efusão pleural devem ser descartadas no lúpus pediátrico,
tais como: síndrome nefrótica, insuficiência cardíaca,
pancreatite25, infecções bacterianas e fúngicas14 e
tuberculose.27 Outra causa importante de derrame pleural é
o tromboembolismo pulmonar, especialmente na presença
de anticorpos antifosfolípides.28,29 Em geral o volume do
derrame é pequeno a moderado, sendo raramente indicada a
toracocentese. Esta deve ser realizada se houver suspeita
de infecção.

A doença pleural responde adequadamente aos
antiinflamatórios não hormonais ou corticosteroides (doses
de prednisona de 0,5 a 1,0 mg/kg/dia). Pequenas efusões
podem se resolver espontaneamente.8

Pneumonia
A infecção é a principal causa de morbidade no LESJ,

devido às particularidades da doença que afetam resposta
imune humoral, celular e fagocítica30,31, assim como pela
imunossupressão medicamentosa. A infecção é uma
importante causa de óbito, sendo que a pneumonia é um
achado frequente em necropsias.14, 23

A pneumonia pode ser causada por vírus, bactérias e
agentes oportunistas, entre os quais, citomegalovírus e
Aspergillus fumigattus são os mais frequentes. Infecções
por Pneumocystis jiroveci são pouco frequentes, apesar da
imunossupressão agressiva.23 Mycobacterium tuberculosis
é um importante patógeno em nosso meio e representa grande
desafio diagnóstico nestes pacientes, pois pode mimetizar
as manifestações clínicas da doença. A tuberculose pode
influenciar na morbimortalidade do LES e por vezes ser
achado de necropsia, sem diagnóstico prévio.27, 31, 32

Consequentemente, a vacinação é uma importante medida
para reduzir o impacto das infecções no LES, especialmente
no LESJ. Em 2009, foi publicado um consenso de imunização
para crianças e adolescentes com doenças autoimunes
reumatológicas, com as recomendações e contraindicações
de vacinas, especialmente em pacientes imunodeprimidos,
reforçando a importância das vacinações contra influenza e
pneumococo para os pacientes com LESJ, independente da
atividade e do tratamento.33

Pneumonite Lúpica Aguda
A síndrome clínica de pneumonite lúpica aguda está

relacionada à atividade da doença e pode ocorrer em cerca
de 10% dos pacientes, podendo inclusive ser a
apresentação inicial do LESJ.17 O início dos sintomas é
abrupto com ocorrência de febre, tosse, dor pleurítica e
hipoxemia. Na radiografia pulmonar observam-se infiltrados
interstício-alveolares, predominantemente nas regiões
basais, associados a derrame pleural em 50% dos casos.
Outras causas de infiltrado pulmonar devem ser excluídas
em especial relacionados a pneumonia e pneumonite
aspirativa. A biópsia a céu aberto pode também ser
necessária para afastar outros diagnósticos diferenciais. O
prognóstico é desfavorável, com mortalidade em 50% dos
casos  e os pacientes que sobrevivem podem apresentar
infiltrado intersticial persistente que progride para
pneumonite crônica intersticial. O tratamento é de suporte,
pode ser necessária ventilação mecânica e imunossupressão
agressiva (pulsoterapia com metilprednisolona e
ciclofosfamida endovenosa) e plasmaferese nos casos
refratários.34,35



 8                                                                                                                                               Pneumologia Paulista Vol. 25, No.14/2011

Pneumonite Crônica
A pneumonite crônica é observada habitualmente em 3 a

13% dos pacientes com LES, sendo raramente grave. Os
sintomas iniciais são: dispnéia aos esforços, tosse seca, dor
pleurítica, dispneia persistente e crepitações nas regiões
basais pulmonares. As provas de função pulmonar mostram
diminuição moderada da capacidade pulmonar total e da
difusão de monóxido de carbono (DLCO). A tomografia
computadoriza de alta resolução pode demonstrar alterações
em até 70% dos pacientes com LES. Opacidade em vidro
fosco difuso é o achado tomográfico mais frequente e a
fibrose pulmonar é raramente evidenciada.36 Esta última
manifestação pode ser sequela da pneumonite lúpica aguda
ou ter início insidioso.37

Alterações subclínicas
As alterações nos testes de função pulmonar são freqüentes,

variam entre os estudos e independem de sintomas ou alterações
radiológicas. Andonopoulos e cols compararam 70 pacientes
com LES e 70 indivíduos saudáveis, 67% dos pacientes
apresentaram alterações nos testes pulmonares. Diminuição da
DLCO foi o distúrbio mais observado em 31% dos casos.38

Outro estudo interessante foi realizado por Traynos e cols que
avaliaram alterações pulmonares em 34 pacientes com LES
refratário ao tratamento. Em 97% dos pacientes os exames
funcionais estavam alterados e foi observada diminuição da
DLCO em cerca de 80% dos pacientes. Em 79% deles observou-
se diminuição da capacidade vital forçada (CVF) e/ou do volume
expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1). Estes
achados sugerem relação entre a gravidade da doença e o
maior acometimento pulmonar.39

Em outro estudo envolvendo pacientes na faixa etária
pediátrica, porém com média de idade de 28 anos, Lilleby e
cols estudaram o acometimento pulmonar em 60 pacientes
com LESJ. Em 37% dos casos havia alguma alteração nos
testes de função pulmonar, a diminuição da DLCO foi
observada em 26% dos pacientes, distúrbio obstrutivo em
7% e restritivo em 2%. Um aspecto relevante deste estudo
foi que o tabagismo foi estatisticamente associado com
redução da DCLO.20

Outros estudos, avaliando envolvimento pulmonar,
incluíram uma pequena população de pacientes com LESJ.
Cerveri e cols avaliaram 15 pacientes com idade entre 13 e 21
anos e observaram que a redução de DLCO estava
possivelmente relacionada à atividade da doença e que houve
melhora após cerca de quatro anos de tratamento.40 Trapani
e cols estudaram 15 pacientes com LESJ no início da doença,
sem queixas respiratórias, com idade entre 9 e 19 anos e
encontraram alguma alteração nos exames de avaliação de
função pulmonar em 40% dos pacientes, sendo que 26%
apresentaram reduções significativas da CVF e DLCO. Os
exames foram repetidos entre 6 e 12 meses após e não
mostraram diferença significativa com o tratamento.20

Síndrome do pulmão encolhido (Shrinking
lung syndrome)

É uma síndrome rara, pouco conhecida, com uma
prevalência ainda não definida, havendo descrição de alguns
relatos de casos no LESJ.41 Esta síndrome deve ser
considerada nos pacientes que manifestam dispneia,
ortopneia e dor pleurítica que piora na inspiração. A
radiografia pulmonar mostra pulmões pequenos e cúpulas
diafragmáticas elevadas, sem envolvimento do parênquima
ou das pleuras. A tomografia confirma estes achados e pode
mostrar linhas de atelectasias nos lobos inferiores resultantes
da hipoventilação. As provas de função pulmonar
evidenciam distúrbio ventilatório restritivo importante.36, 41

Hemorragia pulmonar aguda
A hemorragia pulmonar aguda é uma das formas mais

graves de envolvimento pulmonar com mortalidade de até
90% dos casos. É uma complicação pouco frequente em
cerca de 5% dos pacientes com LES. A prevalência no LESJ
é desconhecida, com raros casos na literatura.17

Tosse, dispnéia, taquicardia, hipoxemia, opacidade
“nova” no exame radiológico e queda aguda da hemoglobina
(diminuição de 1g/dl) são sinais e sintomas bastante
sugestivos de hemorragia alveolar. A hemoptise é frequente,
raramente é maciça, mas não é obrigatória. A broncoscopia
pode ou não evidenciar sangramento ativo. A presença de
macrófagos com hemossiderina no lavado broncoalveolar,
confirmam o diagnóstico.36, 42-45

Os episódios de hemorragia aguda podem ser recorrentes,
apesar da imunossupressão. Devido à gravidade dos casos
e alto índice de mortalidade, a suspeição precoce, abordagem
agressiva, frequentemente com necessidade de cuidados
intensivos, ventilação mecânica, imunossupressão
(pulsoterapia com metilprednisolona e ciclofosfamida
endovenosa em doses elevadas), de antibióticos de amplo
espectro, tem melhorado a sobrevida dos pacientes.45

Hipertensão pulmonar (HP)
É uma entidade distinta e apresenta mecanismo

multifatorial. A avaliação sistemática com ecocardiograma
na população lúpica evidenciou que HP neste pacientes é
frequente, sendo a segunda causa de HP nas doenças do
tecido conectivo, após a esclerodermia. A HP no LES pode
ser primária ou secundária. Secundária quando a origem é
cardíaca (50% dos casos), pós-embólica (13%) relacionada
à hipoxemia na fibrose pulmonar (8%) ou associação destes
três mecanismos (29%). A prevalência varia de 2 a 14% e o
seguimento em cinco anos mostra aumento para 43%. A
apresentação clínica é semelhante à HP de outras etiologias,
porém o prognóstico é pior (45% de sobrevida em cinco
anos), especialmente se estiver relacionada ao fenômeno
de Raynaud (presente em 39% dos pacientes com HP). A
morte está associada à falência cardíaca. É uma complicação
rara na infância, porém mais grave.46



 Pneumologia Paulista Vol. 25, No.14/2011                                                                                                                                                   9

Trombose autoimune (síndrome do anticorpo
antifosfolípides)

De acordo ao novo consenso internacional de classificação
da síndrome do anticorpo antifosfolípides (SAF), esta é
definida pela presença de trombose vascular (arterial, venosa
ou trombose de vasos de pequeno calibre, em qualquer tecido
ou órgão) ou pela presença de morbidade gestacional (um ou
mais abortamentos antes de 10 semanas, com morfologia fetal
normal na ultra-sonografia, prematuridade antes de 34
semanas, com recém-nascido normal por eclampsia ou
insuficiência placentária ou três ou mais abortamentos
espontâneos, inexplicáveis e consecutivos antes de 10
semanas com alterações hormonais ou anatômicas maternas),
associada à positividade de um ou mais dos anticorpos
antifosfolípides, em pelo menos duas ocasiões e intervalos
de 12 semanas. Os anticorpos anticardiolipina isotipos IgM e
IgG devem apresentar títulos moderados a altos.47

A SAF ocorre em 48 a 75% dos pacientes com LESJ e
pode  modificar a expressão da doença.27,28 Tromboem-bolismo
pulmonar pode ser uma manifestação rara do lúpus
pediátrico.28,48,50

Conclusões
No lúpus pediátrico, diferentes estruturas anatômicas do

pulmão podem estar envolvidas, de forma aguda ou crônica
em conjunto com as outras manifestações da doença. A
sintomatologia pode estar ausente ou ser bastante semelhante
entre as alterações pulmonares. O diagnóstico será baseado
no quadro clínico, exames de imagem (particularmente
tomografia de alta resolução), exames de prova de função,
broncoscopia com lavado broncoalveolar em casos
específicos, e ocasionalmente biópsia pulmonar. No LESJ,
exames de prova de função pulmonar devem ser realizados
periodicamente, mesmo sem sintomatologia para melhor
avaliação e seguimento das alterações subclínicas. Estudos
futuros com avaliação criteriosa do comprometimento
pulmonar em populações expressivas de LESJ são necessários.
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Introdução
A esclerose sistêmica (ES) é uma doença de etiologia

desconhecida, complexa, na qual uma fibrose extensa,
alterações vasculares e autoanticorpos contra antígenos
celulares estão entre os principais achados.1 A fibrose pode
acometer vários órgãos, incluindo pele, esôfago, pulmão,
coração e rim.

Ainda que os resultados de estudos de prevalência e
incidência da ES sejam conflitantes, em razão das variações
metodológicas e demográficas, a prevalência varia de 50 a
300 casos por 1 milhão de pessoas  e a incidência de 2,3 a
22,8 casos por 1 milhão de pessoas por ano. A s mulheres
apresentam um risco maior de desenvolver a doença em
relação aos homens, com uma taxa variando de 3:1 a 14:1.1

Existe uma variedade de fenótipos clínicos e sorológicos
na ES. As formas cutânea limitada, cutânea difusa e sine,
definem padrões específicos do envolvimento cutâneo, e
semelhante a certos fenótipos sorológicos, estão associadas
com complicações pulmonares mais específicas.

As manifestações pulmonares na ES incluem uma variedade
de afecções. Entretanto, a hipertensão pulmonar (HP) e a doença
pulmonar intersticial (DPI) são as complicações pulmonares mais
frequentes e as principais causas de morte por ES.

Hipertensão Pulmonar
O 4° Simpósio Mundial de Hipertensão Pulmonar realizado

em Dana Point, CA, divide a HP em 5 grupos baseados  nos
dados  clínicos e hemodinâmicos2:

1. Hipertensão arterial pulmonar

2. HP devido à doença cardíaca esquerda

3. HP devido à doença pulmonar e/ ou hipoxemia

4. HP tromboembólica crônica

5. HP de causa multifatorial ou por mecanismos indefinidos

O ecocardiograma com Doppler é o exame de escolha para
rastrear pacientes de risco ou com suspeita de HP.
Infelizmente a sensibilidade e especificidade do
ecocardiograma isolado não são suficientes para diagnosticar
HP, sendo indispensável à indicação do cateterismo cardíaco

direito para confirmar o diagnóstico, estabelecer o
prognóstico e o manejo destes pacientes.

No último Simpósio Mundial, HP foi definida como a
pressão de artéria pulmonar média (PAPm) > 25mmHg,
mensurada em repouso através do cateterismo cardíaco
direito.3 De acordo com as variáveis envolvidas na equação
da PAP média, a pressão pode elevar-se:

PAPm = RVP x DC + POCP

• De forma passiva – devido ao aumento da pressão de
oclusão do capilar pulmonar (POCP) > 15mmHg
• De forma hiperdinâmica – por aumento do débito cardíaco
(DC)
• Hiper-resistência – por aumento da resistência vascular
pulmonar (RVP), devido à remodelação vascular e ou
vasoconstrição

Pacientes com ES podem desenvolver HP através de
diferentes mecanismos fisiopatológicos, os quais podem
interferir em uma ou mais variáveis da equação. A hipertensão
arterial pulmonar (HAP) associada à esclerose sistêmica
(HAP-ES) costuma ser grave e a sobrevida dos pacientes é
menor comparada às outras causas de HAP, exceto a
associada ao HIV.4

A prevalência de HAP-ES, na ausência de fibrose pulmonar
significante, varia entre 7% e 12% dos pacientes com ES.5

Em um estudo, a variante limitada da doença foi super-
representada entre os pacientes com HAP-ES.6 Entretanto,
em outras séries, a presença de anticorpos anticentrômero
não foi um marcador do desenvolvimento de HP na forma
cutâneo limitada.7 Em contrapartida, o anticorpo U3RNP/
fibrilarina, foi associado com maior risco de desenvolver HP,
enquanto o anticorpo antitopoisomerase (Scl-70) teve um
efeito protetor.7

O decréscimo gradual da capacidade de difusão do
monóxido de carbono (DLCO) em longo prazo, também foi
um preditor do desenvolvimento de HAP isolada nos
pacientes com ES limitada.7

A HAP, geralmente é uma complicação tardia da ES
cutâneo limitada. Contudo, HP de início precoce
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(diagnosticada até 5 anos a partir das primeiras manifestações
da ES, exceto o fenômeno de Raynaud), ocorre em quase
metade dos pacientes com ES, especialmente quando
diagnosticada em idade avançada (> 60 anos). Neste
subgrupo de pacientes, a HAP pode prevalecer de maneira
semelhante em ambas as variantes8, 9 da doença, e tende a
ser mais grave, com índice cardíaco baixo e RVP elevada.

A disfunção endotelial tem um papel essencial na
patogênese da HAP-ES, a qual promove uma vasculopatia
obstrutiva das arteríolas pulmonares, caracterizada por
proliferação e fibrose da íntima, hiperplasia da média, fibrose
da adventícia e trombose in situ.10,11

No início, a vasculopatia pulmonar é funcional decorrente
da vasoconstrição persistente que se estabelece devido a
um desequilíbrio entre mediadores derivados do endotélio
com atividade vasoconstritora e proliferativa (endotelina 1 e
Tromboxano A

2
) e aqueles com atividade vasodilatadora e

antiproliferativa (óxido nítrico e prostaciclinas). Além disso,
o aumento da atividade simpática em conjunto com a
captação de serotonina pela musculatura lisa alterada,
também contribuem para a vasoconstrição. Com a evolução
da HP, os efeitos proliferativos mediados pela endotelina e
citoquinas pró-fibróticas, como o fator transformador de
crescimento β1, se sobrepõem resultando na remodelação e
obstrução vascular. A arteriopatia obstrutiva causa isquemia
tecidual que acaba estimulando a produção de citoquinas e
ativando fibroblastos, potencializando o processo fibrótico.
Outros mecanismos importantes envolvidos fisiopatologia
da HP incluem o shear stress (forças físicas), a ativação de
plaquetas e a trombose in situ.

As mudanças estruturais das arteríolas acabam alterando
a hemodinâmica da circulação pulmonar resultando no
aumento da RVP e sobrecarga pressórica do ventrículo
direito, culminando na falência deste.

Estudos comparando os achados histopatológicos da
microcirculação pulmonar de 8 pacientes com HAP-ES
(variante limitada) e 11 com HAP idiopática evidenciou lesões
plexiformes (tufos de capilares dentro da luz arterial) quase
que exclusivas da HAPI. Todos os pacientes com HAP-ES
tinham uma vasculopatia distal adjacente aos alvéolos

caracterizada por fibrose da íntima, que foi encontrada em
somente 3 dos 11 pacientes com HAP idiopática. Metade
dos pacientes com HAP-ES, mas nenhum com HAPI tinham
achados semelhantes aos encontrados na doença pulmonar
veno-oclusiva (fibrose oclusiva da íntima das vênulas e veias
de pequeno calibre, com áreas de intensa congestão do
capilar alveolar, e veias de maior calibre preservadas).12

É frequente na ES a doença intersticial se manifestar
simultaneamente com a HP13, sendo difícil, em alguns casos,
estabelecer se a HP está relacionada à DPI ou independe desta.

Quando a DPI é significante (fibrose na tomografia de
tórax > 20%, capacidade vital forçada (CVF) ou capacidade
pulmonar total (CPT) < 60 – 70% do previsto), a HP passa a
ser uma complicação da ES relacionada à DPI (HP-DPI).
Nesta situação apesar da ES ser um fator de risco para a
doença arterial, a HP é classificada no grupo três da
classificação de Dana Point, que inclui pacientes com doença
pulmonar e/ ou hipoxemia.

Recentemente, foi realizado um estudo que avaliou as
características clínicas e a sobrevida de pacientes com ES e
HP-DPI.14 Neste grupo de pacientes, a maioria fumava, tinha
a forma cutânea difusa e predominava os anticorpos
antitopoisomerase I em relação aos anticentrômeros. Quando
comparado ao grupo com HAP isolada, os pacientes com
doença intersticial tinham a relação CVF/DLCO menor (1,8 ± 1
vs  2,3 ± 0,7, p = 0,01), DLCO semelhantes (41% ± 19 vs 44% ± 12,
p = 0,46), PaO

2
 menor (65mmHg ± 12 vs 70mmHg ± 14, p = 0,05)

e índice cardíaco maior (3,0l/m2 ± 0,9 vs 2,6l/m2 ± 0,7, p = 0,02).
A sobrevida em três anos, foi menor nos pacientes com

doença intersticial comparada a dos pacientes com HAP
isolada (47%  vs 71%, p = 0,07) (Fig.1). Este resultado vai ao
encontro de outros estudos que mostraram que a DPI é um
fator de pior prognóstico nos pacientes com HP e ES.15 Outro
achado interessante do estudo é que no grupo dos pacientes
com HP-DPI, a PAPm não interferiu na sobrevida, diferente do
grupo com HAP isolada (Fig. 2). A DLCO reduzida (<30%
previsto) e a presença de derrame pericárdico foram preditores
isolados de mortalidade nos pacientes com HP-DPI.

Os resultados deste estudo confirmam que os pacientes
com HP-DPI, são diferentes daqueles com HAP isolada

Fig. 1 – A sobrevida dos pacientes com hipertensão pulmonar e doença pulmonar intersticial relacionada à esclerodermia (HP-DPI) é pior
comparada a dos pacientes com hipertensão arterial pulmonar isolada associada a esclerodermia (HAP)14.
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Fig. 2 – A sobrevida dos pacientes com hipertensão arterial pulmonar isolada associada à esclerodermia (HAP) foi pior nos pacientes com
hipertensão moderada a grave (pressão de artéria pulmonar média > 35mmHg).  A sobrevida dos pacientes com hipertensão pulmonar
e doença pulmonar intersticial relacionada à esclerodermia (HP-DPI) foi igual independente da gravidade da hipertensão pulmonar14.

associada a ES, não só em termos das manifestações da ES,
mas também em relação ao prognóstico.

A disfunção do ventrículo esquerdo é outra causa de HP
que deve ser considerada nos pacientes com ES. A pressão
diastólica final do ventrículo esquerdo elevada é transmitida
para o átrio esquerdo, e de forma retrógrada e passiva aumenta
a POCP. O envolvimento do coração é frequente embora, na
maioria das vezes oculto, porém quando clinicamente
evidente relaciona-se com pior prognóstico.16

Em uma série de casos com a forma cutânea difusa, 15%
dos pacientes apresentaram manifestações cardíacas, sendo
a causa da morte em 20% dos casos.17 Em outro estudo, o
envolvimento do miocárdio foi responsável por 14% das
mortes relacionada a ES.18  A variante cutânea difusa da ES,
a presença de anticorpos antitopoisomerase I e a rápida taxa
de progressão da espessura da pele são fatores de risco
para o desenvolvimento da doença no coração.16

Na ES os níveis de NT-proBNP estão significativamente
correlacionados com a hemodinâmica. Assim, pacientes com
NT-proBNP sérico > 395pg/ml têm maior probabilidade de
ter HP (sensibilidade 56%, especificidade 95%) mesmo que
o ECG seja normal.19 Medidas seriadas do NT-proBNP durante
o tratamento são preditivas de sobrevida. Desse modo, o
aumento de 10 vezes na concentração plasmática do NT-
proBNP em comparação ao basal, eleva em mais do que três
vezes a mortalidade, e pode indicar falência ao tratamento.20

Contudo, esses biomarcadores não ajudam a diferenciar a
disfunção cardíaca esquerda da direita e tornam-se menos
úteis quando cardiopatia e HP coexistem.21

Pacientes com ES são considerados de risco para o
desenvolvimento de tromboembolia venosa. Em uma coorte
de 108 pacientes com ES, anticorpos antifosfolípides, foram
encontrados em 14% dos pacientes, e associados com HP
(p = 0.009).21

O mapeamento pulmonar de perfusão deve ser indicado
para todos pacientes com ES e HP, com o objetivo de
diagnosticar ocasional embolia crônica; patologia
cirurgicamente tratável e com grande potencial de cura.

Em suma, na ES, a HP pode ser o resultado da combinação

de diferentes mecanismos patogênicos:
1. Um mecanismo que lembra a HAP idiopática, isolado

ou em conjunto com a doença veno-oclusiva,
2. Em consequência da doença do coração esquerdo,
3. Por vasoespasmo arterial, devido à hipóxia resultante

do defeito de difusão e do distúrbio de ventilação/perfusão,
4. Devido ao encarceramento das arteríolas e capilares

pulmonares no tecido fibrótico, quando a doença pulmonar
intersticial é significante,

5. Por formação de microtrombos decorrente do fluxo de
sangue lento no leito capilar-pulmonar.

A participação potencial e a relativa contribuição dos
diferentes mecanismos envolvidos na patogenia fazem da
HP relacionada à ES uma patologia complexa, difícil de tratar
e com prognóstico imprevisível.

O tratamento da HAP-ES é desafiador porque
frequentemente estes pacientes têm DPI ou disfunção
diastólica associada à doença arterial pulmonar. Entretanto,
o uso de vasodilatadores nesses casos não exclui uma
resposta hemodinâmica benéfica e devem ser indicados com
cautela porque podem intensificar a hipoxemia por aumentar
o fluxo de sangue em regiões onde a troca gasosa está
prejudicada, piorando ainda mais a relação ventilação –
perfusão, ou por causar edema pulmonar devido
insuficiência cardíaca diastólica ou a doença veno-oclusiva.

O tratamento da HAP-ES é baseado no da HAP idiopática
que consiste em oxigênio suplementar para os pacientes com
SaO

2
 < 90% em ar ambiente e diuréticos principalmente

quando há sobrecarga de volume e sinais clínicos de
insuficiência cardíaca direita.  O uso em curto prazo de
digoxina mostrou ter benefício por aumentar o débito
cardíaco e reduzir a norepinefrina22 circulante em pacientes
com HAP e falência do ventrículo direito. Entretanto, o uso
de digoxina em longo prazo é controverso. O aumento na
sobrevida é relatado com o uso de anticoagulante oral na
HAP idiopática.23 Acredita-se que a anticoagulação tenha
um efeito antiproliferativo por reduzir a carga de trombos na
circulação pulmonar. Apesar da falta de dados convincentes
do benefício da anticoagulação na HAP-ES, a trombose in
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situ descrita em alguns pacientes e o risco de tromboembolia
venosa determinado pela lentidão do fluxo de sangue no
ventrículo direito dilatado, justificam o uso de anticoagulante
nos pacientes com baixo risco de sangramento.

Em razão do efeito inotrópico negativo, os bloqueadores
dos canais de cálcio podem piorar a função do ventrículo
direito e por isso devem ser indicados somente para pacientes
com resposta positiva ao teste de vasorreatividade realizado
durante o cateterismo direito (PAPm deve cair pelo menos
10mmHg e alcançar um valor < 40mmHg sem reduzir o débito
cardíaco). Os respondedores ao teste correspondem a 7%
dos pacientes com HAP idiopática24, e parece ser exceção
nos pacientes com HAP-ES.

Considerando a proliferação celular e a remodelação
vascular as principais alterações histopatológicas da lesão
arterial, o tratamento específico da HAP consiste no uso de
agentes vasodilatadores com ação antiproliferativa. As três
principais vias envolvidas no vasoespasmo e remodelação
da circulação pulmonar são: a via da prostaciclina, a via do
óxido nítrico e a via da endotelina. Assim, as novas classes
de drogas aprovadas para tratar HAP atuam por uma destas
vias, ou seja: - os prostanóides (epoprostenol, treprostinil e
iloprost); - os inibidores da fosfodiesterase 5 (sildenafila e
tadalafila). - os antagonistas do receptor de endotelina
(bosentana, ambrisentana e sitaxsentan)

Vários estudos multicêntricos têm mostrado a eficácia da
combinação de drogas com diferentes vias de ação, no
tratamento da HAP incluindo a ES.25,26 Considerando a HAP
uma doença progressiva, particularmente a associada a ES,
responsável por 30% das mortes dos pacientes com ES, com
mediana de sobrevida de aproximadamente 1 ano sem
tratamento, parece racional que o diagnóstico e o tratamento
precoce da HP são medidas promissoras que podem mudar
a evolução da doença.

A gravidade da HAP pode ser clinicamente classificada
usando o sistema de classificação funcional da Organização
Mundial de Saúde. Dados históricos demonstraram que a
mediana de sobrevida de pacientes com HAP idiopática ou
hereditária não tratados e em classe funcional (CF) IV, III e II,
foi de 6 meses, 2,5 anos e 6 anos, respectivamente.27

A taxa de sobrevida em três anos dos pacientes com HAP-
ES em CF II e tratados com medicações específicas para HP
é de aproximadamente 70%-75%28. Contudo, apenas 16,7%
dos pacientes ES estão em CF II no momento do diagnóstico,
o que significa que mais de 80% destes pacientes têm uma
expectativa de vida em três anos que varia de 20% a 70% a
partir do diagnóstico. Assim, diagnosticar pacientes com
HAP-ES em CF II é um grande desafio para o médico.

Doença Pulmonar Intersticial
A DPI é a manifestação pulmonar mais frequente

relacionada à ES, observada em aproximadamente 40% dos
pacientes, e determinante de morbidade e mortalidade. A
DPI é uma complicação da variante cutânea difusa, mas
também encontrada na forma limitada e na ES sine, e pode

anteceder as outras manifestações sistêmicas da ES.
Dispneia é o sintoma mais frequente dos pacientes com

DPI, e na ES pode ser de causa multifatorial, como: anemia,
fraqueza muscular, doença cardíaca e HP.  A presença de
estertores inspiratórios finos, predominantes nas bases,
associados com estigmas da ES, sugere DPI.

Infiltrado intersticial fibrosante, mais evidente nas bases,
que preserva o parênquima pulmonar subjacente a pleura, é
consistente com a DPI relacionada à ES (DPI-ES).
“Faveolamento” é encontrado em 10% a 30% dos casos e
acomete menos de 10% do parênquima. Esôfago dilatado,
focos de consolidação alveolar ou opacidades em vidro fosco
em lobos inferiores, podem ser observados na presença de
aspiração (Fig. 3). Derrame e espessamento pleural são
complicações pouco frequentes.

  A pneumonia intersticial não específica (PINE) é a
manifestação histopatológica mais frequente da doença do
tecido conjuntivo no pulmão. Histologicamente a PINE é
caracterizada por septos alveolares espessados à custa de
células inflamatórias – linfócitos (PINE celular) ou por
acúmulo de colágeno (PINE fibrótica). Áreas de pneumonia
em organização podem ser observadas, mas geralmente são
focais e discretas29 (Fig. 4). O prognóstico da PINE é
influenciado pelo componente histológico. Pacientes com o
componente inflamatório, o prognóstico costuma ser bom
enquanto que, a mediana de sobrevida varia de 6 a 14 anos
nos pacientes com predomínio do componente fibrótico.30

  A presença de anticorpos antitopoisomerase (Scl-70)
aumenta o risco de desenvolver fibrose intersticial, porém não
determina gravidade31, diferente dos anticorpos anticentrômero
que se associam com uma doença intersticial mais branda.32

As alterações na função pulmonar geralmente antecedem
as manifestações clínicas da doença, portanto é
recomendado que todos os pacientes com ES sejam

Fig. 3 – Pneumonia intersticial não específica. TCAR de uma
mulher de 48 anos portadora de esclerose sitstêmica e pneumonia
intersticial  não específica. Nota-se a presença de opacidade em
vidro fosco bilateral, bronquiolectasias e bronquiectasias de
tração, e um infiltrado reticular que preserva o parênquima
adjacente a pleura (seta). Chama à atenção o esôfago dilatado.
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rastreados pelo menos uma vez por ano, com espirometria,
DLCO e oximetria de exercício. Embora a redução isolada da
DLCO seja um sinal sensível da DPI, HAP deve ser excluída.

O diagnóstico da DPI-ES é de correlação clínica-
tomográfica, não havendo necessidade de comprovação
histopatológica e citológica na maioria das vezes.

Corticóide e imunossupressor são as duas classes de
medicações mais utilizadas para tratar a DPI relacionada à
colagenose. Vários estudos mostraram benefício com a
ciclofosfamida para tratar a DPI-ES, apesar da toxicidade, e
da segurança em relação ao seu uso prolongado. O
Scleroderma Lung Study foi o primeiro estudo randomizado,
duplo cego, palcebo controlado, que avaliou a eficácia da
ciclofosfamida em pacientes sintomáticos com DPI-ES. Os
pacientes que receberam ciclofosfamida por 1 ano, tiveram
melhora modesta, mas significante, da CVF, no índice de
dispneia, na qualidade de vida e no escore de espessamento
da pele.33 A via de administração parece não interferir com a
eficácia da medicação, porém quando administrada na forma
de pulsoterapia, causa menos efeitos colaterais. A azatioprina
também mostrou ser eficaz no tratamento da DPI-ES. No
período de 12 meses, os pacientes tratados com azatioprina
não apresentaram piora clínica e funcional. Além disso,
azatioprina foi eficaz em 3 pacientes que recaíram após o
tratamento com ciclofosfamida.34 O micofenolato de mofetila
é uma droga imunossupressora considerada menos tóxica que
a ciclofosfamida e bem tolerada pelos pacientes. Há vários
estudos pequenos que mostraram melhora dos sintomas, da
CVF e da DLCO com o uso de micofenolato para tratar a DPI-
ES.35 O rituximab, um anticorpo monoclonal direcionado contra
o antígeno CD20 dos linfócitos B, é outra opção terapêutica
que parece ser promissora no tratamento da DPI-ES.36

O transplante pulmonar deve ser considerado para os
pacientes com ES e doença pulmonar avançada não
responsiva ao tratamento clínico. A taxa de sobrevida em 2 e
5 anos para 54 pacientes transplantados com ES, foi 72% e
55%, respectivamente.37

Outras Manifestações Pulmonares
• Câncer de pulmão
Acredita-se que a injúria celular recorrente e o dano genético

da célula epitelial, predisponham ao desenvolvimento de câncer
na DPI-ES. O uso frequente de drogas imunossupressoras é
outro fator de risco para o desenvolvimento de câncer de
pulmão independente da ES. A neoplasia pode aparecer em
qualquer estágio da doença, o que requer que pacientes
com ES sejam monitorados periodicamente.

Toxicidade Pulmonar por Drogas
A toxicidade pulmonar secundária a ciclofosfamida é rara,

e resulta em dois padrões distintos: pneumonite de início
precoce que é reversível e geralmente responde ao corticóide,
e pneumonite de início tardio com espessamento pleural,
cronicamente progressiva, e resistente ao corticóide. O dano
alveolar difuso é a manifestação pulmonar mais comum
induzida pela ciclofosfamida.38

• Pneumonia Aspirativa
Devido ao comprometimento da motilidade do esôfago e

da hipotonia do esfíncter inferior, a aspiração do conteúdo
gástrico é frequente nos pacientes com ES. Quantidades
aumentadas de pepsina e pepsinogênio são detectadas no
lavado broncoalveolar desses pacientes. Assim, é possível
que a aspiração oculta seja o principal mecanismo envolvido
na patogênese da DPI-ES. Entretanto, o papel da aspiração
na patogênese da DPI-ES, ainda precisa ser determinado.

• Doença Pleural
O derrame pleural é uma complicação rara da ES, e de

patogênese desconhecida. A associação de derrame pleural
com malignidade, vasculite, infecção e insuficiência cardíaca
devem ser consideradas. Existem vários relatos de
pneumotórax espontâneo em pacientes com ES, inclusive
como a primeira manifestação da doença. A ruptura de cisto
subpleural parece ser a causa provável.

• Pneumoconiose
A associação entre silicose e ES foi, inicialmente, descrita

por Erasmus, em 1957. Mais tarde, Cowie, também na África
do Sul, observou uma relação significativa entre a ocorrência
de ES e a intensidade de exposição à sílica em mineiros de
ouro e carvão, ainda que na ausência de silicose. A
probabilidade de indivíduos expostos a sílica desenvolver
ES é 25 a 74 vezes maior que a população geral, aumentando
ainda mais nos pacientes com silicose.

Conclusões
A doença pulmonar é uma complicação frequente da ES,

que pode se manifestar de várias formas. A HP e a DPI são as
mais encontradas e determinantes de prognóstico.  Assim,
recomenda-se que todos os pacientes com ES, mesmo que
assintomáticos, sejam rastreados anualmente com prova de
função pulmonar, DLCO e ecocardiograma com Doppler. As

Fig. 4 – Paciente com esclerose sistêmica e doença pulmonar
intersticial.  O padrão histopatológico é de pneumonia intersticial
não específica, caracterizada por fibrose paucicelular que acomete
difusamente o septo alveolar, e preserva a arquitetura alveolar.



 16                                                                                                                                               Pneumologia Paulista Vol. 25, No.14/2011

outras manifestações da ES no pulmão são notáveis, porém
menos frequentes.
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Introdução
As cardiopatias congênitas são as anomalias mais

freqüentes , em torno de 1% dos nascidos vivos.¹ Os defeitos
cardíacos que têm fluxo pulmonar aumentado são os de maior
incidência. Aproximadamente 4,2% dos pacientes com
cardiopatia congênita desenvolvem Hipertensão Arterial
Pulmonar (HAP).2,3 Estabelecendo-se a HAP definitivamente,
a correção cirúrgica do defeito cardíaco é contra indicada, e
o prognóstico piorado drasticamente. O tempo da correção
das cardiopatias congênitas, cada vez mais precoce, diminuiu
e muito a frequência de HAP.

Um grande shunt  intracardíaco ou extracardíaco, quando
não reparado, leva ao remodelamento da vasculatura
pulmonar e  hipertensão arterial pulmonar progressiva,
terminando com a inversão do fluxo e cianose, então
chamada Síndrome de Eisenmenger (SE).4  Apesar de muitos
pacientes com SE sobreviverem até a quarta ou quinta
década, estes têm uma expectativa de vida diminuída e piora
da qualidade de vida.6,7

O seguimento das crianças portadoras de cardiopatias
congênitas de hiperfluxo pulmonar com indicação de
fechamento do defeito, em momento oportuno, é essencial
para o bom prognóstico destes pacientes, já que na grande
maioria dos casos após o procedimento (cirúrgico ou via
hemodinâmica) o paciente estará curado. Porém, pacientes
que não tiveram o tratamento realizado evoluem para SE.

Opções de tratamento para pacientes com SE eram
limitadas, porém estudos recentes37,38,39 demonstram sucesso
no tratamento com o uso de terapias que tem como alvo as
vias da fisiopatologia da HAP.40

Fisiopatologia
A fisiopatologia da Hipertensão Arterial Pulmonar

secundária a cardiopatia congênita (HAP-CC) é semelhante
àquela encontrada na Hipertensão arterial pulmonar
idiopática8,9,10, ambas apresentando  remodelamento vascular
e aumento da resistência vascular pulmonar. Nas
cardiopatias congênitas com shunt esquerda-direita há

aumento do fluxo sanguíneo que induz a um aumento na
força de cisalhamento e aumento da luz do vaso. Essas forças
hemodinâmicas induzem à disfunção endotelial.8

Logo nos primeiros meses de vida, portadores de
cardiopatia congênita de hiperfluxo pulmonar iniciam
remodelação vascular, com muscularização precoce de
segmentos intra-acinares. A seguir, as artérias sofrem
hipertrofia da túnica média e posteriormente, migração e
proliferação de células musculares lisas na íntima, levando a
oclusão gradual do lúmen. Com a progressão da doença
aparecem também lesões complexas, com dilatação da parede
arterial. As lesões plexiformes (figura 1) são aglomerados de
células endoteliais que ocupam a luz de uma artéria dilatada,
e lesões angiomatóides caracterizam-se pela presença de
numerosos vasos de diferentes diâmetros congestos e com
paredes delgadas, circundado uma artéria pulmonar. A
presença destas lesões na biópsia pulmonar é classicamente
considerada como um sinal morfológico de irreversibilidade
da doença, ou seja, da provável manutenção do regime

Fig. 1- Corte histólogico demonstrando lesão plexiforme em
portador de HAP secundária a cardiopatia congênita. Imagem
gentilmente cedida pela  Dra Geanete Pozzan, professora adjunta
ISCMSP
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hipertensivo mesmo com a correção do defeito.11

Normalmente, durante a maturação pulmonar, há um
aumento do número de arteríolas em relação ao número de
alvéolos. Em portadores de cardiopatia congênita, por
mecanismos ainda não esclarecidos, a taxa de crescimento
numérico das arteríolas cai, elevando a relação alvéolo/artéria,
reduzindo numericamente o leito arterial e contribuindo para
a pressão pulmonar elevada.11

A lesão endotelial secundária ao stress da força de
cisalhamento ocorre por  três vias fisiopatológicas:

- Via da Endotelina: A Endotelina é um peptídeo de 21
aminoácidos derivado do endotélio.Sua ação é desencadeada
por gatilhos hormonais, lesão endotelial, baixa tensão de
oxigênio e mediadores locais (citoquinas, Interleucina-1).
Trata-se de um vasoconstritor endógeno 100 vezes mais
potente que a noradrenalina.

A expressão aumentada da endotelina leva a:
• Fibrose: formação excessiva de tecido cicatricial e

remodelamento vascular e cardíaco.
• Hipertrofia: proliferação celular e hipertrofia em miócitos

cardíacos e na vasculatura.
• Vasoconstrição: vasoconstritor potente e com meia vida

prolongada.
• Inflamação: aumento da permeabilidade vascular,

permitindo que mediadores pró-inflamatórios entrem no
espaço intersticial.

-Via do óxido nítrico: o óxido nítrico está envolvido no
tônus vascular pulmonar por meio da ação da 5’monofosfato
de guanosina (GMPc), seu segundo mensageiro. Em casos
de HAP, ocorre superexpressão significativa da enzima
fosfodiesterase tipo 5 (PDE-5), responsável pelo rápido
metabolismo de GMPc na vasculatura pulmonar.12

-Via da prostaciclina: A prostaciclina é um produto do
metabolismo do ácido araquidônico derivado do endotélio,
exibindo propriedades vasodilatadoras, antiplaquetárias e
antiproliferativas, principalmente por meio da adenosina 5 –
monofosfato cíclica, (AMPc), um segundo mensageiro
intracecular. A prostaciclina sintase e os metabólitos da
prostaciclina sofrem significativa redução ou desaparecem
nos vasos sanguíneos e no soro de indivíduos com
hipertensão pulmonar.12, 13, 14

Classificação
A evolução da cardiopatia congênita de hiperfluxo

pulmonar para a HAP depende do tipo da cardiopatia,
tamanho do defeito, local (os chamados defeitos pré-
tricuspídeos tem uma evolução muito mais lenta que os pós-
tricuspídeos) e período de exposição da vasculatura
pulmonar ao hiperfluxo.

Pacientes portadores do mesmo tipo de defeito cardíaco,
com dimensões e tempo de exposição semelhantes podem
desenvolver ou não hipertensão pulmonar, demonstrando a
predisposição genética para essa evolução.

Várias classificações já foram propostas para a hipertensão
arterial pulmonar secundária a cardiopatia congênita:8,15,16,17

Fig. 2 - Comunicação Interatrial tipo ostium secundum. Imagem
gentilmente cedida pela  Dra Geanete Pozzan, professora adjunta
ISCMSP

-Tipo: pré tricuspídea e pós tricuspídea.
-Dimensão: restritiva ou não restritiva.
-Direção do shunt: esquerda, direita, bidirecional.
-Cirurgia: realizada ou não, bandagem da artéria pulmonar,

shunt cirúrgico, correção completa.
-Anomalias cardíacas associadas: estenose de veias ou

artérias pulmonares, disfunção ventricular esquerda.
-Anomalias extracardíacas associadas: presença ou

ausência.

Cardiopatias Congênitas de Hiperfluxo

Pulmonar mais frequentes:

Lesões pré-tricuspídeas

Comunicação Interatrial (CIA)
Apesar de bastante comum -6 a 10% de todas as

cardiopatias congênitas20,21 - é subdiagnosticada pelo seu
“silêncio clínico”: Fisiologicamente, a diferença de pressão
entre átrio esquerdo e átrio direito é baixa (menos de
10mmHg), não há  turbilhonamento na passagem de sangue
pelo defeito, logo o defeito em si não gera sopros cardíacos.

Em muitos casos o diagnóstico só é feito na idade adulta
(terceira ou quarta décadas) quando, pelo grande aumento
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Fig. 3 - Eletrocardiograma de paciente com 33 anos de vida, com comunicação interventricular não corrigido e SE, demonstrando
importante sobrecarga atrial direita e ventricular direita.

atrial o paciente desenvolve arritmia cardíaca e em sua
investigação a comunicação interatrial é encontrada, ou
quando apresenta sintomas como dispneia aos esforços e
dor torácica, sinais de HAP já instalada.

A comunicação interatrial tipo ostium secundum
apresentam um risco de evoluir para HAP em 4%, já na vida
adulta, enquanto as lesões do tipo seio venoso apresentam
um risco maior, de 16%.18,19

.

Defeitos pós tricuspídeos:
- Comunicação interventricular (CIV)
Dentre todas as cardiopatias congênitas, a comunicação

interventricular é a mais comum (20%).20

Pode não ser diagnosticada no período neonatal devido
ao aumento da pressão no ventrículo direito nos primeiros
dias de vida. Com o passar dos dias a pressão pulmonar
diminui gradativamente e o sopro passa a ser audível. Devido
a grande diferença de pressão entre ventrículo esquerdo e
direito o sopro cardíaco é rude, muitas vezes acompanhado
de frêmito, e a não ser que o defeito seja muito pequeno, a
clínica de hiperfluxo pulmonar é bem evidente: atraso do
desenvolvimento pondero-estatural, taquipneia, taquicardia,
sudorese, cansaço às mamadas e pneumonias de repetição.

-Persistência do canal arterial (PCA)
O canal arterial é uma estrutura da circulação fetal, que

comunica a artéria aorta à artéria pulmonar e tem seu
fechamento nos primeiros momentos da vida extra-uterina.
A persistência desta estrutura,ocorrência bastante comum
em recém nascidos pré-termos, leva a uma sobrecarga de
volume pulmonar. Clinicamente os pacientes apresentam

Fig. 4 - RX de tórax de criança portadora de persistência do canal
arterial e hiperfluxo pulmonar importante, sem evidencias de HAP.

pulsos periféricos amplos e sopro contínuo áspero, “em
maquinaria” mais intenso na região infraclavicular esquerda.

Defeito do Septo Átrio Ventricular Total (DSAVT)
Em torno de 50% dos pacientes portadores de Síndrome

de Down possuem cardiopatia congênita, sendo a maioria
destas de hiperfluxo pulmonar. A cardiopatia mais
característica da Síndrome de Down é o Defeito do Septo
Atrioventricular de Forma Total (figuras 6 e 7).

O defeito consiste em uma comunicação interatrial tipo
ostium primum, uma comunicação interventricular tipo via
de entrada, e uma valva atrioventricular única.



 20                                                                                                                                               Pneumologia Paulista Vol. 25, No.14/2011

Fig. 5- tomografia de tórax evidenciando aumento importante de
Artéria e ramos pulmonares

Nos primeiros meses de vida estes pacientes apresentam
desnutrição protéico-calórica importante, o hiperfluxo os
impõe um alto metabolismo com taquidispneia e dificuldade

Fig. 6- Defeito do Septo Atriventricular forma total, Imagem
gentilmente cedida pela  Dra Geanete Pozzan, professora adjunta
ISCMSP

Fig. 7- Defeito do Septo Atriventricular forma total, Imagem
gentilmente cedida pela  Dra Geanete Pozzan, professora adjunta
ISCMSP

para alimentação, atrasando ainda mais o desenvolvimento
neuropsicomotor, característica da Síndrome.

No eletrocardiograma é característica a presença de bloqueio
divisional antero- superior, presente em 95% dos casos.22

Pelo grande tamanho dos defeitos característicos da
trissomia do cromossomo21, e por mecanismos
fisiopatológicos ainda não bem estabelecidos, pacientes com
Síndrome de Down e cardiopatias congênitas desenvolvem
hipertensão pulmonar precocemente, sendo indicada a
correção cirúrgica por volta dos quatro meses de vida,
evitando a remodelação vascular pulmonar.

Sempre que uma cirurgia de correção desse defeito for
indicada após o primeiro ano de vida, o estudo hemodinâmico
está indicado obrigatoriamente, ou antes dessa data
dependendo dos dados clínicos.

Pela rapidez da instalação da hipertensão pulmonar,
dificuldade de acesso a centros de referencia de cirurgia
cardíaca pediátrica, a grande morbidade, principalmente
infecciosa a que ficam sujeitos esses pacientes, muitos
“perdem” o tempo cirúrgico e evoluem para a Síndrome de
Eisenmenger.

No ambulatório de Hipertensão Arterial Pulmonar da Santa
Casa de São Paulo 18 pacientes (21%) em tratamento são
portadores de Síndrome de Down e SE. O seguimento desses
pacientes não demonstra diferenças quando comparado a
outros pacientes portadores de SE, exceto pela alta
porcentagem de hipotireoidismo nessa população, o que
pode agravar o estado clínico. Avaliações semestrais da
função tireoidiana e reposição hormonal quando necessária
os transformam em pacientes com bom prognóstico quando
submetidos à terapia específica (um óbito em quatro anos de
seguimento).

Outras formas de cardiopatias congênitas evoluem com
hipertensão pulmonar, como o truncus arterioso, a
transposição de grandes artérias, a janela aorto-pulmonar, a
drenagem anômala de veias pulmonares, dentre outras
cardiopatias congênitas complexas.

Fig. 8- curva da insuficiência tricuspídea, evidenciando PSAP=
99mmHg em portador de SE
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Diagnóstico
A história clínica de defeito cardíaco não corrigido, ou

dados do exame físico como cianose, baqueteamento digital,
segunda bulha cardíaca hiperfonética  podem sugerir o
diagnóstico. Dispneia, fadiga, vertigem e síncope podem
ser encontrados e indicam gravidade. Arritmias cardíacas,
uma complicação tardia de SE, são causa frequente de morte
súbita nestes pacientes.8

O quadro clínico, a radiografia de tórax, o
eletrocardiograma e o ecocardiograma definem em qual
estágio a cardiopatia se encontra e a necessidade de
realização de cateterismo para definir a conduta a ser seguida
(tabela 1).

Ecocardiograma
O ecocardiograma tem como papel confirmar o

diagnóstico da cardiopatia congênita e sua repercussão,
trazer detalhes sobre más-formações cardíacas associadas e
parâmetros hemodinâmicos.

Para defeitos com hiperfluxo pulmonar podemos identificar
fatores que refletem a repercussão hemodinâmica: local e
tamanho do defeito, repercussão nas cavidades direitas e
esquerdas, direção do shunt, estimativa da pressão pulmonar
através dos defeitos, relação fluxo pulmonar/fluxo sistêmico
(Valor normal=1/ Hiperfluxo discreto=menor que 1,5/
Hiperfluxo moderado=1,5 a 2/ Hiperfluxo importante=maior
que 2), fluxo pulmonar (velocidades de 1,2 a 1,4m/s como
hiperfluxo discreto, 1,4 a 1,6m/s hiperfluxo moderado, 1,7 a

Clínica

Ausculta cardíaca

Radiografia

Eletrocardiograma

Ecocardiograma

Cateterismo

Ausência de HAP
Se defeitos grandes:
taquicardia,
taquipneia, atraso do
desenvolvimento
pondero-estatural e
neuropsicomotor,
pneumonias de
repetição,
necessidade de
medicações
anticongestivas em
altas doses.Ausência
de cianose

Segunda bulha
normofonética, sopro
cardíaco bem
evidente.

Área cardíaca
aumentada, hiperfluxo
pulmonar importante.

Sobrecarga de
câmaras esquerdas

Shunt da esquerda
para direita com
gradiente alto,
dilatação de câmaras
esquerdas,
PSAP<35mmHg.

Não é necessário
para fechamento do
defeito.

Sinais de HAP
Pode haver melhora
da clínica de
taquicardia,
taquipneia,
diminuição da
necessidade de
medicações
anticongestivas,
ausência de cianose

Segunda bulha mais
audível, sopro
cardíaco menos
intenso

Área cardíaca
aumentada e
hiperfluxo pulmonar
não tão evidentes

Sobrecarga
biventricular

Shunt esquerda-
direita com gradiente
mais baixo, dilatação
de câmaras direitas.

Deverá ser realizado
para fechamento do
defeito com
segurança ou contra
indicação cirúrgica.

HAP
Ausência de
taquicardia ou
taquipneia,
possibilidade de não
usar medicações
cardiológicas,
ausência de cianose,
porém a oximetria
pode evidenciar
saturações mais
baixas

Segunda bulha
hiperfonética, sopro
cardíaco discreto ou
inaudível

Área cardíaca normal
ou aumentada, tronco
pulmonar bem
evidente, fluxo
pulmonar normal ou
diminuído

Sobrecarga
biventricular ou de
câmaras direitas

Shunt esquerda-
direita com mínimo
gradiente direita-
esquerda ou shunt
bidirecional.

Obrigatório para o
diagnóstico de
inoperabilidade.

Síndrome de
Eisenmenger
Fadiga aos médios
ou pequenos
esforços, dor
torácica, cianose
evidente

Segunda bulha
hiperfonética, sopro
cardíaco discreto ou
inaudível

Área cardíaca
normal ou
aumentada, tronco
pulmonar abaulado,
fluxo pulmonar bem
diminuído

Sobrecarga de
câmaras direitas

Dilatação e
hipertrofia de
câmaras direitas,
shunt direita-
esquerda.

Deverá ser realizado
para documentar a
inoperabilidade e
iniciar medicação
específica
(vasodilatação
pulmonar).

Tabela 1.
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2m/s hiperfluxo importante).
Todos esses parâmetros são importantes na avaliação e

seguimento de portadores de cardiopatia de hiperfluxo
pulmonar, pois, juntamente com os dados clínicos,
determinarão o momento cirúrgico.

Em casos de hipertensão arterial já estabelecida e
irreversível (diagnosticada pela presença de sinais de
Síndrome de Eisenmenger ou pelo cateterismo) o eco tem
papel importante no seguimento e prognóstico dos pacientes.

A maior consequência da hipertensão arterial pulmonar
grave é a disfunção do ventrículo direito, porém a avaliação
de sua função pelo ecocardiograma não é simples, dessa
forma nenhum parâmetro isolado é suficiente para dar a real
fração de ejeção, sendo necessária uma combinação de
parâmetros para uma adequada avaliação do ventrículo
direito e prognóstico. A presença de derrame pericárdico:
demonstra disfunção do ventrículo direito, e quando
presente piora a função biventricular.

Teste da Caminhada 6 minutos: A avaliação rápida,
durante a consulta, da capacidade ao exercício é uma valiosa
ferramenta no seguimento clínico dos portadores de HAP.
Somente temos valores preditos para pacientes adultos,
porém observamos na Santa Casa de São Paulo que crianças
com quatro anos de vida já conseguem realizar o exercício, e
a comparação entre as distâncias percorridas pelo próprio
paciente em momentos diferentes, com a mesma técnica,
traduzem de modo satisfatório o estado clínico desta.

Particularidade deste teste em pacientes com SE é que o
indivíduo já inicia a caminhada com uma baixa saturação,
não sendo indicada a administração de oxigênio inalatório
para a realização do exame.

Cateterismo cardíaco
Na hipertensão pulmonar secundária a um defeito

congênito, a avaliação hemodinâmica através de cateterismo
cardíaco é imperativa para confirmar o diagnóstico, avaliar a
gravidade da HAP e decidir sobre a operabilidade e tipo de
correção (total ou paliativa), através das variáveis
hemodinâmicas e do teste de vasoreatividade pulmonar.

O cateterismo cardíaco deve ser considerado para todos os
pacientes com cardiopatia congênita e hipertensão pulmonar
sem evidência clínica de shunt esquerda-direita causando
congestão pulmonar, e naqueles acima de 12 meses de vida
com transposição das grandes artérias, truncus arteriosus
comunis e Defeito do Septo Atrioventricular Total, assim
como pacientes selecionados entre 6 e 12 meses de vida.23

O cateterismo cardíaco é um procedimento seguro mesmo
em pacientes com HP importante e falência de VD, com baixa
morbidade (1.1%) e mortalidade (0,055%).

Medida de pressões, fluxos e resistências
A medida das pressões é realizada com cateter de orifício

terminal, iniciando na câmara mais distal até a mais proximal.

As pressões devem ser medidas em curto espaço de tempo
para evitar que alterações na estabilidade do paciente possam
interferir na interpretação dos dados.

Um dado importante é a diferença entre a PCP e a PDAP.
Quanto maior essa diferença, maior a probabilidade de
estarmos à frente de um quadro de Hiperresistência Pulmonar
(figura 1).

Para calcular os fluxos pulmonares e sistêmicos é feita
coleta de gasometrias em todas as câmaras cardíacas,
simultaneamente à aferição de pressão.

Diferente da HPI, onde não há shunt intracardíaco e o
método de termodiluição é eficaz, na HP secundária a
cardiopatia congênita utilizamos o método de Fick para o
cálculo dos fluxos. Este se baseia no fato de que a liberação
de uma substância pelos tecidos periféricos é igual ao fluxo
sangüíneo para estes tecidos periféricos multiplicado pela
diferença de concentração artério-venosa (gradiente) dessa
substância. Na determinação do fluxo pulmonar e sistêmico,
a substância medida é o oxigênio do sangue.

Teste de vasoreatividade pulmonar
O teste de vasoreatividade pulmonar é o padrão-ouro para

avaliar a reatividade do leito vascular pulmonar.24 Na
Hipertensão Arterial Pulmonar Idiopática (HAPI) esse teste
é feito para avaliar a resposta à terapia com bloqueadores de
canal de cálcio.25 No caso de hipertensão pulmonar
secundária a cardiopatia congênita, o teste é aplicado para
auxiliar  na decisão cirúrgica, avaliando a reversibilidade da
hipertensão pulmonar.

O teste em pacientes com cardiopatia congênita é
semelhante ao realizado em pacientes com HAPI.  Existem
vários protocolos, mas habitualmente, após obter os dados
em condição basal, administra-se Óxido Nítrico (NO) na
concentração de 20ppm associado a FiO

2
 de até 30%, por

cerca de 10 minutos. Obtêm-se todos os dados novamente
nessa condição.28

O agente vasodilatador de escolha é o NO, pois tem meia-
vida curta, é seguro e fácil de ser administrado, com pouco
ou nenhum efeito sistêmico.26 Não há diferença na queda da
RVP com doses de NO acima de 20 ppm. 27

Avaliação dos resultados
Em artigo recente23, Lopes and O’Leary especificaram,

usando a literatura disponível e a opinião de especialistas,
critérios baseados na Resistência Vascular Pulmonar (RVP),
sua relação com a Resistência Vascular Sistêmica (RVS) e
como essas variáveis respondem ao teste de vasoreatividade
pulmonar. A recomendação foi conservadora e pode ser
adaptada no futuro.24

Ficou determinado que:
• Resultado favorável para correção total biventricular:

o RVP < 6W/m2 associado a RVP/RVS < 0,3 (em condição
basal)
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o RVP basal 6-9 W/m2 com resposta ao teste de
vasoreatividade pulmonar com oxigênio ou óxido nítrico:
•  queda de 20% na RVP; RVP após o teste < 6w/m2;
•  queda de 20% no RVP/RVS; RVP/RVS após o teste <0.3.

A presença de dupla fonte de fluxo pulmonar, persistência
de canal arterial, coarctação de aorta e insuficiência pulmonar
importante, entre outros, também pode levar a erro de
cálculos.

Usar o VO
2
 estimado e não aferido pode levar a se assumir

um valor que não condiz com a realidade daquele paciente,
sendo uma fonte de erro comum.

Tratamento
Tratamento Cirúrgico
A cirurgia cardíaca moderna permite a correção da

cardiopatia congênita  precocemente. Em alguns casos, porém,
estes pacientes procurarão atendimento médico tardiamente,
já com alterações vasculares pulmonares permanentes.

A cirurgia é de alto risco naqueles pacientes com aumento
da resistência vascular pulmonar (RVP). Se a RVP persiste
alta no pós-operatório, o prognóstico é ruim.

Há critérios bem definidos para decidir a possibilidade
cirúrgica destes pacientes: exame clínico com o intuito de
verificar sinais de insuficiência cardíaca congestiva e
saturação de oxigênio, ecocardiograma para verificar sinais
de aumento do fluxo na circulação pulmonar e o cateterismo
cardíaco direito com teste de vasoreatividade. Por algum
tempo, a biópsia pulmonar cirúrgica foi utilizada para
verificar alterações na circulação pulmonar que impedissem
a cirurgia. Hoje em dia, a relação risco-benefício deste
procedimento não mais o justifica e, além disso, a biópsia
obtém fragmentos randômicos do tecido pulmonar, não
necessariamente os com maiores alterações. Isto significa
que mesmo os pacientes que não apresentam alterações
significativas na biópsia podem desenvolver hipertensão
arterial pulmonar no pós-operatório.

Atualmente, as medidas hemodinâmicas do cateterismo
cardíaco direito e o teste de vasoreatividade são as principais
ferramentas no auxílio da decisão cirúrgica.

Pacientes operados que obedecem aos critérios
hemodinâmicos demonstrados normalmente evoluem de
modo satisfatório no pós-operatório imediato, porém muitas
vezes necessitam de vasodilatadores pulmonares, como
milrinone e óxido nítrico para uma melhor função do
ventrículo direito, submetido por algum período a um
estresse importante pelo excesso de volume.

Alguns pacientes, mesmo sem HAP evidenciada no pré-
operatório podem evoluir gradualmente com sinais de HAP,
neste caso o cateterismo deve ser indicado para o
diagnóstico. Pela predisposição genética do paciente, a
suspensão do estresse endotelial não impede a evolução
para a HAP. Este grupo se comporta como pacientes com
HAP idiopática e apresenta um prognóstico ruim.29

Pré-Eisenmenger Não Cirúrgico
Há pacientes com RVP muito alta para cirurgia, mas não

se enquadram no diagnóstico de SE (sem inversão de shunt).
Neste grupo de pacientes, a conduta era aguardar sem iniciar
o tratamento medicamentoso até que os mesmos
desenvolvessem SE. Com o aparecimento das terapias
vasodilatadoras modernas, a introdução precoce da
medicação parece retardar a evolução para a SE e suas
complicações. Para o tratamento destes pacientes
necessitamos de estudos que comprovem sua eficácia e
segurança, e a certeza que esses pacientes não tenham
nenhum grau de hiperfluxo pulmonar já que o problema de
reduzir a RVP é aumentar o fluxo pulmonar e torná-los mais
propensos ao desenvolvimento de lesões vasculares. Em
suma, ainda não há evidências robustas para prescrição de
vasodilatadores nesta situação, além de relatos na literaura29.

A bosentana, inibidor dos receptores de endotelina, tem
boa evidência no tratamento das cardiopatias congênitas. A
redução da RVP que ocorre nos pacientes em tratamento
das cardiopatias congênitas pode torná-los candidatos a
cirurgia; porém, estes pacientes ainda podem desenvolver
HAP no pós-operatório.29

Tratamento da Síndrome de Eisenmenger
Tratamento convencional
O tratamento convencional incluindo diuréticos, oxigênio,

antiarrítmicos, digitálicos e anticoagulantes não modifica a
sobrevida, nem o risco de deterioração destes pacientes. Em
relação a anticoagulação, apesar da SE estar associada com
aumento da incidência de trombose da artéria pulmonar, não
há evidência para o seu uso e deve-se pesar o risco de
anticoagulação nestes pacientes.29 Na Santa Casa de São
Paulo optamos pela anticoagulação sempre que não temos
contra-indicação ao seu uso.

Os bloqueadores dos canais de cálcio não são
recomendados, já que a queda da pressão arterial sistêmica
com seu uso pode aumentar o shunt direita-esquerda,
provocando síncope e morte súbita.

Oxigenioterapia domiciliar pode melhorar os sintomas, mas
não mostrou aumento da sobrevida.29

Medidas adicionais incluem: educação do paciente sobre
seu problema, modificações comportamentais, avaliação de
risco durante cirurgias eletivas e a não pratica de exercícios
extenuantes. A gravidez é associada com alto risco de
mortalidade materna e fetal, portanto é contra-indicada nestes
pacientes.29

Vasodilatação pulmonar
Mesmo sem um número suficiente de estudos suportando

o uso de medicações específicas para HAP associado a
cardiopatia congênita, o uso dos medicamentos vem
demonstrado melhora importante na sobrevida e
principalmente qualidade de vida desses pacientes.(gráfico 1)
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No ambulatório multidisciplinar de Hipertensão Pulmonar
da Santa Casa de São Paulo estão cadastrados 86 pacientes
portadores de Hipertensão Arterial Pulmonar, sendo destes
43(50%) portadores de cardiopatia congênita. A diferença
importante dos dados quando comparados a literatura se
deve ao fato do ambulatório estar dentro do Departamento
de Pediatria, associado ao Ambulatório de Cardiopatias
Congênitas e a um ambulatório específico de Síndrome de
Down, no qual no momento do encaminhamento muitos
pacientes já perderam o tempo cirúrgico.

Dos 43 pacientes portadores de SE, em quatro anos de

seguimento e tratamento específico, apenas uma adolescente
(2,3%) foi a óbito, enquanto das sete crianças acompanhadas
por Hipertensão Arterial Pulmonar Idiopática, três (42%)
foram a óbito em menos de 6 meses de tratamento específico,
evidenciando a agressividade da HAPI em crianças,
principalmente se comparada ao relativo bom prognóstico
dos pacientes portadores de SE em tratamento específico.

Bosentana
Como já mencionado, o sistema da endotelina-1

desempenha papel importante na HAP, incluindo a HAP por
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cardiopatias congênitas. O primeiro estudo randomizado, duplo
cego e placebo controlado nesta condição foi o BREATHE-5
(Bosentan Randomised Trial of Endothelin Antagonist-5), que
investigou a eficácia da bosentana em 54 pacientes com
Eisenmenger.30 Após 16 semanas de estudo, concluiu-se que a
bosentana reduziu significativamente a RVP e a PAP média,
melhorando a capacidade de exercício comparado ao grupo
placebo, sem afetar a saturação de oxigênio arterial (gráfico 2).
Os dados do BREATHE-5 sugerem que a localização do defeito
septal também não altera a eficácia do tratamento.

Inibidores da Fosfodiestarase-5
Os estudos com sildenafil na cardiopatia congênita são

menores, mas mostraram benefícios hemodinâmicos sem
prejuízos na saturação de oxigênio arterial.

D’Alto et al , em um estudo com duração de 6 meses,
adicionaram sildenafil 20 mg 8/8 horas a 28 pacientes com
SE, e observaram melhora significativa na classe funcional,
teste de caminhada de 6 minutos, saturação de oxigênio no
final do teste de caminhada de 6 minutos, escore de dispneia
de Borg, pró-peptídeo natriurético cerebral e hemodinâmica.31

Prostaciclina e Análogos da Prostaciclina
Por enquanto não há evidência de grandes estudos

demonstrando o benefício destes agentes na cardiopatia
congênita.29,32

Transplante
O transplante, preferencialmente o coração-pulmão é

opção para um grupo pequeno de pacientes, principalmente
aqueles com defeitos do septo ventricular e cardiopatias
congênitas complexas, lembrando que o transplante nos
pacientes com Eisenmenger é associado a alto risco de
complicações perioperatórias.29

Terapia Combinada
A terapia avançada em pacientes HAP secundária a Síndrome

de Eisenmenger foi associada a menor risco de morte.41

No Ambulatório de Hipertensão Pulmonar da Santa Casa
de São Paulo, atualmente 66 pacientes estão em tratamento
específico de HAP há mais de 6 meses. Desses 33 (50%)
estão em terapia com Sildenafil, 25 (37,8%) em terapia
combinada e sete (12,2%) em terapia única com Bosentana.
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Introdução
As doenças da circulação pulmonar representam

complicações graves das doenças do fígado. Duas síndromes
de mecanismos antagônicos e complexos são reconhecidas: a
síndrome hepatopulmonar (SHP), na qual há dilatação vascular
pulmonar, e a hipertensão portopulmonar (HPP), caracterizada
por vasocontricção. Enquanto alterações de trocas gasosas
marcam a SHP, na HPP a morbidade é resultante de
insuficiência do ventrículo direito. Tamanha disparidade é
observada, ainda, em relação ao transplante de fígado: se na
SHP grave é um tratamento efetivo, na HPP não só é inefetivo
como pode, inclusive, ser contra-indicado. Esta revisão aborda
aspectos práticos dessas duas entidades.

A Circulação pulmonar e as doenças hepáticas
Anormalidades hemodinâmicas são comuns nos pacientes

com doenças do fígado. Estima-se, por exemplo, que 30% a
50% desses indivíduos apresentem um estado circulatório
hiperdinâmico, com baixa resistência vascular sistêmica e
elevado débito cardíaco. Esse perfil é explicado por alta
atividade simpática, aumento de retorno venoso por
anastomoses porto-sistêmicas, e níveis elevados de alguns
vasodilatadores.1

De fato, o fígado tem papel central no controle de inúmeros
mediadores vasoativos, produzindo alguns e depurando
outros. Na presença de disfunção hepática ou hipertensão
portal (com anastomoses porto-sistêmicas), o metabolismo
inadequado dessas substâncias culmina em doenças nos
vasos dos pulmões: quando este desequilíbrio resulta em
predomínio de vasodilatadores na circulação pulmonar,
desenvolve-se a síndrome hepatopulmonar (SHP); caso
preponderem vasoconstrictores, surge a hipertensão
portopulmonar (HPP) – figura 1.1

O aumento de produção de óxido nítrico (NO) nos pulmões
tem sido implicado como principal responsável pelo
surgimento da SHP. Estudos com cirróticos descreveram
níveis elevados de NO exalado quando comparado a
indivíduos sadios, e identificaram correlação do NO e

anormalidades em trocas gasosas.2-3 Pesquisas em modelos
animais identificaram aumento da expressão da enzima NO-
sintetase, por mecanismos ainda indefinidos. Podem estar
envolvidos fatores genéticos e o acúmulo de alguns
vasodilatadores não eliminados pelo fígado, como peptídeo
intestinal vasoativo, glucagon, substância P, interleucinas 1
e 6, fator de necrose tumoral, leucotrienos e fator de
crescimento derivado de plaquetas.2-3

A endotelina-1, o mais potente vasoconstrictor endógeno,
e que depende do fígado para ser metabolizada, pode
relacionar-se tanto a SHP quanto a HPP. Tal dualidade deve-
se à ação resultante de sua ligação a tipos distintos de
receptores nas células endoteliais: os ET-A induzem
vasoconstricção; os ET-B, vasodilatação por aumentar a
produção local de NO. Assim, indivíduos que apresentem
expressão maior dos receptores ET-B (por fatores genéticos
ou estímulo por outros vasodilatadores, por exemplo) podem
desenvolver SHP na presença de disfunção hepática; do
contrário, o predomínio ET-A, seria indutor da HPP.1,4

Além da endotelina, outros vasoconstrictores, como a
serotonina, têm sido implicados na origem da hipertensão
portopulmonar. É possível que outros mecanismos estejam
envolvidos, como a produção de citocinas inflamatórias nos
vasos pulmonares induzida por presença de endotoxinas
bacterianas provenientes da circulação esplâncnica.1,5

Especula-se, ainda, que o desenvolvimento da HPP tenha
relação com o aumento do fluxo sanguíneo pelos pulmões
observados nos hepatopatas. O intenso estresse de
cisalhamento na parede vascular, em inivíduos predispostos
geneticamente, poderia desencadear a arteriopatia
proliferativa característica da HAP.6

Independente do mecanismo implicado em qualquer uma
das doenças, o surgimento de nenhuma delas parece ser
influenciado pela etiologia ou gravidade da doença hepática.
Entretanto, tanto a HPP quanto a SHP, uma vez instaladas,
apresentam progressão mais acelerada em pacientes com
disfunção hepática mais grave.3,7
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Síndrome Hepatopulmonar
Definição e epidemiologia
A síndrome hepatopulmonar (SHP) é definida pela

presença de doença hepática, vasodilatação pulmonar e
hipoxemia. Lesões hepáticas agudas ou crônicas (como
hepatite viral), cirrose ou hipertensão portal sem cirrose
(como esquistossomose) podem desencadear a síndrome.8-10

Nem hipoxemia, tampouco as dilatações vasculares
pulmonares, isoladamente, são capazes de caracterizar a
síndrome hepatopulmonar. Estima-se que 30% dos pacientes
com doença hepática apresentem hipoxemia leve por
distúrbio de ventilação-perfusão, na ausência de morbidade
cardiopulmonar; também, vasodilatação pulmonar é descrita
em até 47% dos hepatopatas, sem qualquer alteração de troca
gasosa em metade dos casos.1,3

Estudos epidemiológicos indicam prevalência
extremamente variável da SHP, de 5% a 32%, explicado por
diferenças na definição da síndrome, principalmente quanto
aos critérios para caracterização de hipoxemia.3

A sobrevida média em 5 anos de pacientes com SHP não
submetidos a transplante de fígado é de 23%. A presença de
hipoxemia grave piora o prognóstico desses pacientes, mas
mesmo com PaO

2
 extremamente baixa (<50mmHg), a

mortalidade geralmente decorre de complicações da doença
hepática, e não de insuficiência respiratória. Com o
transplante de fígado, a resolução da doença pode chegar a
80% dos casos, sendo por isso, considerada uma indicação
de transplante atualmente.3-11

Fig. 1. Fisiopatologia das doenças da circulação pulmonar relacionadas às doenças hepáticas. VIP: peptídeo intestinal vasoativo; PDGF:
fator de crescimento derivado de plaquetas.

Mecanismos da hipoxemia
Existem 3 mecanismos propostos para justificar a

hipoxemia em indivíduos com SHP. Um destes, já citado, é o
desequilíbrio da relação ventilação-perfusão decorrente de
fluxo sanguíneo aumentado pelos vasos pulmonares, sem
ajuste compensatório da ventilação. Os outros envolvem,
necessariamente, a vasodilatação pulmonar: distúrbio
dilatação-perfusão e shunt anatômico.4

A vasodilatação pulmonar observada na SHP ocorre nos
territórios pré-capilar, capilar e pós-capilar, e possibilita que
o sangue venoso misto atinja as veias pulmonares sem ser
oxigenado adequadamente. O diâmetro normal dos capilares
pulmonares é de cerca de 8ìm; em pacientes com SHP, pode
variar de 15-500µm.4

A dilatação vascular pulmonar cria obstáculos para a troca
gasosa eficiente. Como os elementos figurados do sangue,
como as hemácias, tendem a circular na parte central do
vaso, o aumento do diâmetro vascular amplia a distância a
ser percorrida pelo oxigênio para ligar-se à hemoglobina;
ademais, o estado hiperdinâmico diminui o tempo de trânsito
do sangue dentro dos pulmões, dificultando a hematose.
Esse mecanismo é denominado distúrbio dilatação-perfusão.
Como não há shunt verdadeiro, a oferta de oxigênio
suplementar geralmente corrige a hipoxemia.2,4

Em casos mais graves, entretanto, a dilatação vascular é
tão significativa, que cria curto-circuito entre vasos pré e
pós-capilares, à semelhança das fístulas pulmonares
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arteriovenosas. Desenvolve-se, assim, shunt anatômico, de
intensidade variável, e com resposta limitada a oxigênio
suplementar (figura 2).2,4

Diagnóstico
Quadro clínico
A dispneia é o sintoma mais comum em pacientes com SHP.

A platipneia, entretanto, é o achado mais característico, embora
não seja patognomônica (pode ser observado nas fístulas
arteriovenosas pulmonares): etimologicamente, denota melhor
conforto ao respirar em posição deitada (supina), mas é referido
pelos pacientes como sensação de falta de ar que surge ao
ortostatismo. O achado correspondente no exame físico é a
ortodeóxia, definida como queda da PaO

2
 >5% ou  >4mmHg,

após transição da posição supina para a sentada. Esse
comportamento decorre do maior fluxo sanguíneo direcionado
para as bases pulmonares na posição ortostática, onde as
dilatações vasculares são mais exuberantes.1,3

À ectoscopia também podem ser observados cianose,
baqueteamento digital e aranhas vasculares – considerado
o achado de insuficiência hepática mais comum em pacientes
com SHP.4

Ecocardiograma transtorácico com microbolhas
O ecocardiograma (ECO) com microbolhas é considerado

o padrão-áureo para o diagnóstico das dilatações vasculares
pulmonares.1-4 O exame é realizado com a injeção em veia
periférica de solução salina agitada, o que produz pequenas
bolhas, com diâmetro mínimo de 15µm. Em um indivíduo
normal, as microbolhas ficam retidas na circulação pulmonar,
e são absorvidas. A visualização das bolhas em câmaras
esquerdas indica passagem direta das câmaras direitas para
as esquerdas por defeito intracardíaco, ou por atravessar a
barreira capilar (dilatações vasculares pulmonares ou shunt
anatômico).12

Fig. 2. Mecanismos de hipoxemia na síndrome hepatopulmonar. No defeito dilatação-perfusão a distância entre o alvéolo e o centro do
capilar e o tempo de trânsito das hemácias reduzido produzem hipoxemia; quando há shunt a hipoxemia tende a ser mais grave e com
resposta pobre a oxigênio suplementar.

No caso de defeito intracardíaco, as microbolhas são
observadas precocemente em câmaras esquerdas,
geralmente antes de completados 3 ciclos cardíacos. Quando
o contraste é visualizado além do 4º batimento, a
anormalidade vascular é intrapulmonar, não sendo possível,
entretanto, diferenciar shunts verdadeiros das dilatações
vasculares pulmonares. Apesar de identificar a anormalidade
vascular, o ECO não estima bem a sua intensidade.3

O ECO transtorácico com microbolhas tem sensibilidade
suficiente para afastar o diagnóstico de SHP quando
negativo. Ainda que alguns estudos tenham sugerido
acurácia pouco melhor do ecocardiograma transesofágico,
este método tem sido preterido, por necessidade de sedação,
custo mais elevado e risco de induzir sangramento por varizes
de esôfago.1-3

Cintilografia com albumina marcada com tecnécio
A cintilografia com albumina marcada com tecnécio utiliza

contraste com 20-60µm de diâmetro, pouco maior que as
microbolhas geradas no ECO, resultando em sensibilidade
menor para o diagnóstico de SHP. Ademais, não consegue
diferenciar shunt intracardíaco de vasodilatação pulmonar.
A cintilografia pode ser útil para quantificar a intensidade
do defeito vascular pulmonar, através da quantificação do
macroagregado de albumina que atinge cérebro, rins e fígado,
considerando-se normais valores de até 5%.4

 Gasometria arterial e capacidade de difusão de
monóxido de carbono

A gasometria arterial é exame indispensável na avaliação
de síndrome hepatopulmonar, tanto para sua definição,
quanto para avaliação de gravidade.

A medida isolada da PaO
2
 não é adequada para

caracterização da SHP, pois pode subestimar a anormalidade
de troca gasosa pela presença de hiperventilação; elege-se,
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Estágio DAaO2 (mmHg)• PaO2 (mmHg)

Leve > 15mmHg > 80mmHg

Moderada > 15mmHg > 60 e <80

Grave > 15mmHg > 50 e < 60

Muito grave > 15mmHg <50

Tabela 1. Classificação de gravidade da síndrome
hepatopulmonar

• Em indivíduos com mais de 65 anos utiliza-se o valor de 20mmHg

assim, a diferença alvéolo-arterial de oxigênio (DAaO
2
) como

variável principal. Valores superiores a 15mmHg em
indivíduos com menos de 65 anos, ou acima de 20mmHg nos
demais, são considerados anormais. O grau de redução da
PaO

2
 tem sido utilizado como determinante de gravidade

(tabela 1). 1-4

O cálculo da fração de shunt é quase sempre normal
nesses pacientes.4 Dentre os demais testes de função
pulmonar, o único que habitualmente está alterado na SHP é
a capacidade de difusão de monóxido de carbono, geralmente
reduzida pelas anormalidades vasculares pulmonares. 1,2

Tratamento
Inúmeras modalidades terapêuticas já foram testadas na

síndrome hepatopulmonar, envolvendo oclusão mecânica das
dilatações vasculares (através de embolização), antagonismo
de vasodilatadores (por exemplo, inibição de óxido nítrico com
azul de metileno) e tratamento da doença hepática (transplante
de fígado, por exemplo). Dentre estas, a única com eficácia
sustentada e aumento de sobrevida é o transplante de fígado.1-4,13

De fato, a maioria dos centros transplantadores considera
a SHP grave como indicação de transplante de fígado.
Mesmo os casos com hipoxemia acentuada (PaO

2
 <50mmHg),

nos quais estima-se mortalidade pós-transplante em torno
de 20%, têm sido aceitos para transplante pela maioria dos
grupos experientes.1-4

A listagem de pacientes candidatos a transplante hepático
obedece ao modelo de priorização de gravidade, o MELD
(Model of end stage liver disease). A presença de SHP grave
(PaO

2
 inferior a 60mmHg), adiciona pontos ao escore,

aproximando o paciente das primeiras posições.
A resolução da síndrome, apesar de lenta (3 a 6 meses),

ocorre na quase totalidade dos casos. Existem raros relatos
de recorrência espontânea de SHP, ou mesmo de surgimento
de HPP após o transplante de fígado, por razões não bem
definidas.1

Medidas de suporte, como a oxigenoterapia, não foram
estudadas na SHP. Entretanto, é recomendada para os
pacientes hipoxêmicos em que se consiga a com normalização
da saturação de hemoglobina com oxigênio suplementar.4

Hipertensão portopulmonar
Definição e epidemiologia
A hipertensão portopulmonar é definida como a

hipertensão arterial pulmonar (HAP) associada a hipertensão
portal, independente da presença de cirrose hepática. A HPP
apresenta características histopatológicas idênticas às
observadas na HAP idiopática (HAPI): proliferação endotelial
e de músculo liso, lesões plexiformes e trombose in situ; por
essa razão, a HPP integra o grupo 1 (arterial) da classificação
fisiopatológica da hipertensão pulmonar. 15

A prevalência de HPP não é bem conhecida pela carência
de estudos hemodinâmicos, restritos a pacientes candidatos
a transplante de fígado. Considera-se que se situe entre 2%
a 6% dos pacientes com hipertensão portal.6,16  Registros
internacionais demonstraram que a HPP representa a 3ª
principal causa de HAP, superada apenas pela HAPI e HAP
associada a doenças reumáticas auto-imunes.17

De forma geral, a sobrevida de pacientes com HPP é pouco
melhor que a estimada para HAPI, em 1, 3 e 5 anos,
respectivamente: 88%, 75% e 68%.18,19

Diagnóstico
Quadro clínico
A maioria dos portadores de HPP é assintomática. Quando

existem sintomas, são idênticos aos da HAPI, como dispneia
aos esforços, síncope, e edema periférico. Como tais sintomas
podem ser creditados à hepatopatia, o clínico deve sempre
manter um grau de suspeita elevado para diagnosticar a
hipertensão pulmonar. Achados de sobrecarga e
insuficiência cardíaca direita podem ocorrer, como sopro
holossistólico de regurgitação tricúspide.7

Ecocardiograma
O ECO transtorácico é utilizado como ferramenta inicial

de investigação da hipertensão pulmonar, e também como
rastreamento de HPP em candidatos a transplante
hepático.7,20 Tem valor preditivo negativo excelente, mas
especificidade limitada.21 Sugerem o diagnóstico a velocidade
de refluxo tricúspide (VRT) superior a 2,8cm/s ou estimativa
da pressão sistólica de artéria pulmonar (PAPs) acima de
35mmHg. A ausência desses achados, praticamente afasta o
diagnóstico, mas sua presença não permite definir o
diagnóstico, o que só é possível através de estudo
hemodinâmico invasivo.21

Cateterismo direito
A pressão de artéria pulmonar (PAP) é determinada pelo

débito cardíaco (DC), resistência vascular pulmonar (RVP) e
pressão de átrio esquerdo (estimada pela pressão de oclusão
da artéria pulmonar, POAP), através da fórmula:

                   PAP = [(DC x RVP) + POAP]

Assim, nos hepatopatas, a elevação da pressão de artéria
pulmonar pode ocorrer por aumento da resistência vascular
pulmonar (HAP), do débito cardíaco (estado hiperdinâmico)
ou da pressão de oclusão da artéria pulmonar (hipervolemia)
– tabela 2.
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Diagnóstico PAP DC RVP POAP
Hipertensão

portopulmonar ↑↑ ↓ ↑ =

Hipervolemia ↑ = ↓ ↑

Hiperfluxo ↑ ↑ ↓ = ou ↑

Tabela 2. Diagnóstico diferencial de HP em pacientes com
hipertensão portal

PAP: pressão de artéria pulmonar; DC: débito cardíaco; RVP:
resistência vascular pulmonar; POAP: pressão de oclusão de
artéria pulmonar.
Adaptado de Rodriguez-Roisin, 2004.1

Para definir HPP, além dos critérios utilizados em outras
formas de HAP, de pressão média de artéria pulmonar
>25mmHg com pressão de oclusão de artéria pulmonar
<15mmHg, acrescenta-se, na HPP a necessidade de
resistência vascular pulmonar elevada, superior a 240
dinas.s.cm-5.

A resposta positiva ao teste de vasorreatividade agudo
não tem sido observada em pacientes com HPP. Na prática,
como a tolerância aos antagonistas de canal de cálcio é baixa
nos hepatopatas, o teste não tem sido recomendado.6,7

Tratamento
Medidas gerais
A maioria das recomendações feitas a pacientes com HAPI

aplica-se aos com HPP, como diuréticos para controle da
hipervolemia. A anticoagulação, entretanto, deve ser evitada
nesse grupo. O risco de sangramento grave é aumentado

pelas presenças de plaquetopenia, síntese inadequada de
alguns fatores de coagulação e varizes de esôfago.21,22

Outra medida importante nesses indivíduos é a suspensão
dos betabloqueadores. Seu uso é problemático na HPP: o
aumento do débito cardíaco na HAP depende do incremento
da freqüência cardíaca; o bloqueio dos receptores beta-
adrenérgicos impede este ajuste fisiológico.  Já foi
demonstrado que a retirada desses fármacos melhora do
débito cardíaco e a capacidade de exercício de pacientes
com HPP. Para controlar o risco de hemorragia digestiva,
sugere-se, assim, a ligadura endoscópica dos cordões
varicosos.7,23,24

Vasodilatadores e antiproliferativos
Não existem, até hoje, evidências suficientes para que se

recomende, rotineiramente, o uso de vasodilatadores
específicos da circulação pulmonar em pacientes com
hipertensão portopulmonar. Há carência de ensaios clínicos
randomizados e, sobretudo, temor de que tais fármacos
possam piorar a hemodinâmica esplâncnica, com aumento
de risco de sangramento por varizes.7

Os dados disponíveis indicam que análogos de
prostaciclina,  antagonistas de receptor de endotelina e
inibidores de fosfodiesterase-5 podem melhorar a
hemodinâmica e aumentar a capacidade de exercício em
indivíduos com HPP. Na prática, o uso desses fármacos tem
sido considerado em dois contextos: pacientes com HPP
candidatos a transplante de fígado, e indivíduos com HPP
em classe funcional III ou IV.25-28

Fig. 3. Abordagem de hepatopatas quanto a doenças da circulação pulmonar
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No cenário do transplante de fígado, os prostanóides de
uso intravenoso são considerados ideais por seu efeito mais
imediato. De forma geral, entretanto, a escolha do fármaco é
feita individualmente, conforme a disponibilidade local e
efeitos adversos potenciais.7

Os antagonistas de receptor de endotelina apesar do risco
de toxicidade hepática, se mostraram seguros em pacientes
em Child A e B; naqueles com Child C, entretanto, não foram
estudados e seu uso não é recomendado.26

Transplante de fígado
O transplante de fígado pode ser problemático em

pacientes com HPP. Além de ter pouco impacto na melhora
da hemodinâmica pulmonar, o risco de complicações peri-
operatórias é elevado. Como rotina, o ecocardiograma está
indicado periodicamente para rastreamento de HPP mesmo
na ausência de sintomas.6,7

Há correlação comprovada entre o risco cirúrgico e a
gravidade hemodinâmica da HPP. A mortalidade é alta nos
casos com PAPm superior a 35mmHg e RVP elevada, e pode
chegar a 100% em pacientes com PAPm superior a 50mmHg.
Na prática, a conduta em relação ao transplante depende
dessas variáveis: pacientes com HPP leve não têm restrições
ao transplante; aqueles com PAPm superior a 50mmHg, ou
com PAPm entre 35 e 50mmHg e RVP > 250 dinas.s.cm-5 devem
ser submetidos a tratamento com vasodilatador, com nova
determinação do risco em 3 meses. A normalização da RVP
pode permitir a realização do transplante hepático.29

Abordagem das doenças vasculares em pacientes com
doença hepática

Considerando as peculiaridades das duas síndromes
discutidas (tabela 3), e principalmente a conotação diferente
do transplante em cada contexto, recomenda-se uma
abordagem objetiva do paciente hepatopata (figura 3).

Conclusão
As doenças do fígado têm impacto relevante na

circulação pulmonar, gerando síndromes que exigem do
clínico elevado grau de suspeita para definição diagnóstica,
além de conhecimento pormenorizado de suas
peculiaridades para estabelecimento da conduta terapêutica
adequada.
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Considerações iniciais
Síndrome renopulmonar é a combinação de lesão

imunológica ou não imunológica pulmonar e renal, causando
hemorragia alveolar difusa (HAD) e glomerulonefrite
rapidamente progressiva (GNRP).1-2

No passado esta associação foi chamada Síndrome de
Goodpasture devido à primeira descrição feita por Ernest
Goodpasture no início do século XX, momento histórico de
poucos conhecimentos científicos que justificavam
englobar-se um grande número de doenças sob a mesma
denominação. Atualmente, o reconhecimento de diversos
mecanismos fisiopatológicos indutores de HAD e GNRP não
justifica mais a denominação ampla de Síndrome de
Goospasture e deve-se dar preferência ao termo síndrome
renopulmonar e, mais especificamente, ao diagnóstico
etiológico indutor das lesões pulmonares e renais.2-3

Diversos mecanismos estão envolvidos na gênese das
lesões.1,2, 4-8 O quadro 1 mostra a classificação das doenças
que cursam com HAD e GNRP conforme os mecanismos
patogenéticos envolvidos. De modo geral, há mediação por
auto-anticorpos, tais como anticorpo anti membrana basal
(anti-MB) associado a doença de Goodpasture, anticorpo
anticitoplasma de neutrófilos (ANCA),  associado a
vasculites idiopática ou mediada por fármacos,
imunocomplexos envolvidos nas doenças do colágeno e a
trombose micro-angiopática representada pela síndrome do
anticorpo antifosfolípede, púrpura trombocitopênica
trombótica, infecções e neoplasias.

A lesão pulmonar é, em geral, inespecífica, e caracterizada
por vasculite de pequenos vasos causada por um processo
inflamatório destrutivo que envolve arteríolas, vênulas e
capilares alveolares, ocasionando perda da continuidade
destes vasos e predispondo ao extravasamento sanguíneo
para o espaço alveolar, que se expressará clinicamente pela
HAD.1-3,8 Em alguns casos não há o achado de capilarite,
observando-se apenas a hemorragia alveolar. A lesão renal é
uma glomerulonefrite proliferativa focal, com formação de
crescentes, necrose fibrinóide e trombose microvascular.1,2,4-6

A evolução para atrofia tubular e a infiltração intersticial
sinalizam um pior prognóstico. O exame de imuno-
fluorescência direta, isto é, realizada no tecido após a biópsia,
auxilia no diagnóstico etiológico da síndrome renopulmonar.

A doença de Goodpasture mostra depósito linear de IgG ao
longo da membrana basal glomerular e/ou alveolar (Figura
1); o lúpus eritematoso sistêmico mostra depósito granular

Síndrome Reno-pulmonar
Entidades clínicas classificadas de acordo com o
mecanismo patogenético envolvido:

Associada a anticorpo anti-membrana basal
Doença de Goodpasture
Associada a vasculite sistêmica ANCA positiva
Granulomatose de Wegener
Doença de Churg-Strauss
Poliangeíte Microscópica

Outras vasculites
Associada a vasculite sistêmica ANCA negativa
Púrpura de Henoch-Schonlein

Crioglobulinemia mista
Doença de Beçhet
Nefropatia por IgA

Associada a ANCA positivo sem vasculite
sistêmica
Glomerulonefrite e capilarite pulmonar pauci-imune

Associada a fármacos que induzem ANCA
Propiltiouracil
Hidralazina

D-Penicilamina
Alupurinol
Sulfassalazina

Associada a doenças reumatológicas auto-imunes
Lúpus eritematoso sistêmico
Esclerodermia

Polimiosite
Artrite reumatóide
Doença mista do tecido conjuntivo

Associada a trombose micro-angiopática
Síndrome antifosfolípede
Púrpura trombocitopênica trombótica

Infecções
Neoplasias

Quadro 1.  Classificação de entidades clínicas conforme os
diversos mecanismos patogenéticos envolvidos*

*Adaptado de referência 1
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Fig. 1: Exame de imunofluorescência direta em rim mostrando
depósito linear de IgG na membrana basal glomerular,
característico na doença de Goodpasture.

de IgG e de complemento (Figura 2) e as vasculites
necrosantes são pauci-imune, com a imuno-fluorescência
direta negativa (Figura 3). O pulmão, por ser um órgão menos
denso, geralmente não fornece bom material para exame de
imunofluorescência; por esta razão, deve-se sempre dar
preferência ao rim para esta abordagem.8

Fig. 2: Exame de imunofluorescência direta em rim, mostrando
depósito granular de IgG nas alças glomerulares, característico
do lúpus eritematoso sistêmico.

Fig. 3: Exame de imunofluorescência direta em pulmão, mostrando
ausência de fluorescência, padrão das vasculites pauci-imunes.

Os pacientes apresentam deterioração funcional
pulmonar e renal rápida pela própria exacerbação da doença
necessitando de diagnóstico precoce e início imediato da
terapêutica agressiva baseada em doses altas de corticóide,
agentes imunossupressores e, às vezes, associação com
plasmaferese.9 Estas ações se justificam pela alta taxa de
mortalidade, em torno de 25 a 50%, observada durante a
atividade da doença. Por outro lado, a imunossupressão
agressiva é responsável por complicações infecciosas
graves que podem contribuir para a elevada mortalidade da
síndrome renopulmonar.

Epidemiologia
Não há dados brasileiros sobre a incidência da síndrome

renopulmonar. Dados internacionais1-2,5-6 apontam
prevalência de 20 a 100 casos por milhão de adultos e elevada
taxa de mortalidade (25 a 50%). Dentre os principais
representantes da síndrome renopulmonar, a doença de
Goodpasture é bastante rara, com frequência é de 1 caso por
milhão de pessoas, e a Granulomatose de Wegener tem
frequência de 8,5 casos por milhão de pessoas, ambas
apresentando-se mais prevalentes entre os caucasianos.

Patogênese
Doença de Goodpasture1-6,8: mediada por anticorpo

antimembrana basal, é extremamente agressiva, sendo
responsável por 20% da falência renal evidenciada na GNRP,
é mais comum em homens jovens e associada a fatores
ambientais predisponentes, como a exposição ao tabagismo,
hidrocarbonetos ou infecções, como também a alterações
genéticas, como a presença dos alelos HLA DR15 e/ou DR4.
O epitopo imunodominante dos anticorpos antimembrana basal
é a cadeia á1 do colágeno IV das membranas basais glomerular
e alveolar. O depósito dos auto-anticorpos nas membranas
basais induz a reação inflamatória que produz a GNRP e a HAD.
Anticorpos anti-membrana basal são detectados nos sítios de
lesão e no soro. A GNRP e a HAD podem se apresentar
isoladamente, às vezes por períodos prolongados. A principal
causa de morte nestes pacientes é a HAD.

Vasculites associadas ao ANCA1-6,8: este auto-anticorpo
representa o marcador sorológico de algumas vasculites
necrosantes sistêmicas, está envolvido na patogênese da
lesão acarretando grande dano tissular, porém não é
detectado nos sítios de lesão, sendo por esta razão
denominada de vasculite pauci-imune. São auto-anticorpos
dirigidos contra epítopos, previamente sequestrados de
enzimas dos grânulos primários dos neutrófilos, como a
mieloperoxidase (MPO), proteinase-3 (PR3), elastase, etc.
Na imunofluorescência indireta, isto é realizada com o soro
do paciente, podem ser encontrados dois padrões:
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citoplasmático (ANCA-C), em geral relacionado à PR3, e o
perinuclear (ANCA-P), em geral relacionado à MPO (Figuras
4 e 5). A diferença entre os antígenos auxilia na diferenciação
entre as vasculites, correlacionando-a com quadros clínicos
específicos.

Fig. 4: Exame de imunofluorescência indireta revela ANCA de
padrão citoplasmático (ANCA-C). Observe a fluorescência no
citoplasma dos neutrófilos.

Fig.5: Exame de imunofluorescência indireta revela ANCA de
padrão perinuclear (ANCA-P). Observe a fluorescência
concentrada na região perinuclear dos neutrófilos.

Granulomatose de Wegener1-6,8: expressa pela tríade
vasculite necrosante granulomatosa das vias aéreas
superiores, das vias aéreas inferiores e glomerulonefrite, que
não obrigatoriamente expressam-se simultaneamente.
Acomete pequenos e médios vasos e no pulmão, em
particular, pode haver achados alveolares, intersticiais,
mistos, nodulares e cavitações. A positividade do ANCA-C,
em geral anti-PR3, é de 85 a 95% durante a atividade sistêmica
da doença. Quando limitada a um órgão, a positividade do
anticorpo cai para 60-65%.

Doença de Churg-Strauss1-6,8: caracteriza-se por vasculite
granulomatosa de pequenos vasos, asma e hipereosinofilia
sanguínea e tecidual. A HAD e a glomerulonefrite ocorrem
raramente. Associa-se com a presença do P-ANCA, em geral
anti-MPO, em 35 a 75% dos pacientes com atividade da
doença e há descrição de presença de ANCA-C, anti PR-3,
em 10% dos casos.

Poliangeíte Microscópica1-6,8: doença com grande período
de pródomo e sintomas constitucionais até o aparecimento

da glomerulonefrite. O acometimento pulmonar ocorre em
30% dos casos, evidenciando vasculite necrosante, infiltrado
inflamatório misto sem formação de granulomas, levando a
HAD. Apresenta associação com ANCA-P, em geral anti-
MPO, em 35 a 65% dos casos.

Síndrome renopulmonar ANCA negativa1-6,8: é uma
vasculite sistêmica rara sem presença de ANCA. Este grupo
de vasculite renopulmonar é representado pela doença de
Beçhet, púrpura de Henoch-Schonlein, nefropatia por IgA e
crioglobulinemia mista. Na púrpura de Henoch-Schonlein
há acometimento capilar com deposição de imunocomplexo
mediado por IgA ao longo dos capilares pulmonares
desencadeando a hemorragia alveolar difusa.

Síndrome renopulmonar ANCA positivo sem vasculite
sistêmica1-6,8:  é uma doença idiopática, clinicamente
manifesta pela síndrome renopulmonar com ANCA positivo
(anti-MPO ou anti-PR3), sem nenhum outro
comprometimento sistêmico. A mortalidade nesta entidade
ultrapassa 50% no primeiro episódio e é considerada uma
forma não usual de apresentação da granulomatose de
Wegener ou da poliangeíte microscópica.

Síndrome renopulmonar associada ao ANCA por
indução de fármacos1-6,8: os fármacos são causa
potencialmente reversível de vasculite ANCA relacionada,
geralmente associada à MPO. Os fármacos mais
frequentemente implicados na gênese da síndrome são o
propiltiouracil e a hidralazina. Dos pacientes usuários de
propiltiouracil, 20% são ANCA positivo, mas apenas uma
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minoria desenvolve síndrome renopulmonar, geralmente
resolvida após a suspensão da medicação.

Síndrome renopulmonar mediada por doenças
reumatológicas auto-imunes1-8: lúpus eritematoso sistêmico
(LES), esclerodermia, artrite reumatóide e doença mista do
tecido conjuntivo podem apresentar durante seu curso
clínico a síndrome renopulmonar. O principal representante
deste grupo é o LES, uma vez que em 2% dos casos tem
como primeira manifestação da doença a glomerulonefrite;
pode apresentar concomitantemente depósito de
imunocomplexos nos vasos pulmonares e renais, com
mortalidade em  torno de 70 a 90% dos casos. Já a
esclerodermia raramente apresenta em seu curso clínico a
síndrome renopulmonar, mas quando a manifesta há
associação com fibrose pulmonar e ANCA-P, sendo
extremamente agressiva e com prognóstico muito ruim.

Síndrome renopulmonar associada à trombose micro-
angiopática 1-6,8: neste grupo estão alocadas a síndrome
antifosfolípide e a púrpura trombocitopênica trombótica

Síndrome do anticorpo antifosfolípide: caracterizada pela
presença do auto-anticorpo antifosfolípide e síndrome de
hipercoagulação. Estes anticorpos estão associados a
abortos, inibem a proteína C, a antitrombina III e a fibrinólise
levando a um estado pró-coagulativo. Há múltiplas
tromboses em pequenos e grandes vasos com frequência
de 78% e de 66% nos pulmões, acarretando falência funcional
destes órgãos.

Púrpura trombocitopênica trombótica: é uma doença
sistêmica caracterizada por trombocitopenia, anemia
hemolítica micro-angiopática, com manifestações isquêmicas
decorrentes da agregação plaquetária na microcirculação
arterial. Gestação, metástases e infecções são fatores
predisponentes. A detecção de trombose hialina em
arteríolas, vênulas e capilares sem inflamação vascular
evidencia o diagnóstico da doença.

Manifestações Clínicas
Hemorragia alveolar difusa1,2,5,8,9: a hemoptise é a

manifestação clínica mais comum. Também podem estar
presentes febre, dispneia e tosse. Os exames de imagem
revelam infiltrados alveolares difusos, que podem ser
unilaterais, consolidação com broncogramas aéreos ou até
opacidades em vidro fosco. Durante o curso da HAD há
queda da hemoglobina e do hematócrito. Valores acima de
30% da capacidade de difusão do monóxido de carbono
confirmam o diagnóstico. O volume do sangramento intra-
alveolar é diretamente proporcional ao grau de insuficiência
respiratória. Deve-se sempre ter em mente que a presença
de infiltrado pulmonar bilateral relacionado a falência renal,
sinusite, mononeurite multiplexo, asma grave, nódulos
pulmonares e/ou cavitários, púrpura palpável, lesões
ulcerativas de vias aéreas superiores, pericardite, isquemia
cerebral, insuficiência cardíaca, poliartralgia e/ou queda
da hemoglobina devem suscitar o diagnóstico de
vasculite.

Glomerulonefrite rapidamente progressiva1,2,5,8,9:
manifesta-se clinicamente por edema, hematúria e
hipertensão e, laboratorialmente, por hematúria, proteinúria,,
uremia e redução do clearance de creatinina, evoluindo
rapidamente para insuficiência renal.

Diagnóstico
É feito com base em história e exame físico cuidadosos e

em exames laboratoriais para confirmação e determinação da
etiologia.1,2,5,8,9

Auto-anticorpos: são importantes para a correlação com
o quadro clínico. Assim, detecção de ANCA, não apenas
por imunofluorescência indireta, mas também por ELISA para
determinação de antígenos específicos (PR-3 e MPO) é
importante para a hipótese de vasculite. Outros auto-
anticorpos podem fechar o diagnóstico etiológico, tais como
anticorpo antimembrana basal, anticorpo antifosfolípide,
anticorpo anti-SCL-70. Além disso, fator anti-núcleo e fator
reumatóide são também importantes indicativos de etiologia.

Avaliação da função renal: urina I, uréia, creatinina,
clearance de creatinina.

Avaliação da função pulmonar: trocas gasosas.
Imagem: a radiografia de tórax e a tomografia

computadorizada auxiliam na avaliação do comprometimento
pulmonar, em especial da intensidade da HAD, e
eventualmente revelam alterações etiológicas típicas.

Broncoscopia: não tem utilidade para fechar o diagnóstico
etiológico, mas deve iniciar a investigação do quadro de
hemoptise e é de grande importância para a exclusão de
causas infecciosas e neoplásicas.

Biópsia renal: na síndrome renopulmonar o exame
anátomo-patológico nem sempre é específico, mas a
imunofluorescência direta e/ou a microscopia eletrônica
poderão direcionar ou mesmo fechar o diagnóstico etiológico.

Biópsia pulmonar: o exame histopatológico de tecido
obtido por biópsia a céu aberto ou por videotoracoscopia
assistida pode ser inespecífico, como por exemplo capilarite,
ou pode fornecer o diagnóstico etiológico, como por exemplo
lesões granulomatosas típicas da Granulomatose de
Wegener ou da doença de Churg-Strauss. Como já
comentado anteriormente, o pulmão não é um bom órgão
para a realização de imunofluorescência direta.

Tratamento
O tratamento da síndrome renopulmonar, causada por

vasculite é composto por terapia imunossupressora de longo
prazo, plasmaferese em casos específicos e, quando
necessário, suporte de terapia intensiva, com ventilação
mecânica como suporte para a insuficiência respiratória e
hemodiálise para os casos de insuficiência renal, além de
grande arsenal de antibioticoterapia, às vezes imprescindível
ao tratamento de infecções decorrentes da terapia
imunossupressora.1,2,6,8-11

O tratamento é subdividido em duas fases: indução de
remissão e manutenção.
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O European Vasculitis Study Group (EUVAS) para a fase
de indução classificou os pacientes em cinco subgrupos e
para cada um recomenda uma terapia específica (Quadro 2)5:

a) Doença limitada: comprometimento único das vias
aéreas superiores, sem comprometimento ao funcionamento
de nenhum órgão ou sistema. Tratamento único com
corticosteróide, metotrexato ou azatioprina. A eficácia do
sulfametoxazol-trimetoprim necessita de evidências mais
claras para se iniciar o uso neste grupo.

b) Doença precoce generalizada: distingue-se da
doença ativa generalizada pela ausência de ameaça ao
funcionamento de algum sistema. Apesar disso, o tratamento
é o mesmo, com corticosteróide e ciclofosfamida. Há estudos
com poucos doentes que sugerem o uso do metotrexato em
lugar da ciclofosfamida, uma vez que tem mesma eficácia e
causa menos efeitos colaterais.

c) Doença ativa generalizada: a primeira linha de
tratamento é associação de corticosteróide com
ciclofosfamida. Há estudos ainda sem desfecho publicado
mostrando que a dose diária oral de ciclofosfamida é tão
eficaz quanto o pulso e apresenta menos efeitos colaterais.

d) Doença grave: é definida pela presença de lesão
renal grave, creatinina >5,7mg/dl, hemorragia alveolar difusa
ou outro comprometimento com risco de morte. A
recomendação é o uso de corticosteróide, ciclofosfamida e
plasmaferese, há ainda referências a associação em casos
de hemorragia alveolar difusa do fator humano VIII ativado
e de membrana extra-corpórea.

e) Doença refratária: em pacientes não responsivos
ao uso do corticóide, ciclofosfamida e plasmaferese, devem
ser consideradas outras alternativas terapêuticas, como
inibidor do TNFá, anticorpo monoclonal anti-CD20,
imunoglobulina antimonócito (anti-célula T).

Para a fase de manutenção é recomendado um tratamento
menos agressivo, no qual a ciclofosfamida poderá ser
substituída por outro agente imunossupressor, com menos
efeitos colaterais, como o metotrexato e a azatioprina,
associados a baixas doses de corticóide. Em pacientes

CLASSIFICAÇÃO

DA DOENÇA

Limitada

Precoce generalizada

Ativa generalizada

Severa

Refratária

SINTOMAS

SISTÊMICOS

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

FUNÇÃO RENAL

Creatinina sérica< 1,4mg/dl

Creatinina sérica<1,4mg/dl

Creatinina sérica< 5,7mg/dl

Creatinina sérica < 5,7mg/dl

Qualquer

ALTERAÇÃO

FUNCIONAL

DE ÓRGÃO

Não

Não

Sim

Sim

Sim

OPÇÕES PARA INDUÇÃO

Corticóide ou Metotrexato ou

Azatioprina

Cilcofosfamida + Corticóide

ou Metotrexato + Corticóide

Ciclofosfamida + Corticóide

Ciclofosfamida + Corticóide

+ Plasmaferese

Considerar fármacos em

investigação

Quadro 2. Gravidade das vasculites conforme o European Vasculitis Study Group (EUVAS) e opções de tratamento durante
a fase de indução*

*Adaptado de referência 5

selecionados, utilizam-se outros fármacos adicionais como
o micofenolato, moefetil, leflunomide e ciclosporina. Neste
período, o importante é acompanhar os efeitos colaterais
das medicações, sinais de infecção e de reativação da
doença.

O tempo de transição entre a indução é a manutenção é
extremamente discutido, adota-se no mínimo doze meses de
terapia de indução para início da transição. A manutenção
da terapia geralmente perdura entre doze e 18 meses, sempre
considerando o risco inerente ao paciente de reativação da
doença. Há ainda grande debate sobre o uso de mupirocina
para erradicar o Staphylococcus aureus nasal durante esta
fase e diminuir recaídas da doença, sendo aguardados os
resultados de um ensaio clínico sobre este assunto
coordenado pelo EUVAS. A profilaxia para Pneumocystis
jiroveci com sulfametoxasol e trimetoprim em pacientes que
utilizam ciclofosfamida já está indicada, salvo nos alérgicos
à sulfa ou nos que apresentam outra contra-indicação.

Algumas doenças da síndrome renopulmonar demandam
tratamento específico.1-5,9-11 Na doença de Goodpasture, além
da terapia imunossupressora, há necessidade de
plasmaferese diária até a negativação do anticorpo
antimembrana basal. No lúpus eritematoso sistêmico, a HAD
indica um prognóstico reservado e o quadro de nefrite
necessita imediatamente de ciclofosfamida para evitar a
falência renal. Na síndrome do anticorpo antifosfolípede a
terapia é pautada na anticoagulação e na púrpura
trombocitopênica trombótica há indicação de plasmaferese.

Considerações finais
A síndrome renopulmonar permanece obscura e temida

aos olhos dos especialistas tanto pela enorme gama
etiológica quanto pelo curso clínico grave tendendo a um
mau prognóstico, O manejo da síndrome renopulmonar exige
diagnóstico rápido, terapia imunossupressora agressiva
urgente, suporte intensivo e avaliação cuidadosa de
infecções oportunistas relacionadas à depressão
imunológica. Com estas medidas pode-se reduzir, em parte,
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a morbidade, porque em geral há perda de função renal e/
ou pulmonar, e a elevada taxa de mortalidade causada
pelo comprometimento intenso e simultâneo dos pulmões
e dos rins.
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Takayasu com envolvimento das
artérias pulmonares
AUTOR: Dany Jasinowodolinski1

SERVIÇOS: INCOR e Hospital do Coração

1Pós graduando do serviço de pneumologia

Introdução
 A arterite de Takayasu (AT), também conhecida como

doença sem pulso, tromboaortopatia oclusiva e síndrome
de Martorel, é uma arterite granulomatosa de grandes vasos,
possivelmente de origem autoimune, que envolve
predominantemente a aorta e seus ramos, mas que também
pode envolver as artérias pulmonares e coronárias,
determinando estenoses e também dilatações.

Clinicamente a AT se manifesta através sintomas gerais
como febre,adinamia e perda de peso, associados na
evolução a pulsos diminuídos ou ausentes, claudicação,
hipertensão, angina mesentérica e menos frequentemente
sintomas de isquemia miocárdica, dispnéia e hemoptise.

O diagnóstico se baseia na caracterização do
envolvimento vascular, que classicamente era realizado
através da angiografia invasiva, que estuda apenas a luz
dos vasos. Recentemente os avanços nas técnicas de
tomografia computadorizada e ressonância magnética

possibilitaram a avaliação não só do lúmen vascular, mas
também das paredes dos vasos de uma forma não invasiva,
tornando-se assim os exames de escolha para a caracterização
da doença.

Relato de caso
Paciente do sexo feminino, de 32 anos, com história de

febre de origem indeterminada recorrente há 6 meses, e queixa
de claudicação de membros inferiores e escarros
hemoptoicos há 10 dias.

Na tomografia computadorizada de tórax (figura 1),
caracterizou-se imagem  hipoatenuante  de limites imprecisos
que determina  envolvimento circunferencial e redução do
calibre da aorta torácica descendente (seta branca), sendo
que no mesmo corte é possível também se identificar a
acentuada redução do calibre da artéria lobar inferior direita
(seta vermelha). As imagens de perfusão (figura 2)
demonstram acentuada hipoperfusão do lobo inferior direito.

Fig. 1. Cortes axial e coronal demonstram redução do calibre da aorta  descendente associada a material hipoatenuante ao seu redor (seta
branca), e  redução do calibre da artéria lobar inferior direita (seta vermelha).

IMAGEM EM PNEUMOLOGIA
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Revisão da literatura
A arterite de Takayasu (AT) foi caracterizada pelo

oftamologista japonês Mikito Takayasu em 1908 como um
quadro de anastomoses artériovenosas retinianas em
pacientes sem pulso nos membros superiores.

A AT é uma doença rara com cerca de 2,6 casos/ano por
milhão de habitantes nos EUA. Acomete principalmente
pessoas de origem asiática, sendo 90% dos casos em
pacientes do sexo feminino. As faixas etárias mais comuns
de aparecimento da doença são a segunda e terceira décadas,
embora haja relatos de casos em todas as faixas etárias,
inclusive no primeiro ano de vida.

A etiologia desta doença é desconhecida embora existam
evidências para uma origem autoimune, assim como uma
provável predisposição genética, e indícios de possível
relação com origem infecciosa.

Patologicamente a AT é uma vasculite de vasos grandes
e médios, caracterizada por inflamação granulomatosa da
parede arterial com proliferação intimal e fibrose das camadas
média e adventícia, que cursa com estenoses, oclusões,
dilatações pós-estenóticas e aneurismas.

Clinicamente as manifestações iniciais são apenas
sintomas gerais inespecíficos como febre, mal estar, astenia
e perda de peso e posteriormente, com intervalo de semanas
a meses, o envolvimento vascular predomina o quadro, sendo
que as manifestações clínicas dependem de quais vasos são
envolvidos.

O diagnóstico se baseia em critérios, e existem dois
principais sistemas de critérios diagnósticos:

1) Critério do colégio americano de reumatologia de
1990, composto por 6 critérios: Idade inferior a 40 anos,
claudicação de extremidades, redução do pulso arterial
braquial, diferença maior do que 10 mmHg entre  a pressão
sistólica dos membros superiores, sopro na aorta abdominal
ou nas artérias subclávias, anormalidades na arteriografia

envolvendo grandes vasos.
Neste sistema, o paciente que apresenta 3 ou mais critérios

é considerado como portador de AT, e a sensibilidade e
especificidade do sistema é de 90,5% e 97,8%.

2) Critérios de Ishikawa, modificados por Sharma e
cols. Este sistema, mais recente, que parece ser atualmente o
mais utilizado, propõe 3 critérios maiores e dez menores.

Critérios maiores:
A. Lesão no terço médio da artéria subclávia direita
B. Lesão no terço médio da artéria subclávia esquerda
C. Sinais e sintomas característicos com duração de

ao menos 1 mês: claudicação, ausência ou assimetria de
pulsos, diferenças nas pressões sistólicas dos membros de
10 ou mais mmHg, febre, dor cervical, amaurose transitória,
visão borrada, síncope, dispnéia ou palpitações.

Critérios menores:
a. VHS maior do que 20, de forma persistente.
b. Endurecimento carotídeo à palpação.
c. Hipertensão.
d. Insuficiência aórtica ou ectasia anuloaórtica.
e. Lesão arterial pulmonar.
f. Lesão do terço médio da carótida.
g. Lesão distal do tronco braquiocefalico.
h. Lesão da aorta torácica descendente.
i. Lesão da aorta abdominal.
j. Lesão coronária em paciente com menos de 30 anos

de idade, na ausência de hiperlipidemia ou diabetes.
A presença de dois critérios maiores ou um maior e dois

menores sugere alta probabilidade do diagnóstico de AT.
Como a caracterização da lesão vascular é primordial para

o diagnóstico, assim como para o acompanhamento da
doença, os métodos de imagem tem papel fundamental na
caracterização destas lesões. Classicamente o diagnóstico
das lesões vasculares se baseava nos achados da angiografia
invasiva, que é capaz apenas de identificar as alterações

Fig. 2. Imagens de perfusão pulmonar nos planos axial e coronal  correspondents às imagens ilustradas na figura 1, demonstram
acentuada hipoperfusão do lobo inferior direito.
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luminais. Atualmente dependendo do vaso que se deseja
caracterizar pode se utilizar uma combinação de
ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância
magnética na avaliação vascular, uma vez que estes métodos
conseguem caracterizar as alterações parietais dos vasos
além das luminais.

As alterações descritas são o espessamento parietal, que
pode inclusive apresentar realce ao meio de contraste,
dependendo da fase da inflamação, as estenoses, oclusões
e aneurismas. Estas alterações são frequentemente focais,
mas por vezes podem acometer longos segmentos
vasculares.
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Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é definida como
“uma condição que se desenvolve quando o refluxo do
conteúdo gástrico causa sintomas problemáticos e/ou
complicações”.1 DRGE afeta até 20% da população.

O pulmão e o esôfago compartilham uma origem
embriológica comum e a inervação pelo nervo vago. O esfíncter
esofágico superior jaz imediatamente posterior à laringe, e o
esôfago corre adjacente à traquéia no tórax. RGE é um evento
bem documentado em indivíduos normais, resultando de
relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior (RTEEI).
RTEE1 fisiológico tende a ocorrer após as refeições, e resulta
em breves tempos de contato do ácido com o esôfago e não
produz lesões de mucosa. Em contraste, pacientes com DRGE
tem RTEEI mais frequente, maior tempo de exposição do
esôfago ao ácido e incompetência do esfíncter esofágico
inferior (EEI) (pressão do EEI prolongado baixa), com o último
fenômeno se correlacionando com a gravidade da lesão da
mucosa.1

Diversas condições predispõem ao RGE. A primeira situação
ocorre em diversas  doença pulmonares primárias, onde a
pressão da cavidade torácica é negativa em relação à cavidade
abdominal e varia durante o ciclo respiratório. Uma
incompetência do EEI pré-existente pode ser agravada por
fatores que resultam em um gradiente de pressão
transdiafragmática aumentado, como pode ocorrer com doença
pulmonar (isto é, pressão intratorácica mais negativa durante
a inspiração). Além disso, estudos de asmáticos submetidos
a teste de provocação com metacolina revelam que o
broncoespasmo aumenta ambos, o relaxamento transitório do
EEI e o RGE. A segunda situação é a pressão intra-abdominal
aumentada. Condições que aumentam a pressão intra-
abdominal (ex, obesidade, gravidez, ascite) têm o potencial de
aumentar o RGE.

A situação final envolve condições que afetam  a
musculatura intrínseca do esôfago, tais como doenças
miopáticas primárias, esclerodermia, e certas drogas que

podem afetar adversamente a função do EEI, assim produzindo
ou exacerbando o RGE.

Existem dois mecanismos pelos quais o RGE produz doença
pulmonar: 1) mecanismos neurais reflexos decorrentes do
refluxo limitado ao esôfago inferior (RGE distal) e;  2) efeito
direto do conteúdo gástrico refluído acima do esfíncter
esofágico superior (RGE proximal) produzindo lesão das vias
aéreas superiores e, se aspirado para a árvore
traqueobrônquica, doença pulmonar.

O RGE tem sido extensamente avaliado em pacientes com
asma e tosse crônica.2,3 No presente texto resumiremos a
relação entre RGE e doenças pulmonares difusas, um tema
mais raramente abordado, mas igualmente controverso.

1) Bronquiolite aspirativa difusa
Pacientes com doenças neurológicas (ex, AVC e doença de

Parkinson) e doenças esofagianas (ex, acalasia) tem com
frequência aspiração oculta recorrente. Os achados
anatomopatológicos incluem um processo granulomatoso
com reação de corpo estranho a material vegetal parcialmente
digerido, uma condição denominada de pulmão da lentilha.1

Um exemplo é mostrado na figura 1.
Embora o risco de aspiração seja evidente em muitos casos,

alguns pacientes têm apenas a DRGE como fator
predisponente. Um relato da Clínica Mayo4 mostrou por biópsia
bronquiolite aspirativa difusa em quatro pacientes sem fatores
predisponentes óbvios para aspiração, embora com DRGE. A
TCAR mostrou numerosos nódulos centrolobulares em todos
os casos. Biópsias cirúrgicas revelaram achados diagnósticos
que consistiam de pneumonia em organização
bronquiolocêntrica com células gigantes contendo material
compatível com restos alimentares em todos os casos.

Pneumonia em organização
Pneumonia em organização secundária ao uso de fármacos,

colagenoses e outras condições é bem caracterizada. A DRGE
é uma causa não rara, embora poucos casos sejam descritos.5
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Fig. 1: Carcinoma de esôfago com disfagia. TCAR-Nódulos centrolobulares mal-definidos na base esquerda. Biópsia transbrônquica-
restos alimentares (“pulmão da lentilha”).

Em 95 casos coletados em nosso material, 10 (10,5%) foram
secundários à aspiração.6 Desses, sete eram do sexo feminino,
e todos tinham sintomas de RGE. Todos tinham endoscopia
digestiva alta com esofagite e hérnia hiatal. O diagnóstico foi
confirmado por biópsia cirúrgica em seis casos. Não haviam
achados adicionais à pneumonia em organização nas biópsias.

Mikhopadhyay e Katzenstein relataram 59 casos com
achados patológicos sugestivos de aspiração.7 O achado de
pneumonia em organização foi frequente, estando presente
em 52 (88%) dos casos, usualmente em combinação com
células gigantes multinucleadas, BCP/bronquiolite aguda, e/
ou granulomas supurativos. Material estranho foi identificado
em todos os casos (critério diagnóstico).

 Consideramos que o achado de pneumonia em organização
por biópsia transbrônquica no contexto clínico adequado, com
DRGE comprovada, é suficiente para o diagnóstico, embora a
biópsia cirúrgica possa revelar lesões adicionais. O reconhecimento
da DRGE como um possível fator etiológico da pneumonia em
organização tem implicações importantes, desde que o tratamento
apenas do refluxo pode resultar em cura do processo.

2) Doenças pulmonares fibrosantes
Microaspiração recorrente tem sido sugerida como um

possível fator causal da fibrose pulmonar idiopática e da fibrose
associada à esclerose sistêmica, com base na observação de
que RGE e disfunção esofagiana são freqüentes nestas
condições. Mais recentemente a pneumonia ou fibrose
intersticial bronquiolocêntrica (ou centrada em vias aéreas) tem
sido associada à agressão por via inalatória (como na pneumonia
de hipersensibilidade) ou por aspiração, como na DRGE.

a) Fibrose pulmonar idiopática (FPI)
Pacientes com FPI tem uma alta prevalência de DRGE, porém

se este achado reflete uma relação de causa e efeito é discutível.
Monitorização por pHmetria de 24 horas tem estimado a
prevalência de RGE em FPI  em 67-88% para refluxo distal e de
30%-71% para refluxo proximal.8 Estes estudos também
demonstraram que sintomas típicos de refluxo são preditores
pobres para o diagnóstico de RGE nesta população.8 Em uma
pequena série de quatro casos retrospectivos com DRGE
documentado e FPI, os pacientes foram tratados apenas com
inibidores de bomba de prótons, com períodos de estabilidade
aparentes.9 Os períodos de piora foram atribuídos pelos
autores à falta de adesão ao tratamento.

Fibrose pulmonar assimétrica se associa com maior
frequência de RGE em comparação à fibrose simétrica, havendo
elevada concordância entre o decúbito preferencial durante o
sono e o lado mais acometido.10 Nestes pacientes uma maior
freqüência de exacerbação da fibrose no pulmão mais
acometido também sugere microaspiração como causa. Níveis
elevados de pepsina no lavado bronco-alveolar se
correlacionam com o número de eventos de refluxo proximal
como medido pela pHmetria de 24 horas.11 Um relato recente
encontrou pepsina no lavado broncoalveolar em níveis mais
elevados em pacientes com exacerbação da FPI em comparação
a um grupo controle, mas a diferença não foi significante.12

b) Esclerose sistêmica (ES)
Na ES disfunção esofágica é frequente. Pacientes com ES e

disfunção esofágica tem pior função pulmonar, incluindo
menor DCO, embora isto possa refletir apenas um fenótipo de
doença mais grave, e não relação de causa e efeito.13

Savarino e cols estudaram 40 pacientes consecutivos com
ES, avaliando o refluxo por impedanciopHmetria.14 Evidência
na TCAR de fibrose pulmonar foi encontrada em 18 dos 40
pacientes, e este grupo tinha pressão do EEI significativamente
mais baixa, mais exposição ácida do esôfago, maior número de
refluxos totais e proximais (ambos ácido e não ácido), e uma
maior porcentagem de episódios de refluxo proximal em
comparação aos pacientes sem fibrose.

Pneumonia intersticial não específica é a expressão mais
comum do acometimento patológico pulmonar na ES, como
em outras colagenoses, e provavelmente não há correlação
da PINE com aspiração. Um subgrupo, entretanto, de pacientes
com ES exibe achados patológicos ou tomográficos de fibrose
centrada em vias aéreas, inferindo-se que este achado decorra
da aspiração.15

c) Fibrose centrada em vias aéreas ou bronquio-locêntrica
A fibrose bronquiolocêntrica se caracteriza por

envolvimento centrado nas vias aéreas com fibrose, inflamação
ou ambos se irradiando para o parênquima circunjacente.16

Metaplasia bronquiolar é um achado comum.
 Esta forma de fibrose pulmonar é frequente e tem como

causas importantes a PH e a aspiração crônica, podendo esta
estar associada a condições diversas como obesidade, hérnia
hiatal, apneia do sono, esclerose sistêmica e outras.

O encontro de lesões anatomopatológicas desta condição
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deve levar à minuciosa investigação de possível DRGE,
incluindo endoscopia, manometria e pHmetria com duplo
sensor mesmo na ausência de sintomas.

Achados tomográficos e de biópsia em um caso decorrente
de aspiração são mostrados na figura 2.

Na presença de disfunção do EEI e refluxo proximal, o
diagnóstico de fibrose pulmonar por microaspiração é reforçado.
Estes achados, associados a certos dados tomográficos podem
ser aceitos como conclusivos, mesmo na ausência de biópsia
pulmonar cirúrgica. Na TCAR sugerem fibrose por
microaspiração, um ou mais: doença assimétrica;
bronquiectasias ou fibrose mais evidente em lobo médio/língula
ou bronquiectasias fora das áreas de fibrose; aprisionamento
de ar; distribuição da doença em torno das vias aéreas.
Faveolamento é ausente ou inconspícuo. O reconhecimento
desta entidade implica em tratamento agressivo para a DRGE
e encaminhamento a especialista, desde que o tratamento
dirigido para a fibrose não tem maior impacto na evolução. O
controle do refluxo ácido deve ser comprovado por repetição
da pHmetria durante o tratamento. A persistência de refluxo
não ácido pode manter a agressão pulmonar, e pode ser
verificado por impedanciometria, de modo que o exame de
controle ideal deveria ser a impedanciopHmetria.17
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Fig. 2: TCAR-Opacidades em vidro fosco em torno das vias aéreas. Note o esôfago com paredes espessadas. Biópsia com fibrose centrada
em via aérea.
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As doenças inflamatórias das vias aéreas superiores e
inferiores frequentemente coexistem. Elas estão estreitamente
relacionadas quanto aos seus mecanismos etiológicos,
imunológicos e fisiopatogênicos. Por conseguinte, o
controle clínico de uma determinada afecção respiratória
relaciona-se ao sucesso do tratamento da outra. A asma e as
rinossinusopatias são exemplos emblemáticos dessa
situação. Estudos epidemiológicos evidenciaram que doentes
asmáticos com doença das vias aéreas superiores
concomitante têm formas mais graves da asma.3

Vários estudos demonstram que, entre os pacientes
asmáticos, aproximadamente 85% tem rinite alérgica.
Reciprocamente, mais de 40% dos pacientes com rinite
alérgica tem ou desenvolverão asma.1  Em 76% dos pacientes
adultos, a rinite alérgica precedeu a asma. Pacientes com
rinite alérgica têm até três vezes mais risco de desenvolver
asma do que indivíduos saudáveis.2

A relação entre as sinusopatias e a asma também é bem
demonstrada. É estimado que 60% a 75% dos pacientes com
asma grave tenham sinusite e que 20% a 30% dos pacientes
com sinusite tenham asma. Foi evidenciada a rinossinusite
em 50% das crianças asmáticas, quando corretamente
avaliadas pela endoscopia.3 Estudos radiográficos
conduzidos por várias décadas têm mostrado que 40 a 60%
dos pacientes com asma apresentam radiografias de seios
paranasais anormais, e em pacientes com asma moderada ou
grave, a magnitude dos sintomas sinusais e as anormalidades
à tomografia computadorizada são maiores que nos
indivíduos com asma leve.5 A rinite alérgica é fator de risco
para desenvolvimento de sinusite maxilar aguda em 25% a
30% dos pacientes e em 60% a 80% dos casos de sinusite
crônica.5

A polipose nasal, doença inflamatória caracterizada pela
presença de formações edematosas que resultam em prolapso
da mucosa nasal e dos seios paranasais, tem uma prevalência
de 1 a 4% na população em geral.3 Larsen e col. demonstraram
que nos pacientes asmáticos, por sua vez, a prevalência da
doença polipóide nasal é de 7 a 15%, sendo maior a incidência
em pacientes com idade superior a 50 anos.4 Além do mais,

20 a 40% dos portadores de polipose nasal, apresentam
asma.3

Fisiopatologia
Há muitas semelhanças entre as doenças das vias aéreas

superiores e inferiores. As estruturas anatômicas em comum
- o epitélio ciliado, as glândulas mucosas, a vasculatura e a
inervação6 - exemplificam como a estimulação da mucosa
nasal pode resultar em broncoconstrição ou em um aumento
da resposta brônquica.7 O alérgeno nasal afeta a
hiperreatividade brônquica através de um arco reflexo que
envolve as vias aferentes trigeminais e as vias eferentes
vagais.5

Tanto a asma como a rinite alérgica apresentam uma
resposta inflamatória caracterizada por vasodilatação,
aumento da permeabilidade vascular, produção de muco, com
o predomínio de eosinófilos, linfócitos T, macrófagos e
mastócitos, que liberam citocinas e mediadores (entre eles,
os leucotrienos).5 O número de eosinófilos na mucosa
brônquica é maior em indivíduos com rinite alérgica ou
atópicos assintomáticos.6 No lavado broncoalveolar de
riníticos e asmáticos “puros” não há diferença no número
de eosinófilos e na concentração de interleucinas 5 e 10.7

Observa-se também espessamento da membrana basal
reticular em pacientes com rinite alérgica, sem asma;
sugerindo o início do remodelamento antes dos sintomas.6

A broncoprovocação com metacolina em um estudo que
avaliou o FEF (fluxo expiratório forçado) 25-75% como fator
preditivo de hiperreativadade brônquica em pacientes com
rinite alérgica, mostrou que 14% desses pacientes
apresentavam hiperreatividade grave e 25%, hiperreatividade
leve.9  Em outros estudos, o VEF

1
 (volume expiratório forçado

em 1 seg.) diminuiu em apenas 4 a 6 horas após estimulação
nasal por antígeno e afetou a resposta brônquica por
aproximadamente 24 horas.7

Uma conexão sistêmica entre a mucosa nasal/sinusal e o
brônquio via mediadores solúveis e medula óssea também
contribui para a correlação de rinossinusopatia com asma. A
medula óssea responde prontamente e especificamente ao
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estímulo nasal aumentando a produção e maturação de
precursores de eosinófilos, com alta afinidade aos receptores
de interleucina-5.7

A rinite alérgica, devido ao sintoma de congestão nasal,
favorece a respiração bucal. Como consequência, há redução
da filtração e do condicionamento aéreo, aumentando a
exposição das vias aéreas inferiores a alérgenos. Em pessoas
suscetíveis, isso pode levar a alterações inflamatórias e
aumentar a hiperreatividade brônquica. A exposição ao ar
frio pode também induzir broncoconstrição em pacientes
asmáticos. Enquanto a respiração nasal é mantida, não há
efeito no VEF

1
, tão logo a respiração bucal é iniciada, o VEF

1

diminui significativamente.6

A ligação entre infecção dos seios paranasais e asma,
fisiopatologicamente, é menos clara. Observa-se, em
pacientes com asma grave, uma correlação do espessamento
da mucosa sinusal na tomografia computadorizada com a
gravidade da doença da via aérea inferior.8 Acredita-se que
a asma induza a polarização de linfócitos Th2 nas vias aéreas
superiores. Num estudo farmacológico, o tratamento de
rinossinusite com betalactâmicos, corticosteróides nasal e
sistêmico reverteu a polarização para linfócitos Th1.7

A polipose nasal representa uma resposta imunológica e
inflamatória do hospedeiro em adição a uma infecção inicial.
Acredita-se que ela ocorra devido remodelamento das vias
aéreas em conseqüência da ação de processos inflamatórios
crônicos, podendo ocorrer hiperplasia epitelial, deposição
aumentada da matriz extracelular, degradação e acúmulo de
proteínas plasmáticas, além da falta de reparo adequado das
lesões crônicas.10 Assim, quanto mais grave for a asma, maior
é a relação com polipose nasal, tal como evidenciado em
tomografias de seios paranasais de pacientes com asma grave
no estudo de Dalziel e colaboradores.11

A exacerbação da asma é frequentemente associada à
infecção viral do trato respiratório superior, principalmente
causada por rinovírus. Um terço dos pacientes internados
com exacerbação grave apresenta infecção nasal por esse
agente. A associação da infecção com asma parece depender
da produção de interferon-γ pelas células mononucleares
periféricas, que estão relacionadas à gravidade da
hiperreatividade brônquica.7

A Figura 1 resume os mecanismos fisiopatológicos
descritos acima envolvidos na relação asma-
rinossinusopatia.

Tratamento
A ligação existente entre rinite e asma também é

evidenciada pelos efeitos das drogas nos dois
compartimentos respiratórios.7 O tratamento adequado da
rinossinusite em doentes asmáticos melhora os sintomas
nasais, os sintomas brônquicos, a função pulmonar e os
parâmetros inflamatórios da asma, o que reforça a importância
do tratamento integrado de ambas as doenças.3

Corren e colaboradores evidenciaram aumento da
hiperreatividade brônquica em pacientes com rinite alérgica
e asma tratados com placebo comparados àqueles tratados
com corticosteróides inalatórios.6 Em uma coorte

Fig. 1: Adaptada de referência 7.

retrospectiva de Adams e col. com 13800 asmáticos (crianças
e adultos) acompanhados por três anos, aqueles que usaram
corticosteróide inalatório tiveram risco 30% menor de
exacerbações asmáticas com necessidade de cuidados
médicos emergenciais comparados aos que não receberam
tratamento para rinite.5

Os princípios básicos do tratamento da rinite incluem a
educação do doente, tratamento farmacológico e
imunoterapia específica. A cirurgia pode ter lugar em casos
selecionados.3

O tratamento farmacológico consiste em um modelo de
“degraus”, com esquemas terapêuticos adaptados ao grau
e controle da doença (Figura 2).3 A gravidade da doença
deve ser corretamente estabelecida e revista ao longo do
tempo. Os fármacos disponíveis são os anti-histamínicos
tópicos ou orais (antagonistas dos receptores H1), os
corticosteróides tópicos ou orais, as cromonas tópicas, os
descongestionantes tópicos ou orais, os anticolinérgicos
tópicos e os antagonistas dos receptores de leucotrienos
orais.12

Os anti-histamínicos são particularmente eficazes para
alívio de sintomas como espirros, prurido e rinorréia, mas
menos eficazes para controlar a obstrução nasal.13 Apesar
da existência de apresentações tópicas (azelastina), as
apresentações orais permitem controlar os sintomas oculares
e da orofaringe, também comuns nestes doentes, bem como
outras manifestações da atopia.3 Os anti-histamínicos não
sedativos podem ser utilizados em todos os níveis de
gravidade da rinite alérgica. Além do efeito anti-histamínico,
atribui-se aos mais recentes antagonistas dos receptores
H1 um efeito anti-alérgico e anti-inflamatório demonstrado
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in vitro e com propriedades preventivas na redução do
número e gravidade das agudizações. Os anti-histamínicos
orais da primeira geração são seguros, apesar dos seus
efeitos sedativos e anti-colinérgicos serem indesejáveis.14

Por esse motivo, dá-se preferência aos anti-histamínicos de
segunda geração.

Estudos demonstraram que tanto a loratadina quanto a
cetirizina podem melhorar, em graus variáveis, os sintomas
de asma nos pacientes com rinite alérgica. Além disso, o uso
contínuo (6 meses) da cetirizina reduziu a frequência e a
gravidade dos sintomas do trato respiratório inferior e as
infecções no trato respiratório superior.7 A loratadina, além
de reduzir os sintomas asmáticos, reduziu o uso de beta2-
agonista nos pacientes com asma e rinite alérgica.1

Os corticosteróides inalados são altamente eficazes para
o alívio de todos os sintomas, incluindo a obstrução nasal,
e são considerados o tratamento mais eficaz da rinite
alérgica.14 Os principais efeitos colaterais são a irritação da
mucosa local e a hemorragia nasal.14 O cromoglicato de sódio
tópico tem indicação no tratamento da rinite alérgica na
criança, mas não no adulto, onde a sua eficácia para controle
de sintomas nasais é inferior aos outros corticosteróides
inalados.14

Meta-análises e revisões sistemáticas14-15 têm
demonstrado a superioridade dos corticosteróides tópicos
no controle dos sintomas nasais quando comparados aos
anti-histamínicos.

Fig. 2: Abordagem terapêutica da rinite alérgica. Adaptado da referência 3.

Os descongestionantes tópicos (agonistas-alfa
adrenérgicos) são altamente eficazes no alívio da obstrução
nasal. Quando usados por períodos superiores a uma ou
duas semanas podem desencadear rinite medicamentosa. A
sua principal indicação é como “pré-tratamento”, na medida
em que, ao desobstruir a via aérea, facilita a ação dos outros
fármacos.3

Os antagonistas dos receptores dos leucotrienos orais
parecem trazer benefício sintomático na rinite alérgica. Têm
indicação reconhecida nos doentes com rinite alérgica sazonal
e asma, nos quais parecem controlar o processo inflamatório
sistêmico subjacente a ambas, com benefício no controle das
duas doenças.3 Por serem drogas de alto custo, mas com boa
aderência entre os pacientes, vários estudos foram realizados
a fim de avaliar a sua real efetividade quando comparados a
outros tratamentos já consagrados e de baixo custo.

Grainger e col., em uma revisão sistemática16, mostrou
que, comparado com placebo, o montelucaste (antagonista
do receptor de leucotrieno) reduziu a média do escore de
sintomas nasais em 3,4%. Os anti-histamínicos, porém, foram
superiores ao montelucaste, com incremento de 3% no
escore. Os corticosteróides tópicos melhoraram a média do
escore em 8,4% comparado com o montelucaste. Por sua
vez, a associação do antagonista do receptor de leucotrieno
com um anti-histamínico (montelucaste + cetirizina) foi tão
eficaz quanto o uso do corticosteróide nasal tópico
(mometasona).8
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A corticoterapia oral, sob a forma de cursos curtos, pode
ser necessária nas agudizações muito graves não
controladas com as medidas anteriores.3

A imunoterapia específica tem indicação nos casos
demonstrados de doença IgE-mediada, arrastada e refratária
à terapêutica médica, tendo particular eficácia nos casos de
alergia aos polens.3 Pode ter indicação em casos de
ocorrência de efeitos colaterais graves da terapêutica
farmacológica que impliquem a sua descontinuação, ou, mais
raramente, em doentes com má adesão ao tratamento
farmacológico em longo prazo. Um dos mecanismos de ação
consiste na modulação da interação entre linfócitos T e
eosinófilos, o que tem a capacidade de modificar o curso
natural da doença.3

Os corticosteróides tópicos e sistêmicos são o tratamento
de escolha da polipose nasal. A cirurgia tem indicação nos
casos de falência da terapêutica médica ou quando o
diagnóstico é duvidoso.3 A abordagem cirúrgica varia desde
polipectomia simples à exérese radical. A cirurgia endoscópica
funcional é uma técnica minimamente invasiva em prática
crescente nos últimos anos.3 No entanto, a taxa de
recorrência é significativa, especialmente entre os asmáticos
com intolerância ao ácido acetilsalicílico.10 A corticoterapia
tópica continuada pode reduzir a taxa de recidiva no pós-
operatório.3 A literatura tem evidenciado benefício no
controle da asma após cirurgia naso-sinusal, com um
incremento na função pulmonar e redução do uso de
corticosteróide oral.17

O tratamento da sinusite inclui uma abordagem
farmacológica e cirúrgica. A terapêutica farmacológica inclui
descongestionantes e corticosteróides nasais. Na doença
crônica alérgica, estudos demonstraram melhora dos
sintomas após administração tópica de budesonida 3. Em
doentes asmáticos, foi demonstrada a redução da
hiperreatividade brônquica nos indivíduos tratados com
corticosteróides nasais. Nos episódios infecciosos agudos,
a associação de corticosteróides inalados à
antibioticoterapia traduz-se numa melhor redução dos
sintomas e numa menor taxa de recidivas.3

A cirurgia naso-sinusal tem como objetivo uma drenagem
sinusal eficaz. Tem indicação na rinossinusite recidivante
associada a malformações anatômicas (desvio do septo,
concha bolhosa) ou no caso de sinusite crônica refratária à
terapêutica médica otimizada.3 O tratamento cirúrgico padrão
é a abordagem endoscópica dos seios paranasais. Vários
estudos demonstraram o benefício da cirurgia endoscópica
em doentes com sinusite crônica e asma: melhora dos
sintomas e dos valores de FEF para além da redução pela
corticoterapia inalada e sistêmica.3

Conclusão
É evidente a íntima relação epidemiológica e

fisiopatológica entre a asma e as rinossinusopatias. O
sucesso no tratamento da asma depende da boa efetividade
da terapêutica das doenças das vias aéreas superiores. O
arsenal terapêutico para a rinite alérgica inclui anti-
histamínicos, corticosteróides nasais e orais, cromonas,

descongestionantes nasais e antagonistas dos receptores
de leucotrienos. O tratamento por outros especialistas, para
imunoterapia ou cirurgia, é requerido na persistência dos
sintomas a despeito da terapia instituída e em casos
especiais.
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Fig. 1: Corte tomográfico de paciente utilizando nitrofurantoína
demonstrando áreas em vidro fosco bilaterais, de predomínio
periférico.

Introdução
O conhecimento da lesão pulmonar induzida por drogas

ganha importância cada vez maior na medida em que novos
medicamentos são desenvolvidos, podendo determinar
acometimento pulmonar agudo ou crônico, com diferentes
manifestações clínicas, radiológicas e histopatológicas.1-3

As manifestações pulmonares por uso de fármacos podem
associar-se a alterações em outros órgãos ou ocorrer
isoladamente no pulmão, em que todos os compartimentos
anatômicos pulmonares (interstício, espaços alveolares, vias
aéreas, pleura e mediastino) podem estar envolvidos.3-8 Uma
mesma medicação pode levar a manifestações agudas ou
crônicas, com vários padrões radiológicos e histológicos.3,4

Serão descritos a seguir os principais agentes citotóxicos
e não citotóxicos associados à injúria pulmonar.

1. Agentes não citotóxicos
A) Nitrofurantoína:
A toxicidade pulmonar é rara, mas tem importância pelo

uso frequente no tratamento e profilaxia das infecções do
trato urinário. As manifestações podem ser agudas ou
crônicas. O quadro agudo é mais comum, habitualmente
ocorrendo em até duas semanas do início do tratamento,
caracterizando-se por pneumonia eosinofílica, com febre,
dispneia, tosse, rash cutâneo e eosinofilia periférica.
Radiologicamente o quadro se apresenta com opacidades

em vidro fosco e consolidações focais e bilaterais (figura
1). A forma crônica ocorre um  a seis meses após início do
tratamento, predominando o padrão de pneumonia intersticial
não específica (PINE). Pneumonia eosinofílica crônica já foi
descrita.1,9

B) Amiodarona:
Antiarrítmico utilizado no controle de taquiarritmias

DROGAS NÃO CITOTÓXICAS LESÕES PULMONARES ASSOCIADAS

Nitrofurantoína Pneumonia eosinofílica, PINE

Amiodarona Pneumopatia intersticial crônicaBOOP, SDRA

Sulfassalazina Pneumonia eosinofílica

D-Penicilamina Bronquiolite obliterante

Estatinas PH, PINE, DAD

Interferon Pneumonite Intersticial Aguda, BOOP, Doença de Vias Aéreas,

Pneumopatia Granulomatosa

Anti – TNF Pneumonite Intersticial Aguda Pneumopatia Granulomatosa

Tabela 1: Drogas não citotóxicas e lesão pulmonar

BOOP: bronquiolite obliterante com pneumonia em organização; DAD: dano alveolar difuso; PINE: pneumonia intersticial não específica;
PIU: pneumonia intersticial usual; PH: pneumonite de hipersensibilidade; SDRA: síndrome do desconforto respiratório agudo
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Fig. 2: Corte tomográfico mostrando área de consolidação em
pulmão direito, correspondendo ao padrão BOOP na biópsia
pulmonar, em paciente usuário de amiodarona.

ventriculares e supraventriculares, podendo se acumular em
vários órgãos causando disfunção hepática e tireoidiana,
fotossensibilidade e supressão da medula óssea. No pulmão,
interfere no processamento de fosfolípides endógenos, que
se acumulam no órgão.10

A lesão pulmonar pode ser aguda ou crônica, ocorrendo
em cerca de 5% dos usuários. A pneumopatia intersticial
crônica, mais comum, geralmente se manifesta nos primeiros
dois anos do tratamento e o risco de toxicidade aumenta
com o tempo de utilização e com doses mais altas. Na
radiografia de tórax, pode haver infiltrado intersticial e/ou
alveolar bilateral e assimétrico. Na tomografia
computadorizada (TC) de tórax, observam-se áreas em vidro
fosco, opacidades intralobulares, consolidações,
espessamento dos septos interlobulares, nódulos e massas,
de predomínio periférico. Os infiltrados pulmonares, assim
como o baço e o fígado, podem apresentar aumento da
densidade em exames de imagem. A evolução para fibrose é
rara.10,11

A apresentação aguda na forma de bronquiolite
obliterante com pneumonia em organização (BOOP) também
é descrita, com infiltrados migratórios (figura 2). O uso de
contraste iodado e a suplementação de oxigênio em pós-
operatório determinam maior risco de dano alveolar difuso
(DAD) e síndrome do desconforto respiratório agudo
(SDRA). É fundamental descartar congestão pulmonar nos
quadros agudos.10

O lavado broncoalveolar e tecido pulmonar podem
identificar a presença de macrófagos gordurosos e
corpúsculos lamelares no interior dos alvéolos. Apesar
desses achados não serem patognomônicos de doença, sua
ausência praticamente descarta o diagnóstico de pneumonite
por amiodarona.10,11

C) Sulfassalazina e mesalazina:
São causas raras de lesão pulmonar. É fundamental

descartar atividade da doença de base, como em casos de

doença inflamatória intestinal e doença reumatóide. A
apresentação histopatológica mais típica é a pneumonia
eosinofílica, com febre, tosse, dispneia e eosinofilia periférica.
Opacidades em vidro fosco e consolidações, simétricas ou
assimétricas, são as manifestações na TC de tórax. No lavado
broncoalveolar observa-se aumento de eosinófilos.12

D) D-Penicilamina:
Pode causar bronquiolite obliterante 3 a 14 meses após

sua utilização, determinando dispneia de evolução
subaguda, muitas vezes com hiperinsuflação pulmonar na
radiografia de tórax e áreas de aprisionamento aéreo
intensificadas na TC de tórax em expiração. O prognóstico é
ruim.13

E) Estatinas:
Poucos relatos descrevem as manifestações pulmonares

associadas à utilização de estatinas. Os mecanismos
propostos são inibição de fosfolipases com acúmulo de
inclusões lipídicas determinando lesão celular, e produção
de radicais livres de oxigênio. Os padrões histológicos
descritos são pneumonite de hipersensibilidade (PH), PINE
e DAD. A relação causal entre lesão pulmonar e estatinas
ainda não é definitiva.14

F) Interferon (IFN):
IFN-α e IFN-β podem levar a alterações respiratórias

variadas, em torno de 0,5%, desde pneumonite intersticial
aguda, BOOP, doença de vias aéreas e derrame pleural até
um quadro granulomatoso indistinguível da sarcoidose, com
acometimento pulmonar, hepático, cutâneo, cardíaco e do
sistema nervoso central.7,8,15,16 Essa última apresentação
ocorre pela redução da ativação dos linfócitos TH

2
 e maior

estimulação de linfócitos TH
1
, com resposta granulomatosa

exagerada 15. Radiologicamente, a sarcoidose induzida pelo
IFN tem padrão semelhante à não induzida por medicação,
com linfonodomegalia hilar e mediastinal, nódulos e
opacidades em vidro fosco de distribuição perilinfática.15

G) Anti Fator de Necrose Tumoral (anti-TNF):
Efeitos colaterais pulmonares têm sido relatados,

independente do anti-TNF utilizado (infliximab, etanercept
ou adalimumab). A fisiopatologia não está determinada, e
pneumonite intersticial, nódulos pulmonares e reação
granulomatosa tipo sarcoidose são os padrões descritos. A
doença intersticial pode ser aguda ou subaguda, com vidro
fosco focal ou difuso.17

2. Agentes citotóxicos
Até 10% dos pacientes em quimioterapia apresentam

toxicidade pulmonar, cujo risco aumenta em função de fatores
associados: uso de múltiplas drogas, radioterapia prévia ou
concomitante, suplementação de oxigênio, doença pulmonar
estrutural e idade avançada.3,7 Abaixo, descrevem-se os
agentes citotóxicos mais freqüentemente desencadeantes
de lesão pulmonar (tabela 2).

A) Alquilantes:
•  Ciclofosfamida:
Agente utilizado no tratamento de leucemias, linfomas,
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DROGAS CITOTÓXICAS LESÕES PULMONARES ASSOCIADAS

Ciclofosfamida Pneumonite aguda – DAD, BOOP, PINEFibrose pulmonar progressiva – PIU

Clorambucil Pneumopatia intersticial crônica

Metotrexate PH, BOOP, PINE, PID, fibrose pulmonar, edema pulmonar não cardiogênico

Gemcitabina Edema pulmonar não cardiogênico

Citarabina Edema pulmonar não cardiogênicoPH

Fludarabina DAD, BOOP, PH

Irinotecan Pneumonite aguda

Etoposide DAD

Taxanos PH, PINE, DAD, BOOP

Gefitinib DAD, BOOP

Rituximab Hemorragia Alveolar, BOOP, SDRA

Bevacizumab Hemorragia alveolar

Sirolimus BOOP, SDRA

Bleomicina Aguda – DAD, BOOP, PINECrônica – PIB

Tabela 2: Drogas citotóxicas e lesão pulmonar

BOOP: bronquiolite obliterante com pneumonia em organização; DAD: dano alveolar difuso; PINE: pneumonia intersticial não específica;
PIU: pneumonia intersticial usual; PIB: pneumonite intersticial induzida pela bleomicina; PH: pneumonite de hipersensibilidade; PID:
pneumonia intersticial descamativa; SDRA: síndrome do desconforto respiratório agudo

Fig. 3: Corte tomográfico evidenciando áreas em vidro fosco
difusamente distribuídas em paciente utilizando metotrexate por
artrite reumatóide.

granulomatose de Wegener e colagenoses. No pulmão, as
manifestações podem ser agudas ou crônicas, com
desenvolvimento de fibrose pulmonar progressiva.1,18

Na forma crônica, geralmente após 6 meses de tratamento,
as alterações tomográficas são opacidades reticulares,
bronquiolectasias de tração e faveolamento, sendo
pneumonia intersticial usual (PIU) o padrão mais comum à
histologia. É pouco reversível, mesmo após tratamento com
corticosteróide.1,7,18

Na forma aguda, evidenciam-se áreas de vidro fosco e
consolidações na TC de tórax, e aumento de linfócitos no
lavado broncoalveolar. Os principais padrões histológicos
são DAD, PINE e BOOP. Há resolução completa do quadro
após suspensão da medicação na maioria dos casos.1,7,18

•  Clorambucil:
É raro o acometimento pulmonar secundário a esse agente

utilizado no tratamento da leucemia linfocítica crônica e de
linfomas de baixo grau. Pneumopatia intersticial crônica é a
principal apresentação (TC de tórax com infiltrado
micronodular difuso e padrão histológico de PINE),
iniciando-se 6 ou mais após início da droga.7,19

B) Metotrexate:
Utilizado no tratamento da psoríase, artrite reumatóide,

doença inflamatória intestinal e outras, o metotrexate inibe a
proliferação celular através da indução da deficiência
intracelular de coenzimas do folato.20,21 A lesão pulmonar
ocorre em 3 a 5% dos usuários como reação de
hipersensibilidade, sem relação com dose ou duração do
tratamento. A principal manifestação associada é a PH,
podendo ocorrer BOOP, PINE, pneumonia intersticial
descamativa (PID) e edema pulmonar não cardiogênico. A
evolução é subaguda com dispneia, febre, eosinofilia e até
insuficiência respiratória. Radiologicamente, os achados
mais comuns são opacidades em vidro fosco localizadas ou

difusas e mais raramente consolidações, opacidades
reticulares e nódulos centrolobulares (figura 3).22

Progressão para fibrose pulmonar ocorre em até 10% dos
casos. No lavado broncoalveolar identifica-se aumento de
linfócitos com predomínio CD4 e aumento da relação CD4/
CD8. Granulomas mal formados são os achados histológicos
mais frequentes.21,22

C) Análogos nucleosídeos:
•  Gemcitabina:
Utilizado em neoplasias de pulmão, mama, pâncreas, trato

biliar e ovário.6,23 Pode levar a edema pulmonar não
cardiogênico por aumento da permeabilidade capilar por lesão
do endotélio capilar, com hemorragia, edema alveolar e
formação de membrana hialina.3,23,24 A incidência pode chegar



 Pneumologia Paulista Vol. 25, No.14/2011                                                                                                                                                   53

Fig. 4: Corte tomográfico mostrando padrões de vidro-fosco e
consolidações difusos, em paciente utilizando gemcitabina por
linfoma.

Fig. 6: Corte tomográfico de paciente utilizando paclitaxel
evidenciando padrão de vidro fosco difuso.

Fig. 5: Corte tomográfico mostrando áreas em vidro fosco e
consolidações de distribuição difusa em paciente utilizando
irinotecan.

a 3% dos casos e aumenta na associação com bleomicina e
taxanos.25 Os sintomas podem se iniciar durante ou horas
após infusão da droga, desde quadros leves até SDRA.6,24

Na TC de tórax descrevem-se opacidades em vidro fosco
difusas e bilaterais e raramente espessamento dos septos
interlobulares e opacidades reticulares (figura 4).23,24 Os
principais padrões histológicos são PINE, DAD e hemorragia
alveolar.

•  Citarabina:
Utilizado na leucemia mielóide aguda e no preparo do

transplante de células hematopoiéticas, pode em doses
elevadas determinar edema pulmonar não cardiogênico, com
evolução clínica favorável na maioria dos casos.26 Pode
ocorrer lesão tipo PH, com micronódulos centrolobulares
difusos na TC de tórax.27

•  Fludarabina:
Usada no tratamento da leucemia linfocítica crônica e do

linfoma não-Hodgkin de baixo grau. A toxicidade pulmonar é
descrita em até 8,6% dos casos, geralmente após o primeiro
ou segundo ciclo. O paciente pode evoluir de modo
assintomático ou ocorrer progressão para insuficiência
respiratória aguda. Radiologicamente observam-se
opacidades reticulares ou em vidro fosco e consolidações
difusas. Os padrões histológicos associados são DAD,
BOOP e PH. 28

D) Inibidores da topoisomerase I:
•  Irinotecan:
Agente usado no câncer de colon e de pulmão, podendo

determinar em até 16% dos casos pneumonite aguda com
febre, dispneia e tosse, vidro fosco e reticulado difuso em
exames de imagem, podendo evoluir com insuficiência
respiratória (figura 5). A reação geralmente ocorre no terceiro
ciclo da droga.29

E) Inibidores da topoisomerase II:
•  Etoposide:
Utilizado no tratamento do câncer de pulmão pequenas

células e não pequenas células e em neoplasias
hematológicas, com relatos isolados de associação à lesão

pulmonar aguda, com opacidades em vidro fosco e/ou
consolidações difusas na TC de tórax, com padrão de DAD
à histopatologia.6,7,30

F) Taxanos
Docetaxel e paclitaxel podem em altas doses causar

toxicidade pulmonar em 1 a 4% dos casos (reação de
hipersensibilidade). Opacidades transitórias (vidro fosco e/
ou consolidações alveolares) ou reticulares em exames de
imagem são descritas, em até 2 semanas após sua
administração, com aumento de linfócitos no lavado
broncoalveolar3,31-33 (figura 6). Os padrões histológicos
encontrados são PINE, DAD e BOOP. 3

G) Inibidores da tirosinoquinase:
•  Gefitinib:
Utilizado no tratamento em neoplasia de pulmão não

pequenas células, de colon, ovário, mama e cabeça e pescoço,
com incidência de lesão pulmonar em torno de 1%.
Pneumonite aguda é a forma mais comum, nos 3 primeiros
meses de tratamento, com áreas de vidro fosco bilaterais em
TC de tórax, podendo haver consolidações e bronquiectasias
de tração. DAD e BOOP são os padrões histopatológicos
mais comuns.3,34
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H) Anticorpos monoclonais:
•  Rituximab:
Anticorpo monoclonal anti CD20 utilizado no tratamento

de linfomas não Hodgkin com receptores CD20 positivo.
Pode determinar pneumonite intersticial por liberação de
citocinas (principalmente fator de necrose tumoral, interferon
gama, interleucinas 6 e 8) a partir da lise dos linfócitos B,
com ativação do complemento, geralmente após repetidas
exposições à droga. Os sintomas mais frequentes são
dispneia, febre e tosse, sendo áreas em vidro fosco e
consolidações bilaterais os padrões na TC de tórax. Pode
promover hemorragia alveolar, SDRA e BOOP. 3,35

•  Bevacizumab:
Anticorpo monoclonal contra o fator de crescimento

endotelial vascular (VEGF), bloqueando seus receptores,
indicado no tratamento de várias neoplasias como pulmão e
colon. Pode determinar hemorragia alveolar e maior risco de
tromboembolismo pulmonar.3

I) Sirolimus (rapamicina):
Utilizado como agente imunossupressor após transplantes,

inibe a enzima mTOR (alvo da rapamicina), com propriedades
anti-proliferativas. Causa toxicidade pulmonar em até 5% dos
casos, variando desde quadros leves até SDRA. Os padrões
tomográficos mais comuns são opacidades em vidro fosco e
consolidações predominando em lobos inferiores. Pode-se
identificar aumento de linfócitos e/ou eosinófilos no lavado
broncoalveolar. Os padrões histológicos descritos são BOOP
e granulomas não necrotizantes.36

J) Bleomicina:
Antibiótico com ação quimioterápica, sua citotoxicidade

ocorre pela formação de radicais livres. Os fatores de risco
são a dose acumulada, idade avançada, tabagismo,
insuficiência renal, associação com radioterapia e
administração de oxigênio concomitante. A infusão contínua
é menos tóxica que em bolus.5,7,8,37 Pneumonite intersticial
induzida por bleomicina (PIB) pode ocorrer em 5 a 10% dos
casos, até dois anos após suspensão da droga. DAD, PINE
e BOOP são outros padrões histológicos observados.1,5,37

Na radiografia de tórax, pode-se identificar redução dos
volumes pulmonares, consolidações e opacidades reticulares
subpleurais predominando em bases. Opacidades lineares,
áreas em vidro fosco, faveolamento e bronquiectasias de
tração, com predomínio em bases, são as alterações mais
comuns na TC de tórax.7,37

Abordagem
O diagnóstico das lesões pulmonares por drogas é difícil

e baseado na combinação de achados clínicos, radiológicos,
funcionais, laboratoriais e histopatológicos. É fundamental
excluir infecções, progressão da doença de base, além de
outras causas de insulto pulmonar como radioterapia e edema
cardiogênico ou hipervolêmico.4,6,7

O quadro radiológico, apesar de inespecífico, pode sugerir
o diagnóstico. É importante determinar os padrões e a
distribuição das lesões no parênquima pulmonar, além da

observação de alterações mediastinais e pleurais associadas.6

Alterações focais ou padrão em mosaico podem ser
evidenciados apenas na TC de tórax, que é o exame de imagem
de escolha na avaliação da lesão pulmonar por droga.8

Funcionalmente as alterações são inespecíficas. Redução
da capacidade de difusão do monóxido de carbono é a
alteração mais precoce, podendo ser utilizada como marcador
de acometimento inicial, especialmente quando são utilizadas
drogas com alta incidência de acometimento pulmonar, como
a bleomicina.

A broncoscopia com lavado broncoalveolar pode ser
realizada para o diagnóstico ou exclusão de infecção,
possibilitando a identificação do tipo celular predominante
ou de hemorragia alveolar. Na presença de lesões
peribrônquicas, biopsia transbrônquica pode ser útil.4,6 Se
houver dúvida diagnóstica, está indicada biopsia pulmonar
a céu aberto ou por videotoracoscopia.4,6 Os achados
histopatológicos, apesar de não serem patognomônicos,
podem auxiliar no diagnóstico através da observação do
padrão predominante e para excluir infecção ou
acometimento relacionado à doença de base.1,6

A principal medida terapêutica é a suspensão da droga.
Em quadros mais graves ou se não houver melhora com a
suspensão da medicação, utiliza-se corticosteróide. A
evolução é satisfatória na maioria dos casos, exceto se
houver fibrose estabelecida. O uso de imunossupressores,
nos casos que não melhoram com esteróides, é anedótico.3,4-7

A dose do corticosteróide depende da gravidade do quadro
e, na presença de insuficiência respiratória, pulsoterapia com
metilprednisolona pode ser realizada. Nas outras situações,
prednisona (1 a 2 mg/Kg/dia) deve ser mantida por 60 a 90
dias, com redução progressiva da dose de acordo com a
evolução. Em algumas situações pode ser necessária a
manutenção da droga causadora de lesão pulmonar,
podendo-se tentar sua utilização associada a corticosteróide
(10 a 20 mg/dia) por período prolongado.

Conclusão
Toxicidade pulmonar induzida por drogas é bastante

frequente e de difícil diagnóstico, que é baseado na
combinação de alterações clínicas, laboratoriais,
radiológicas e histopatológicas, associada ao histórico de
utilização de medicação potencialmente causadora de lesão
pulmonar, com dose e relação temporal compatíveis.
Suspensão da medicação em questão, ou eventualmente
redução da dose, é a principal conduta, devendo-se associar
corticosteróide em casos selecionados.
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Mais sobre confounding

Voltamos ao tema fatores de confusão (confounding). O
confounding pode estar presente, de formas mais ou menos
óbvias, principalmente nos estudos observacionais, como
os que estabelecem associações entre o pulmão e outros
órgãos – tema desta edição de Pneumologia Paulista.

O confouding é uma mistura do efeito do fator de risco de
interesse com o de um terceiro fator. Esse terceiro fator deve
estar associado ao fator de risco e, independentemente disso,
ser também um fator de risco para o desfecho de interesse.
Assim, a relação observada entre fator de risco e desfecho
de interesse se explica, em parte ou totalmente, a esse terceiro
fator (o fator de confusão) (Figura 1). Um exemplo histórico
se deu nos estudos epidemiológicos que demonstraram que
o tabagismo causa câncer de pulmão, iniciados na década
de 1940. Apesar da forte associação entre tabagismo e câncer
de pulmão, foi necessário demonstrar que outros fatores,
como a poluição, não seriam os causais e, sim, confounders
(o tabagismo e o câncer de pulmão eram mais comuns nas
áreas urbanas, onde havia mais poluição) (Figura 2).

Para que uma variável seja considerada um fator de
confusão, ela deve associar-se tanto à exposição quanto ao
desfecho, e não pode ser uma etapa intermediária na via
causal da doença (Figura 3).

Como vimos anteriormente, a identificação dos potenciais
fatores de confusão deve ocorrer nos estágios iniciais do
planejamento de uma pesquisa e deve haver o controle desses
fatores no delineamento do estudo e /ou na análise dos
resultados. Idade, sexo, tabagismo e renda são todos fatores
de confusão quase universais nos estudos epidemiológicos.

São estratégias conhecidas para controlar o confounding:
randomização, pareamento, análise estratificada e análise
multivariada.

A randomização é o “padrão ouro” para controle de
fatores de confusão. Teoricamente, os fatores de confusão
conhecidos e desconhecidos estarão homogeneamente
representados nos grupos de estudo, se eles forem
suficientemente numerosos. É possível, no entanto, que haja
diferenças importantes entre os grupos de estudo, em
potenciais fatores de confusão, pelo acaso (o famoso azar).
Além disso, nem todas as perguntas podem ser respondidas
em um estudo randomizado – aliás, só a minoria pode.

O pareamento consiste em selecionar controles
semelhantes aos casos, no que diz respeito aos possíveis
fatores de confusão. Só é factível para poucos fatores, e
ainda assim, é uma estratégia difícil e trabalhosa.

Vamos, então, discutir, mais detidamente, as ferramentas
analíticas utilizadas no controle dos fatores de confusão:
análise estratificada e análise multivariada. Utilizaremos o
seguinte exemplo:

Suponhamos um estudo que avalie a ocorrência de óbito
em pacientes com e sem escaras de decúbito. Os dados estão
resumidos na Tabela 1:

Vamos avaliar se a presença de escaras de decúbito
associa-se à mortalidade. Para isso, vamos calcular a
frequência de óbito entre os pacientes com e sem escara
(isto é, o risco relativo): 79 / 824 dividido por 286 / 8576. O
risco relativo é 2,9 (ou seja, a frequência de óbito em quem
tem escaras é 2,9 vezes a frequência de óbito em quem não

EXPOSIÇÃO FATOR INTERMEDIÁRIO DESFECHO

Fig. 3: Inter- relação entre exposição, desfecho de interesse e  um
fator intermediário que faz parte da via causal e, portanto, NÃO É
fator de confusão.

Fig. 2: Inter- relação entre tabagismo e câncer de pulmão.  Poluição
atmosférica como fator de confusão: o câncer de pulmão era mais
frequente em áreasurbanas, onde também o tabagismo era mais
frequente.

TABAGISMO CÂNCER DEPULMÃO

POLUIÇÃO  ATMOSFÉRICA

EXPOSIÇÃO
DE INTERESSE

DESFECHO

DE INTERESSE

FATOR DE CONFUSÃO

Fig. 1: Inter- relação entre exposição, desfecho de interesse e
fator de confusão
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       ÓBITO TOTAL

SIM NÃO

ESCARA SIM 79 745 824

NÃO 286 8290 8576

TOTAL 365 9035 9400

Tabela 1: Distribuição de óbito segundo a presença de
escaras de decúbito (hipotética, traduzida de Baumgarten M
e Olsen C)

        ÓBITO TOTAL

SIM NÃO

ESCARA SIM 24 694 718

NÃO 281 8285 8566

TOTAL 305 8979 9284

Tabela 3: Distribuição de óbito segundo a presença de escaras
de decúbito em pacientes sem doenças graves associadas
(hipotética, traduzida de Baumgarten M e Olsen C)

       ÓBITO TOTAL

SIM NÃO

ESCARA SIM 55 51 106

NÃO 5 5 10

TOTAL 60 56 116

Tabela 2: Distribuição de óbito segundo a presença de escaras
de decúbito em pacientes com doenças graves associadas
(hipotética, traduzida de Baumgarten M e Olsen C)

tem). À primeira vista, poderíamos achar que escaras de
decúbito levam a óbito. Mas, se formos atentos aos possíveis
fatores de confusão, poderemos nos questionar se no grupo
dos que têm escara haveria mais pessoas com doenças
graves. Aí, o fator causal dos óbitos não seriam as escaras
de decúbito, mas as doenças graves que se associam a elas.
Como saber? Estratificar os pacientes, segundo a presença
ou ausência de doenças graves associadas (Tabelas 2 e 3).

 Calculando o risco relativo de óbito segundo a presença
de escaras de decúbito em pacientes com doenças graves,
temos: 55 / 106 dividido por 5 / 10. O risco relativo é 1,0. Ou
seja, em doentes graves, a presença de escaras de decúbito
não está associada à mortalidade.

Vamos fazer o mesmo no estrato de pacientes sem doenças
graves associadas (Tabela 3).

O risco relativo da ocorrência de óbito em portadores de
escara é 24 / 718 dividido por 281 / 8566, que também é 1,0.
No estrato de pacientes sem doenças graves associadas, a
ocorrência de escaras de decúbito também não se associou
a maior mortalidade.

Todo o efeito observado na Tabela 1, ou seja, o risco
relativo aumentado de óbito em portadores de escara pode
ser atribuído à presença de doenças graves. Se não
houvéssemos, em primeiro lugar, levantado uma explicação
alternativa (a presença de doenças graves), terminaríamos o
dia achando que escaras de decúbito aumentam mortalidade.

Esse é o perigo! Tanto para o pesquisador, que busca a
verdade, como para o leitor, que tende a acreditar no que está
publicado.

Qual a limitação da análise estratificada? É que ela dá conta
de poucas variáveis, de poucos fatores de confusão em
potencial. Neste contexto, a análise multivariada é a alternativa
mais utilizada no ajuste para múltiplos fatores de confusão.
Por um caminho matemático bem diferente, a análise
multivariada acaba fazendo o mesmo que a análise
estratificada: determinando a influência “líquida” de cada fator
sobre o desfecho de interesse.

Análise multivariada é o nome genérico dado a um conjunto
de ferramentas estatísticas que permite a associação de uma
variável de desfecho (ou dependente) a múltiplas variáveis
preditoras (ou independentes). É a ferramenta mais utilizada
no controle de potenciais fatores de confusão. O exemplo de
mais fácil compreensão é o da regressão logística.
Simplificadamente, sua variável de desfecho é a probabilidade
de um evento binário, por exemplo, óbito. As variáveis
dependentes podem ser todas aquelas que potencialmente
associam-se à variável de desfecho. As exponenciais do
coeficiente que acompanha cada variável dependente na
equação de regressão logística é o odds ratio correspondente
àquela variável. O odds ratio, por sua vez, é uma aproximação
do risco relativo. No exemplo da associação entre presença
de escaras e mortalidade, nossa equação de regressão logística
mostraria uma exponencial positiva maior do que 1 (e próxima
de 2,9) para a variável “presença de doença grave” e uma
exponencial igual a 1 para a presença de escara. Nessa equação,
poderíamos incluir outros possíveis fatores de confusão, como
idade e sexo e obter os odds ratios correspondentes. Com a
adição dessas novas variáveis, possivelmente o odds ratio
da variável “presença de doença grave” mudaria. Essa é a
graça da análise multivariada. Mas, ela não pode tudo. O
número de variáveis independentes que podem ser incluídos
em um modelo multivariado depende do número de desfechos
observados, portanto, do tamanho da amostra. Além disso, a
literatura mostra que existe confounding residual, mesmo
quando os mais sofisticados ajustes foram utilizados. O
confounding residual geralmente é determinado por fatores
intangíveis, não traduzíveis em variáveis. Para o confounding
residual, por enquanto, tenho visto muito verso e muita prosa,
mas nenhuma solução. Até a próxima!
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Introdução
Sarcoidose é uma doença inflamatória multissistêmica, de

origem desconhecida, caracterizada pela presença de
infiltração granulomatosa não caseosa, com variadas formas
de apresentação e evolução. Esses granulomas podem
acometer qualquer órgão em variados graus de intensidade,
com isso o seu espectro clínico apresenta grande diversidade
de manifestações, variando de apresentações assintomáticas
ou levando a perda funcional de um ou mais órgãos.1

Do ponto de vista epidemiológico, a sarcoidose ocorre
em todo mundo, ambos os sexos, todas as raças e idades.2 A
prevalência da doença varia conforme a população estudada
de 1 a 40 por 100.000 habitantes, sendo possível atingir 50
casos por 100.000 nos escandinavos e negros americanos.1,2,3

A etiologia da sarcoidose permanece indeterminada. Há
evidências de que indivíduos geneticamente susceptíveis
desencadeiem a doença quando expostos a determinados
fatores ambientais/infecciosos.4

A sarcoidose é assintomática em 30 a 60 % dos pacientes,
ou pode apresentar-se com febre, perda de peso e
indisposição geral, em um terço dos pacientes. Sintomas
respiratórios como tosse, dispneia e dor torácica aparecem
em 25% dos casos. Manifestações sistêmicas aparecem em
30% dos casos, tendo como sítios preferenciais os gânglios
linfáticos, pele, olhos e articulações. Envolvimento cardíaco,
renal, hepático e neurológico ocorre em menor freqüência e
também determinam pior evolução.1,3

O padrão histopatológico da sarcoidose é a presença de
granuloma de células epitelióides, sem necrose de
caseificação. Esse granuloma é constituído por agregados
de macrófagos forrmando células epitelióides, circundadas
por um colar de leucócitos monocucleares.5

A pele pode ser um sítio de coleta de material para estudo
histopatológico, de fácil acesso, sendo o diagnóstico de

sarcoidose aceito, quando se encontra o granuloma típico
da doença, na ausência de agentes infecciosos, em um
individuo com quadro clínico-radiológico compatível.3,8

Descrevemos abaixo um caso de sarcoidose pulmonar
com manifestação sistêmica cutânea e hepática.

Caso Clínico
AB, masculino, 43 anos, pardo, procurou atendimento

médico com história de há 4 anos presença de lesões de pele
e há 2 anos aparecimento de dispneia, que se tornou
progressiva, acompanhada de tosse. Negava comorbidades
ou história tabágica. Ao exame físico apresentava-se
dispneico 1+/4+, acianótico, normotenso, afebril, com
gânglios cervicais palpáveis. Na pele apresentava lesão em
placa cicatricial na região dorsal (Figura 1). Ausculta pulmonar
com estertores e roncos.

A radiografia de tórax mostrava padrão retículo nodular
difuso bronquiolectasias de tração, predominando em

Fig. 1: Lesão cutânea tipo placa
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PIOR PROGNÓSTICO

Nevile et al., 1983 n = 818 Cor pulmonale, nefrocalcinose, lúpus pérnio e infiltrado pulmonar

Mañá  et al., 1996 n = 116 Ausência de eritema nodoso, Rx GIII, idade >40, sexo masculino e CVF < 80%

Berlim et al., 1997 n = 122 Fatores genéticos: HLA DR 14 e DR 15 Doença crônica

Sharma et al., 2001 n = 106 Mal estar, estertores, sibilos, eosinofilia e VEF1/CVF < 65%

Carlesimo et a., 1995 Manifestações Cutâneas Crônicas (Lúpus Pérnio e Placas) associam-se à`

Okamoto et al, 1997

Marchell et al, 2010

MELHOR PROGNÓSTICO

Iannuzzi, 2007 HLA-DRB10301 e DQB1 0201 Associam-se a Síndrome de Lofgren

Nevile et al., 1983 Presença de Eritema nodoso

presença de Doença Sistêmica.

Tabela 1: Fatores associados ao prognóstico da sarcoidose

Fig. 2: Radiografia de tórax  com padrão retículo-nodular
predominando nos campos médio e superior

campos médios (Figura 2). A prova de função pulmonar
mostrava diminuição da DCO. Os exames laboratoriais
revelaram aumento de transaminases.

Realizada biópsia da lesão cutânea que demonstrou

Fig.3:  Biopsia de pele demonstrando processo granulomatoso
sem necrose

processo granulomatoso sem necrose, compatível com
sarcoidose, a pesquisa de agentes infecciosos foi negativa.
Nesse contexto clínico-radiológico-patológico foi feito o
diagnóstico de sarcoidose sistêmica com acometimento
pulmonar, cutâneo e hepático. A investigação de
envolvimento ocular, cardíaco e renal foi negativa. Foi
iniciado tratamento com corticoterapia (0,5 mg/kg – 40 mg
dia), com progressiva redução de dose por 2 meses,
chegando a dose de 20 mg/ dia, com 1 ano de duração. O
paciente evoluiu com resolução do quadro cutâneo, hepático
e melhora funcional. Posteriormente, houve recidiva da
doença (sítio pulmonar), sendo indicado imunossupressor
(metotrexate, 12,5 mg/sem), havendo melhora clínica e
funcional, permanecendo sem atividade da doença.

Discussão
O amplo espectro de manifestações clínicas, evolução,

envolvimento de diferentes órgãos faz da sarcoidose um desafio
tanto diagnóstico quanto para as decisões terapêuticas.1,3

 As lesões cutâneas aparecem em 10-30% dos casos,
podendo ocorrer sob forma de eritema nodoso, lúpus pérnio
e lesões em placas ou cicatrizes.2,6 Além de contribuir para o
diagnóstico, pela facilidade de realização de biopsias, as
manifestações cutâneas são importantes na definição do
prognóstico e orientação terapêutica.

 As alterações clínicas são uma das principais
características utilizadas para definir o prognóstico da
sarcoidose (tabela1). Dentre as manifestações cutâneas, o
eritema nodoso é relatado em 20% dos pacientes,
preferencialmente do sexo feminino, sendo associado a um
bom prognóstico.6,7 Por outro lado, a presença de lúpus
pérnio relaciona-se a uma pior evolução, com resposta ao
corticosteróide em menos de 30% dos casos, podendo
apresentar-se em associação com fibrose pulmonar, uveíte e
manifestações ósseas. Da mesma forma, lesões cutâneas em
placas têm distribuição simétrica, com predomínio em face,
ombro e dorso, podendo vir associadas à esplenomegalia,
fibrose pulmonar e adenomegalias.6,7,9

A presença de Síndrome de Löfgren, caracterizada por
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poliartrite aguda, ocorrendo na fase inicial da doença,
acompanhada de febre e eritema nodoso, apresenta resolução
espontânea em 80% dos casos. Em contrapartida, a
manifestação de artrite crônica recorrente em negros, na
ausência de eritema nodoso, apresenta associação com
doença pulmonar progressiva, lúpus pérnio e uveíte crônica,
e está relacionada a uma pobre resposta terapêutica.1,2,,8

O tratamento das manifestações cutâneas depende do
tipo de envolvimento encontrado, bem como da associação
com doença sistêmica.13,15 A maioria dos pacientes apresenta
uma única forma de manifestação cutânea. Alguns pacientes
apresentam mais de uma forma de apresentação cutânea, em
geral, associada à doença sistêmica.13,14 A Síndrome de
Löfgren é uma manifestação aguda e autolimitada, na
ausência de outro acometimento sistêmico, dispensa
tratamento.6,7,14 As lesões cutâneas crônicas como lúpus
pérnio e placas têm indicação de tratamento com
corticosteróide oral, podendo-se associar imunossupressor
(metotrexate), como agente poupador de corticóide.13,14,16

Como outras opções, devem ser considerados os antimaláricos
e a talidomida, um potente inibidor do TNF, que em relatos
isolados tem mostrado eficácia no tratamento do lupus pérnio
e das lesões de mucosas. A dose habitualmente utilizada é de
100 mg/dia. Especial cuidado deve ser tomado em virtude de
seu efeito teratogênico, neuropatia e associação com
processos infecciosos.3 Ultimamente, a terapia com laser tem
sido descrita como uma modalidade de tratamento não
invasivo para a sarcoidose cutânea.16,17

Conclusão
A sarcoidose é uma doença com amplo espectro de

manifestações clínicas, com evolução e prognóstico
variáveis. O envolvimento inicial com acometimento
sistêmico64, em paciente com mais de 40 anos63, com lesões
cutâneas crônicas e na presença de distúrbios hepáticos,
conforme demonstrado no caso acima descrito, está
relacionado com evolução crônica da doença, o que
determina  um pior prognóstico.
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Introdução
A sílica livre ou dióxido de silício (SiO2) na forma cristalina

é um composto encontrado em abundância na natureza. A
silicose é a doença pulmonar fibrosante de evolução crônica,
causada por inalação de sílica livre em ambiente de trabalho.1

Acomete inicialmente as regiões peribronquiolares, no
centro do lóbulo pulmonar secundário2, e pode ser
classificada como crônica simples, quando o aspecto
radiológico se resume à presença de pequenos nódulos
dispersos em terços superiores e médios de ambos os
pulmões, sem sintomas e sem disfunção respiratória, e
crônica complicada (que pode ser acelerada ou não), quando
os nódulos confluem formando grandes opacidades nos
mesmos terços médios e superiores (áreas de fibrose maciça),
com presença de distorção do parênquima, redução
volumétrica e maior percentual de disfunção respiratória.

A sílica livre cristalina é reconhecida como um agente
desencadeador de alterações auto-imunes, estando associada
entre expostos ocupacionais, com ou sem silicose, à ocorrência
diferenciada de artrite reumatóide3 , lupus eritematoso
sistêmico4, esclerose sistêmica5,6, mais recentemente, a quadros
de doenças renais de fundo auto-imune.7

A relação de silicose com a artrite reumatóide foi

Resumo
A relação de artrite reumatóide com silicose foi descrita pela primeira vez em 1953 por Caplan, quando ele observou nas

radiografias de tórax opacidades redondas bem definidas, de 0,5 a 5 cm de diâmetro e, portanto, bem maiores que as opacidades
típicas das pneumoconioses. Em relatos subseqüentes observou que os nódulos descritos anteriormente eram vários nódulos
reumatóides com variados graus de deposição de poeira, e não nódulos pneumoconióticos, caracterizando definitivamente o
que se passou a chamar síndrome de Caplan. Apesar desta definição radiológica e histopatológica para a síndrome, costuma-
se catalogar como tal quadros de associação de silicose típica com AR. Relatamos aqui dois casos com apresentações clínicas
e radiológicas distintas.

Palavras chave
Silicose, Síndrome de Caplan, Autoimunidade

observada e descrita primeiramente por Caplan em 1953.3 Em
seu artigo original analisou as radiografias de tórax de 14.000
trabalhadores entre 1950 e 1952, e observou a associação de
imagens radiológicas pulmonares arredondadas medindo de
0,5 a 5 cm de diâmetro, periféricas, associadas ou não a
pequenas opacidades pneumoconióticas ou a fibrose maciça
pulmonar, em 51 pacientes com artrite reumatóide (AR) e
exposição a poeiras de carvão mineral ou sílica.3 Estudo
realizado em mineiros de carvão da África do Sul, entre 1967
e 1979, mostrou que mineiros com artrite reumatóide expostos
a sílica são mais suscetíveis a desenvolver silicose.8 No
Brasil, aparentemente, essa associação é mais rara, havendo
poucos casos publicados até o momento.9,10,11

Descreveremos nesse artigo duas pacientes com
associação de artrite reumatóide e exposição à sílica e silicose.

Relato dos casos
Caso 1. Mulher de 76 anos iniciou sintomas de poliartralgia

aos 62 anos de idade. Na época, já apresentava diagnóstico
de silicose por exposição a poeira da sílica em cerâmica de
porcelana por 10 anos na juventude. Queixava-se de dispneia
aos moderados esforços. Dose tabágica de 40 anos/maço.
Ausculta pulmonar diminuída nas bases. Exame osteoarticular
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mostrava acentuação da cifose dorsal com contratura
paravertebral, artrite de punhos com desvio ulnar, e artrite
de joelhos e tornozelos.Radiografia de mão mostrava
diminuição de espaços articulares (Figura 1). Prova de função
pulmonar com distúrbio ventilatório restritivo leve: CVF=
2,62L (78%), VEF1= 2,10L (74%) e VEF1/CVF= 0,78. Fator
reumatóide inicial era de 142 com evolução para 1.200 durante
seguimento. Radiograma de tórax mostrava opacidade
reticulares heterogêneas com áreas de confluências e nódulos
bem definidos arredondados no parênquima, predominando
em terços médios e inferiores (Figura 2).

A Tomografia Computadorizada de Tórax de Alta
Resolução (TCAR) mostrou opacidades de tipo massa
bilaterais acometendo terços médios e superiores
bilateralmente, com várias calcificações em seu interior,
rodeadas de micronódulos centrolobulares e nódulos
subpleurais, além de adenopatia mediastinal e hilares
calcificadas, algumas mostrando aspecto de casca de ovo.
Um nódulo arredondado na base esquerda mostrava-se
completamente calcificado (Figura 3).

Fig. 3: TCAR do caso 1 mostrando grandes massas bilaterais
rodeadas por múltiplos nódulos centrolobulares e subpleurais e
adenopatia mediastinal e hilar calcificadas.

Fig. 1: Caso 1. Diminuição simétrica dos espaços articulares da
mão.

Fig. 2: Caso 1. Radiograma de tórax com opacidade reticulares
heterogêneas com áreas de confluências e nódulos bem definidos
arredondados no parênquima, predominando em terços médios e
inferiores.

Caso 2: Mulher de 66 anos com diagnóstico de AR por
cerca de 10 anos quando apresentava quadro de poliartralgia,
febre, rigidez matinal. Apresentava FR= 415 UI, PCR= 2,25
mg/dl, VHS= 108mm. História ocupacional com exposição a
sílica livre em fabricação de cerâmica de porcelana por 10
anos (dos 26 aos 36 anos de idade). Não dispunha de
radiografias de tórax dessa época. Após 10 anos do
diagnóstico da AR, começou a apresentar dispneia aos
moderados esforços, tosse seca e perda de peso. Nunca fumou.
Realizou radiografia de tórax que mostrou opacidades retículo-
nodulares acometendo preferencialmente os ápices. Ausência
de imagens nodulares maiores arredondadas (Figura 4).

Fig. 4: Caso 4. Radiograma de tórax com opacidade heterogêneas
retículo- nodulares bilaterais com discreto predomínio de terços
médios e superiores.
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A Tomografia Computadorizada de Tórax de Alta
Resolução (TCAR) mostrou múltiplos micronódulos com
opacidades de aspecto fibroatelectásico associadas.
Discretas bronquiectasias cilíndricas nas pirâmides basais.

Espirometria mostrou CVF= 1,84L (73%), VEF1= 1,15L
(57%) e VEF1/CVF= 0,62. Teste de caminhada de 6 minutos
não mostrou dessaturação, com distância percorrida de 335m.

Fig. 5: TCAR de tórax com micronódulos confluindo tendendo a
formar uma grande opacidade à direita e micronódulos subpleurais.

Discussão
A associação entre pneumoconiose e artrite reumatóide

foi evidenciada pela primeira vez por Caplan quando, entre
1950 e 1952, observou maior prevalência de imagens
compatíveis com fibrose maciça entre 51 trabalhadores com
pneumoconiose pelo carvão (PTC) com artrite reumatóide
(AR) (90%), quando comparado com pneumoconióticos sem
AR (30%).3 Surpreendentemente, em 25% dos casos com
PTC e AR, Caplan observou, e descreveu com detalhes, um
quadro radiológico distinto das imagens normalmente
visualizadas em mineiros de carvão com PTC. Tratava-se de
opacidades redondas bem definidas, de 0,5 a 5 cm de diâmetro
(e, portanto, bem maiores que as opacidades típicas das
pneumoconioses e no limite para serem consideradas parte
do quadro de fibrose maciça), distribuídas em toda a extensão
dos pulmões, bilateralmente, mais comumente e de forma
característica na periferia dos mesmos, ressaltando que  as
opacidades típicas de pneumoconiose simples eram
frequentemente de grau leve ou ausentes, classificadas como
categoria 1 ou mesmo 0 segundo a classificação da OIT.3

Assim, a presença de pequenas opacidades arredondadas,
consideradas típicas de pneumoconiose, não seria condição
necessária para o diagnóstico de síndrome de Caplan, tendo
sido detectada baixíssima profusão desse tipo de opacidade
(categoria 1 ou menor) em 45% dos casos.3 Reforçava, por
outro lado, que as lesões características da síndrome seriam
as apresentadas pelos nódulos arredondados periféricos de
0,5 a 5 cm, independente da presença de opacidades
pneumoconióticas típicas.12,13 Por razões de ordem histórica,
a literatura francesa costuma chamar a síndrome de Colinet-
Caplan, em função da descrição de casos clínicos com as
características clínicas e radiológicas descritas por Caplan em

três pacientes com silicose e AR diagnosticados em 1948 e
1950.12,14

Gough, em 1955 descreve as alterações histopatológicas
da síndrome, mostrando que os nódulos arredondados
típicos descritos por Caplan ao radiograma de tórax eram, na
verdade, nódulos reumatóides com variados graus de
deposição de poeira, e não nódulos pneumoconióticos,
caracterizando definitivamente o que se passou a chamar de
síndrome de Caplan.15 Apesar dessa definição radiológica e
histopatológica para a síndrome, costuma-se catalogar como
tal quadros de associação de silicose típica com AR, sem
necessariamente a presença de nódulos reumatóides.9

Uma visão mais sensata com relação à nomenclatura e
classificação dessa entidade foi recentemente colocada por
Honma e Vallyathan (2002)16, que classificaram a
Pneumoconiose Reumatóide em dois tipos: 1) tipo clássico
(síndrome de Caplan) conforme descrito por Caplan em 1953
e Gough em 1955 e, 2) tipo silicótico, sem nódulos reumatóides
nos pulmões, mas com pequenos nódulos silicóticos ou de
pneumoconiose por poeira mista associados à presença de AR.

Apesar de originalmente a síndrome ter sido descrita em
mineiros de carvão, desde então numerosos casos têm sido
diagnosticados em expostos a sílica livre e mesmo a
asbestos17,18,19, apesar de serem bem mais raros que em
expostos a poeira de carvão mineral.

Casos do tipo clássico na literatura especializada brasileira
são raros. De Capitani et al (2009)11 descreveram um caso
com as características descritas por Caplan e reviram a
literatura nacional sobre o assunto. Samara e Napoli (1981)
relataram caso de paciente masculino de 61 anos, moedor de
pedras, com lesões articulares típicas de AR e opacidades
nodulares em terços médios e superiores de ambos os
pulmões, mas sem descrição detalhada desses achados
radiológicos e sem exame histopatológico.9 Franco et al
(1986) descreveram caso com associação de silicose
subaguda e artrite reumatóide em paciente masculino de 59
anos, perfurador de rochas, mas sem as características
radiológicas de tórax típicas da síndrome, e biópsia pulmonar
mostrando fibrose inespecífica sem nódulos silicóticos ou
nódulos reumatóides, sendo que o nódulo reumatóide
descrito era subcutâneo.10

Os casos descritos neste trabalho mostram características
radiográficas dos dois tipos definidos por Honma e
Vallyathan (2002), mas sem confirmação histopatológica da
presença de nódulo reumatóide no caso 1.

Conclusão
Os casos clínicos descritos preenchem os critérios clínicos

(diagnóstico de AR, história ocupacional de exposição à
sílica livre) e radiográficos estabelecidos para diagnóstico
de síndrome de Caplan de tipo clássico (caso 1) e tipo
silicótico (caso 2), sem, no entanto, confirmação
histopatológica. Ressaltamos a importância da anamnese
ocupacional em casos de AR, ou outras doenças autoimunes,
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como lupus eritematoso sistêmico4 e esclerodermia5,6, com
opacidades radiológicas distintas do acometimento
pulmonar mais típico dessas doenças, tendo em vista o
reconhecido potencial da sílica livre e outras poeiras minerais
de desencadear ou estar associados a esse tipo de doença.20
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