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Eliana Zagui nasceu em Guariba em 1974 e desde 1976
ocupa um dos leitos da UTI do Instituto de Ortopedia do
Hospital das Clínicas da FMUSP, em decorrência de
seqüelas da poliomielite. Artista da Associação dos
pintores com a boca e com os pés, iniciou o seu ofício em
madeira pirografada, posteriormente nos vitrais e
atualmente se dedica ao acrílico sobre tela. Suas obras já
foram expostas em diversas mostras, inclusive na Suíça e
algumas delas se transformaram em cartões de natal. Em
uma de suas exposições, toda a renda foi doada pela
pintora ao serviço social do Hospital das Clínicas em
retribuição aos cuidados que lá recebe, segundo a própria
Eliana. Considera seu trabalho um desafio constante e
suas obras podem ser admiradas no site:
www.apbp.com.br/elianazagui.
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EDITORIAL

Caríssimos Sócios

Nesta edição que encerra o ano de 2006, inicio com um
agradecimento: como podem ver no gráfico anexo, este
foi o ano em que não se realiza Congresso Paulista com o
maior número de sócios adimplentes desde 1998. Meu
sincero obrigado em nome de toda Diretoria. Para nós é
sem dúvida um sinal de apoio às atividades e ações que
propusemos e, em parte, realizamos neste primeiro ano de
gestão. Faz-nos renovar as energias.

Nem sempre é fácil saber o que pensam nossos sócios
da gestão em curso. Creio que há ainda uma certa timidez
de parte dos associados em participar mais ativamente
dela. Mesmo com o recadastramento eletrônico de quase
800 potenciais sócios (adimplentes e inadimplentes) no
começo do ano, somente 10% destes votaram na eleição
para escolha da nova logomarca da SPPT. Preocupa-nos
também a baixa participação nas atividades presenciais.
Entendemos as dificuldades enfrentadas no dia-a-dia. Mas
gostaria de renovar o pedido de maior retorno às
newsletter enviadas quase semanalmente. O investimento
feito em informática nos últimos anos nos permite
respostas rápidas as questões lançadas on-line. E a
informática via conexão rápida é sem dúvida a melhor
maneira de estarmos em contato e disponíveis sem nos
locomovermos. A experiência de dirigir a SPPT com o
auxílio de um programa fechado e seguro de comunicação
entre os diretores (chamada de Diretoria On-Line - DOL)
é excepcional: travamos debates tão acalorados por ela
que permitiram reuniões essencialmente deliberativas. O
lançamento e crescimento da área de educação continuada,
com seu fórum de debates, no www.sppt.org.br e a estréia
do www.pulmonar.org.br destinado ao publico em geral,
em especial nossos pacientes e seus familiares, vem de
encontro a esta necessidade de comunicação e
disponibilidade. É também pela via eletrônica que
pretendemos oferecer maior prestação de serviços aos
sócios com a oferta de soluções simples e úteis.
Implementar receituário eletrônico no consultório,
fornecer programas para preenchimento de formulários
para aquisição de medicação de alto custo, publicizar

normas e rotinas consensuais com a marca SPPT que
possam ser usadas em discussões com empresas médicas
e hospitais ou ainda oferecer uma página personalizada
www.socio.sppt.org.br ou www.socio.pulmonar.org.br são
os próximos desafios. Para tudo isto precisamos de sua
participação.

A avaliação das Jornadas deste ano foi muito boa por
aqueles que lá estiveram, porém foi comum a frase ouvida
nestas: “perderam os que não vieram”. Faça sua critica,
mande sua sugestão.

A SPPT tem um importante papel na defesa e na
interrupção do processo de esvaziamento que vem
ocorrendo com a Pneumologia e as especialidades da
Medicina do Tórax. Estivemos no Congresso Brasileiro
de Fortaleza discutindo propostas de alterações
estatutárias que visam maior participação do sócio de
nossa entidade nacional. Fazemos este movimento como
resultado de um intenso debate da Diretoria em relação à
participação futura de colegas paulistas na SBPT e com o
apoio e estímulo de muitos colegas brasileiros que vêm
na SPPT uma entidade referência. Infelizmente, por um
erro de comunicação da SBPT, estas propostas não
puderam ser votadas este ano. Entretanto, motivaram um
profundo debate sobre o papel das nossas entidades
associativas. Precisamos tomar conta do que é nosso, em
São Paulo e no Brasil.

Termino desejando a todos um excelente final de ano.
Com paz e esperança.

Rafael Stelmach
Presidente da SPPT

rafast@sppt.org.br
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TEMA EM DESTAQUE

EPIDEMIOLOGIA DO TABAGISMO
AUTORES: Ubiratan de Paula Santos¹, Gustavo F. Prado², Frederico Leon Arrabal², Agostinho Hermes

de Medeiros³

SERVIÇO: Disciplina de Pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

¹Médico Assistente e Coordenador do Ambulatório de Cessação de Tabagismo
² Médico Preceptor
³ Médico Assistente

Até o início dos anos 50 era reduzido o conhecimento
sobre a associação entre fumar e a incidência de doenças.
Com a publicação dos primeiros estudos epidemiológicos
demonstrando o risco aumentado de câncer de pulmão em
fumantes (1) o tema ganhou relevância, foi mais estudado e
conseguiu se sobrepor às pressões da indústria do tabaco.
Seus malefícios foram assumidos por governos (2) e tornaram-
se mais conhecidos no meio científico e pela população.

Entretanto, até o final do século passado, fumar era
compreendido como um hábito social e de escolha do
indivíduo. Apesar de diversos estudos demonstrarem que a
nicotina causava dependência, o teste de avaliação de
dependência de Fagerström foi publicado em 1978, apenas
no final dos anos 80 foi reconhecido por órgãos
governamentais (3), novamente após serem dobradas as
pressões da indústria tabageira sobre cientistas e governos,
que a nicotina causava adição e, portanto dependência,
sendo a principal responsável pela manutenção da elevada
prevalência de fumantes.

O tabagismo é a segunda causa isolada de óbitos em
todo o mundo (5 milhões dos 56 milhões de óbitos que
ocorreram em todo o mundo em 2001), só perdendo para
hipertensão arterial, sem considerar que diversos trabalhos
associem o tabagismo com esta doença (4).

PORQUE FUMAR FAZ MAL
Cerca de 3.000 constituintes já foram identificados no

fumo não queimado e 4.000 na fumaça do tabaco, 69 deles
considerados cancerígenos (5). Na queima do tabaco, além
das substâncias presentes na planta (pesticidas e outras do
solo) ocorre uma combustão incompleta formando uma série
de substâncias orgânicas intermediárias, como monóxido
de carbono (CO), amônia, centenas de hidrocarbonetos e
1015 (fase gasosa) a 1017 (fase particulada) de radicais livres
por tragada/puff (6). Apesar das defesas do organismo,
tamanha intensidade de agentes nocivos acaba por superar
as defesas e produzir doenças.

Na queima do fumo são liberadas substâncias nas formas
gasosa ou particulada fino que penetram facilmente nas
grandes vias aéreas, nas vias aéreas inferiores e na região
alveolar (facilitada pelo tamanho, mas também pela eliminação
do nariz, primeira linha de defesa contra agentes inalados),
onde provocam reação inflamatória com repercussões locais
(pulmonares) e sistêmicas desencadeadas a partir da
inflamação pulmonar inicial. As alterações sistêmicas também
são desencadeadas por parte das substâncias que passam
para a corrente sanguínea agindo diretamente em diversos
órgãos, razão, por exemplo, da causa de câncer de colo de
útero, de bexiga, de parte das alterações circulatórias, entre
outras.

Estas alterações são provocadas tanto pelo tabagismo
ativo como ambiental ou passivo, variando sua intensidade
de acordo com a quantidade de fumaça inalada (ver
definições).

A nicotina, substância responsável pela adição, parece
ter uma função tóxica secundária no aparelho respiratório e
cardiovascular (6).

TODOS OS TIPOS E APRESENTAÇÕES DO FUMO SÃO
NOCIVOS (5)

Consumir tabaco queimado é mais nocivo do que aspirado
ou mascado, porque a fumaça contém um maior número de
produtos, fruto da queima do tabaco, que atingem as vias
aéreas e a corrente sanguínea.

Fumar cigarros, charutos, cigarrilhas, narguilé, cachimbo
causa danos semelhantes. Embora habitualmente o fumo na
forma de cachimbo e de charuto sugira que a fumaça seja
menos tragada, uma parte dos produtos é absorvida pela
mucosa oral e nasal, outra é inalada passivamente. Estas
formas também contêm maior quantidade de material
particulado, de CO e alcatrão do que o cigarro de papel. O
narguilé, usado preferencialmente em alguns países e em
moda em algumas cidades do Brasil, não protege igualmente.
A fumaça que chega à boca do fumante tem mais nicotina e



 6                                                                                                                                                  Boletim Pneumologia Paulista 34, 2006

monóxido de carbono e mais produtos da combustão mais
incompleta, pois pelo dispositivo do aparelho a temperatura
no fumo queimado não ultrapassa, durante as tragadas,
600oC, contra 900oC do cigarro de papel.

Por outro lado é importante ressaltar que o cigarro
referido como de baixos teores ou light não tem efeito
reduzido, pois como o fumante é dependente de nicotina,
ele procura inalar a quantidade da droga necessária para
ligar-se aos receptores cerebrais formados na sua vida de
fumante. Ao fumar um cigarro com menor teor, acaba tragando
mais vezes por cigarro e as tragadas/pufe são mais volumosas
(35 ml x 45 ml) para introduzir no corpo a dose equivalente
de nicotina. Este fato faz com que ele acaba inalando até
mais as outras substâncias presentes na fumaça.

As formas aspirada e mascada são causas de doenças
locais - periodontide, faringite, câncer de boca e orofaringe,
rinite e câncer nasal - além de causarem dependência, pois a
nicotina é absorvida pelas mucosas oral e nasal.

O CONSUMO DE CIGARROS NO BRASIL
O Brasil é um grande produtor de tabaco, sendo o maior

exportador mundial, foram mais de 300 mil toneladas em 1998,
contra 54 mil em 1970 (5).

Felizmente o consumo interno vem caindo, passando de
1937 cigarros per capita em 1980 para 1125 cigarros/capita
em 2004, uma redução de 42% (7). Considerando-se as
estimativas que levam em conta o mercado ilegal da venda de
cigarros, o consumo per capita está estabilizado desde 2000.

QUANTOS E QUEM SÃO OS FUMANTES NO BRASIL
Vem crescendo no mundo o número de fumantes, estima-

se em 1,3 bilhão os fumantes em 2006 (8). A maioria, 80 a 90%
dos fumantes, inicia antes dos 18 anos e nos países em
desenvolvimento a maior proporção gira em torno dos 12
anos (9).

No Brasil, à semelhança da queda de consumo de
cigarros, o número de fumantes (com idade de 15 anos ou
mais) vem reduzindo nos últimos anos, passando de 33,1%
em 1989 (40,3% entre homens e 26,2% entre as mulheres)
para 21% (23,4% homens e 20% no sexo feminino) em 2000,
uma queda de 30% (9). Entretanto, estudo realizado em 10
capitais, entre os anos de 1987 e 1997, trouxe preocupações
ao revelar o aumento da prevalência de experimentação (uma
ou mais tragadas) entre estudantes de 10 a 18 anos de idade,
com maior elevação no sexo feminino. A prevalência em
ambos os sexos passou de 25,4 para 30,7% em São Paulo,
21,6 para 32,8% em Fortaleza e de 20,8 para 44,1% em Porto
Alegre (7,10).

Inquérito realizado pelo Instituto Nacional do Câncer
(INCA) em 2002 e 2003, em estudantes das 7ª e 8ª séries do
Ensino Fundamental e 1ª série do ensino médio, de escolas
públicas e privadas de 12 capitais, reforçou os achados
anteriores (11). A percentagem de estudantes do sexo
masculino que experimentaram cigarros variou de 36% em
Vitória a 58% em Fortaleza e no sexo feminino de 31% em

Curitiba a 55% em Porto Alegre. Chamou atenção, também, a
precocidade da experimentação; em Vitória (ES) e Boa Vista
(RR) cerca de 40% dos jovens experimentaram cigarro até 11
anos de idade.

O estudo revelou também que em Porto Alegre a
prevalência de fumantes (fumou um ou mais cigarros nos
últimos 30 dias) no sexo feminino foi de 24% contra 16% no
sexo masculino. Embora este grupo ainda não seja
considerado fumante regular, está no processo de vir a ser.

A prevalência de fumantes atuais ou regulares (fumaram
100 ou mais cigarros na vida e estavam fumando no momento)
se revelou igualmente elevada. As capitais com maior
proporção foram Porto Alegre (35,3%), Goiânia (31,2%),
Campo Grande (26,7%) e Palmas (26,5%) (Fig. 1), motivo
preocupante, pois este grupo que já passou da fase de
experimentação e passou a fumar regularmente, pode indicar
uma reversão da tendência de queda da prevalência que vinha
sendo observada no país (9).

Outro inquérito, neste caso domiciliar, realizado pelo INCA
(9) em 15 capitais brasileiras e no Distrito Federal, em 2002-
2003, trouxe informações complementares:

• A prevalência de fumantes, com 15 anos ou mais, variou
de 12,9% em Aracajú a 25,2% em Porto Alegre e São Paulo
19,9% (Fig. 2). As capitais das regiões Sudeste e, em maior
proporção, e Sul, apresentaram maior prevalência do que as
das demais regiões.

• Maior prevalência de fumantes entre os indivíduos com
menor escolaridade (ensino fundamental incompleto e
menos) em todas as cidades, sendo as diferenças mais
acentuadas observadas nas capitais do Nordeste (Fig.3).

• O indicador de cessação de tabagismo (número de ex-
fumantes/fumantes atuais + ex-fumantes) variou de 44% em
João Pessoa a 58,3%, com média de 48% em ambos os sexos.
A taxa de cessação no sexo masculino foi maior nas regiões
Sul e Sudeste, à exceção de Belo Horizonte e no sexo feminino
maior nas capitais das demais regiões, exceto em Natal e
Recife. Confirmando a importância da escolaridade, a taxa de
cessação foi maior nos indivíduos com ensino fundamental
completo e mais (52,7% contra 43,5%).

0 20 40 60 80 100 120

Porto Alegre
Goiânia

Campo Grande
Palmas

Natal
Fortaleza

João Pessoa
Curitiba

Aracajú
Boa Vista

Vitória
São Luiz

total sexo masc sexo fem

Fig 1. Brasil: Percentagem de escolares fumantes atuais e que
fumaram mais de 100 cigarros, por sexo, 2002-2003 (11)
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Fig 3. Brasil: Proporção de fumantes regulares > 14 anos de
idade, por escolaridade (9)

FATORES DE RISCO PARA INICIAÇÃO
A grande maioria dos fumantes (90%) iniciou antes dos

19 anos, portanto na adolescência e juventude, faixa etária
mais suscetível.

Os fatores de risco mais relevantes, identificados tanto
em estudos em outros países (12) como no Brasil (13) e nos
inquéritos coordenados pelo INCA (9,11) são: convivência
com amigos e familiares fumantes, baixa escolaridade,
publicidade do tabaco e a situação sócio econômica precária
(12-14).

Estudo realizado na Inglaterra (12) com jovens de 15 a 16
anos, encontrou que os principais fatores de risco associados
ao tabagismo foram:

• Todos os amigos fumantes – OR: 36,5
• A maioria dos amigos fumantes - OR: 18,4
• A minoria dos amigos fumantes - OR: 2,08
• Irmãos fumantes - OR: 2,78
• Mãe fumante - OR: 1,91

• Propaganda - OR: 1,90
O estudo realizado em Pelotas, RS (13) revelou que o

jovem que convivia com três ou mais amigos fumantes, com
baixa escolaridade, com irmãos fumantes e maior idade (17 a
19> 14 a 16 > 10 a 13), apresentaram, em ordem decrescente,
os maiores riscos para fumar.

AS DOENÇAS TABACO-RELACIONADAS
Metade dos fumantes morre de doenças tabaco-

relacionadas (15). O mais completo e importante estudo
realizado até o momento (16) que envolveu uma coorte de
médicos ingleses, revelou que os fumantes vivem em média
10 anos menos do que os indivíduos não fumantes (Fig 4.)

As doenças mais freqüentes, decorrentes, exacerbas ou
agravadas pelo tabagismo são:

• Respiratórias: causa direta de enfisema, bronquite
crônica, bronquiolite, indução e exacerbação de asma na
infância e adultos, doenças infecciosas (trato respiratório
inferior, tuberculose, rinusinusite), hipertensão pulmonar.

• Cardiovasculares: doença coronariana, doença
isquêmica cerebral, aneurisma de aorta, arterite periférica,
arritmia cardíaca.

• Materno-infantil: abortamento, parto pré-maturo, baixo
peso ao nascer, síndrome da morte subida da criança.

• Cânceres: segundo a IARC (5) existem evidências
suficientes em humanos de que a fumaça do tabaco causa
câncer de pulmão, cavidade oral, nasofaringe, orofaringe,
hipofaringe, cavidade nasal, seios paranasais, laringe,
esôfago, estômago, pâncreas, fígado, rim corpo e pélvis),
ureter, bexiga urinária, colo de útero e medula óssea (leucemia
mielóide).

• Outras: osteoporose, doença do refluxo gastroeso-
fágico, catarata.

100 100
97

91

81

59

24

2

100 98
94

81

58

26

4
0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

30 40 50 60 70 80 90 100

Não Fumantes Fumantes

Fig 4. Sobrevida a partir dos 35 anos: médicos ingleses fumantes
e não fumantes (16)

No Brasil, dos 1,024 milhões de óbitos ocorridos em 2004
(17), cerca de 120 mil a 250 mil têm como causa principal o
tabagismo (10,17-19). As doenças cardiovasculares,
incluindo as cerebrovasculares, seguidas da doença
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pulmonar obstrutiva crônica e dos cânceres são as mais
freqüentes. Empregando-se os dados desses estudos (17-
19) pode-se estimar que no Brasil (2004) cerca de 14% (40
mil) das mortes por doenças cardiovasculares (285 mil) e
25% (25 mil) das mortes por doenças respiratórias que
ocorrem por ano (102 mil) decorram do consumo do tabaco.

Diversos estudos comprovam que os fumantes
apresentam risco de apresentar tuberculose. Estudo realizado
na Índia entre 1995 a 1998 revelou que o tabagismo foi
responsável por metade dos óbitos por tuberculose que
ocorreram naquele país (20). O Brasil, com elevada incidência
da doença e de óbitos por tuberculose, deve observar estes
achados incentivando na rede de atenção básica a prevenção
e a cessação do tabagismo.

O TABAGISMO PASSIVO
Ganha cada vez mais importância o tema do tabagismo

passivo no domicílio, nos locais de trabalho, nos ambientes
públicos e mesmo ao ar livre. Os estudos têm demonstrado
que a exposição à fumaça do tabaco aumenta o risco de
doença coronariana, de doença pulmonar obstrutiva crônica,
de câncer de pulmão, alem de riscos de doenças na gestante
e na criança.

Recente revisão sobre os efeitos do tabagismo ambiental
no sistema cardiovascular sugere em média um risco
aumentado de 30% de doença coronariana, que varia
conforme a dose de exposição (21). Os estudos revelam que
a exposição à fumaça do tabaco ambiental produz não apenas
efeitos crônicos, como agudos (minutos e horas), pelas
alterações na coagulação e no endotélio vascular e que dose
equivalente desta fumaça é mais nociva do que a fumaça
inalada diretamente, uma vez que contém maior quantidade
de substâncias tóxicas (ver definições) (22).

Estudo prospectivo e caso-controle aninhado,
multicêntrico (23) coordenado pela Agência Internacional
de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) com 500 mil voluntários
de dez países europeus, evidenciou risco aumentado de
morte por doenças respiratórias (OR:1.70; 1,02-2,82), por
câncer de pulmão (OR: 1,76; 0,96-3,23). O risco foi maior e
mais significativo em ex-fumantes e nos indivíduos com
tabagismo passivo no trabalho. O estudo mostrou também
que crianças submetidas diariamente à exposição ambiental
a fumaça do tabaco apresentaram maiores riscos de
desenvolver câncer de pulmão quando adultos (OR: 3,63;
1,19-11,11).

A PREVENÇÃO
O elevado risco do tabaco impõe a necessidade da

implementação de medidas para reduzir o número de
fumantes, tanto a iniciação como estimular os atuais fumantes
a cessarem.

As medidas implantadas que se revelaram com maior
impacto em levantamento feito envolvendo 30 países
europeus, mensuradas em escala de 0 a 100, foram, em ordem
decrescente: 1. O preço do cigarro e dos produtos do tabaco

(30 pontos); 2. Medidas para tornar o ambiente de trabalho
e outros locais públicos livres de fumaça do tabaco (22
pontos); 3. Investimentos em campanhas informativo-
esclarecedoras sobre os riscos (15 pontos); 4. Redução/
banimento de publicidade (13 pontos); 5. Alerta sobre os
riscos nos rótulos dos produtos (10 pontos) e 6. Tratamento
para ajudar fumantes dependentes a parar de fumar (10
pontos) (24).

No Brasil já evoluímos bastante em medidas sobre a
restrição à publicidade, inscrição nos rótulos e com a
realização de campanhas. Entretanto, as medidas de maior
alcance como a elevação dos preços e a aplicação de
legislação mais rigorosa para tornar os ambientes internos
livre do tabaco, bem como a implantação de programas/
atividades para estimular a cessação na rede de saúde, ainda
estão por serem implementadas.

DEFINIÇÕES
• Fumaça principal (mainstream smoke): é a fumaça que

chega à boca durante cada tragada ou puff em cada cigarro,
charuto ou cachimbo. É produto da queima do cigarro a
900oC, com maior presença de oxigênio.

• Fumaça secundária (sidestream): é a fumaça emitida da
queima do cigarro, charuto ou cachimbo, entre as tragadas
ou puffs. É produto da queima do cigarro a 600oC, com menor
presença de oxigênio. A fumaça secundária é mais tóxica do
que a principal, libera maior quantidade de cancerígenos, de
amônia e óxidos nitrosos e de material particulado mais fino
(0,01 mm a 0,1mm contra 0,1 a 1 mm da fumaça principal) que
é mais nocivo.

• A fumaça do cigarro também, pelas características físico-
químicas, é divida em duas fases: gasosa e particulada. Fase
particulada ou alcatrão (tar), por definição, é a parte da
fumaça retida em um filtro de fibra de vidro que retém 99,9%
de todo material particulado maior do que 0,1 mm. A fase
gasosa é constituída pelo material que passa pelo filtro (6).

• Fumaça ambiental do tabaco (Environmental tobacco
smoke-ETS = Secondhand smoke): é a fumaça composta da
combinação da fumaça principal exalada pelo fumante (15%)
e a fumaça secundária (85%), diluídas no ar ambiente. Contêm
cerca de 4000 substâncias químicas, 250 delas tóxicas, 69
delas cancerígenas (22).

• Experimentação: considera-se que uma pessoa experi-
mentou quando tenha dado uma ou mais tragadas na vida (8).

• Fumante jovem: aquele que fumou cigarros em um ou
mais dias nos últimos 30 dias (8).

• Fumante adulto: são fumantes regulares aquelas pessoas
que fumaram 100 ou mais cigarros na vida e que fumam
atualmente(8).

• Ex-fumante: a definição varia conforme o objetivo do
estudo ou o procedimento médico a ser realizado, cirurgia
em geral, cirurgia redutora do pulmão, etc. Para fins de
considerar taxa de sucesso em programas de cessação de
tabagismo, utiliza-se um ano de abstinência do tabaco,
período onde ocorrem 70 a 80% das recaídas.
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INTRODUÇÃO
Os indivíduos infectados pelo vírus da

imunodeficiência humana (HIV) apresentam com
freqüência queixas respiratórias. Na avaliação destes
pacientes é importante ter-se em mente o amplo espectro
de doenças que podem acometer, isoladas ou em conjunto,
o seu trato respiratório. Nem todas estas condições estão
diretamente relacionadas com a síndrome de
imunodeficiência adquirida (quadro 1).

Infecções oportunistas (bacterianas, micobacterianas,
fúngicas, virais e parasitárias) e neoplasias representam
o espectro de doenças pulmonares relacionadas ao HIV.
Embora cada uma destas condições revele quadro clínico
e radiológico particular, existe uma enorme variabilidade
e superposição dessas apresentações. Desta forma,
nenhuma evidência clínica, laboratorial e radiológica pode
ser considerada patognomônica de uma doença em
particular. Tendo conhecimento deste fato, o diagnóstico
microbiológico e anatomopatológico devem ser buscados
incessantemente para evitarmos, sempre que possível,
terapias empíricas.

Infecções oportunistas e neoplasias podem estar
limitadas aos pulmões ou o acometimento pulmonar ser
parte de uma doença sistêmica. Uma vez que o pronto
diagnóstico e a terapêutica imediata são essenciais em
diversas condições relacionadas ao HIV, o foco inicial da
avaliação dos sintomas respiratórios deve ser direcionado
para o diagnóstico de infecções oportunistas ou
neoplasias.

É importante lembrar que os pacientes infectados pelo
HIV podem apresentar doenças pulmonares pré-
existentes ou manifestar doenças respiratórias não
relacionadas ao HIV (embolia pulmonar, asma, carcinoma
broncogênico em fumantes, etc).

Num contexto ambulatorial, as infecções respiratórias
de trato superior como rinites, faringites e sinusites e as

bronquites agudas são mais comumente causas de
sintomas respiratórios do que a pneumonia por
Pneumocystis carinii (PCP), pneumonias bacterianas,
tuberculose (TB), ou Sarcoma de Kaposi pulmonar
combinados. No contexto hospitalar, no entanto, as
infecções oportunistas pulmonares tomam-se as causas
mais freqüentes. Já numa unidade de terapia intensiva, a
PCP é sem dúvida a causa respiratória mais comum de
internação.

ABORDAGEM DOS PACIENTES COM SÍNDROMES
RESPIRATÓRIAS

2.1  - Anamnese e Exame Físico
O objetivo da anamnese e do exame físico é estabelecer

o diagnóstico diferencial básico e avaliar a necessidade
de exames complementares. Embora cada infecção
oportunista e neoplasia tenham sua apresentação clínica
característica, nenhuma combinação de sintomas e sinais
é diagnostica de uma doença particular. Logo, informações
clínicas como contagem de linfócitos CD4, antecedentes
de infecções oportunistas, uso ou não de terapêutica anti-
retroviral e uso de profilaxia primária para PCP, são
fundamentais para a melhor abordagem diagnóstica e
terapêutica.

Algumas infecções oportunistas são freqüentemente
recorrentes e saber a história patológica pulmonar
pregressa pode sugerir a etiologia do quadro concorrente.
Pneumonias bacterianas são comuns nos pacientes
infectados pelo HIV e freqüentemente recorrem. Desde
1993, dois ou mais episódios de pneumonia bacteriana
em 12 meses passaram a ser condição definidora de AIDS.
Pacientes com história de PCP têm alto risco de recorrência
e devem fazer uso de profilaxia secundária, a despeito de
sua contagem de CD4. Da mesma forma, pacientes com
história prévia de criptococose ou histoplasmose estão
sob risco de recaídas e devem receber profilaxia
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1doenças definidoras de AIDS em adultos/adolescentes se > 2
episódios em 12 meses. Não aplicável em crianças (<13 anos).
2doença definidora de AIDS em adultos/adolescentes. Em crianças
só se acompanhadas de doença extrapulmonar ou disseminada.
3doenças definidoras de AIDS em adultos/adolescentes e crianças
se acompanhadas de doença extrapulmonar ou disseminada.
4doenças definidoras de AIDS em adultos/adolescentes e crianças.
5doença definidora de AIDS em crianças < 13 anos. Não aplicável
em adultos/adolescentes.

* Modificado de “Textbook on HIV disease from the University of
Califórnia, San Francisco and San Francisco General Hospital”.

secundária específica por toda a vida. Portanto, sintomas
respiratórios em um paciente não aderente aos esquemas
profiláticos prescritos freqüentemente se devem a
recorrências/recaídas das doenças prévias.

Cabe lembrar que, no nosso meio, o diagnóstico da
infecção pelo HIV é muitas vezes tardio e é a síndrome
pulmonar que faz o paciente procurar atendimento
médico, eventualmente em salas de emergência. Entre os
sinais clínicos de infecção pelo HIV subjacente, a
candidíase oral é o achado mais proeminente e tem

importante significado diagnóstico, justificando
abordagem do paciente como sendo HIV infectado.

2.2 - Sintomas
Sintomas respiratórios incluem tosse, dispnéia e dor

tipo pleurítica, isolados ou combinados entre si. Tosse
pode ser seca ou produtiva com escarro claro, purulento,
com raias de sangue ou franca hemoptise. Dispnéia pode
ser leve ou grave, apresentando-se no repouso. Sintomas
constitucionais tais como febre, calafrios, sudorese
noturna, anorexia e perda ponderal podem estar presentes.
Além disso, sintomas extrapulmonares podem ajudar no
diagnóstico diferencial de infecções oportunistas e
neoplasias.

Em muitos hospitais e clínicas,  as síndromes
respiratórias relacionadas ao HIV mais freqüentes são a
PCP e as pneumonias bacterianas (mais comumente
Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae).
PCP caracteristicamente se apresenta com febre,
taquidispnéia e tosse seca. Quando a tosse é produtiva,
o escarro é claro, não purulento. Os sintomas têm
evolução subaguda, durando geralmente semanas. Em
contraste, as pneumonias por S. pneumoniae ou H.
influenzae caracteristicamente apresentam-se com febre
alta, calafrios, taquipnéia, dor pleurítica e tosse produtiva
com expectoração purulenta. Os sintomas são comumente
agudos e presentes por 3 a 5 dias. Portanto, no paciente
infectado pelo HIV com contagem de linfócitos CD4 <
200 células/ mm3 (risco para ambas as pneumopatias), a
ausência de escarro purulento e a duração dos sintomas
respiratórios por poucas semanas, favorecem o
diagnóstico de PCP (quadro 2).

2.3 - Sinais
O exame físico fornece pistas importantes sobre a

natureza e a gravidade do diagnóstico. Pacientes febris,
taquicárdicos, taquipnéicos e hipotensos devem ser
considerados graves. A oximetria de pulso revela
diminuição da saturação de oxigênio e pode ser uma boa
estimativa de gravidade da doença. A presença de
dessaturação induzida por exercício e/ou hipoxemia são
achados de alta sensibilidade para o diagnóstico de PCP.
A ausculta pulmonar é limpa em pelo menos 50% dos
pacientes com PCP. Em contraste, pacientes com
pneumonias bacterianas freqüentemente apresentam
achados focais (estertores crepitantes, roncos, etc.).

O restante do exame físico pode sugerir a etiologia do
quadro respiratório pois muitas infecções oportunistas e
neoplasias que acometem os pulmões podem também
causar doença disseminada e extrapulmonar. Por exemplo,
o achado de alteração do nível de consciência num
paciente com CD4 abaixo de 200 células/mm3 sugere
criptococose como causa dos quadros neurológico e
pulmonar. Lesões cutâneas novas podem significar
doença fúngica disseminada. Hepatoesplenomegalia

Quadro 1- Espectro de doenças pulmonares na AIDS*

INFECÇÕES

Bactérias1

Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Bacilos Gram-negativos
(Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae)
Staphylococcus aureus
Micobactérias
Mycobacteríum tuberculosis2

Mycobacterium kansasii3

Mycobacterium avium complex3

Fungos
Pneumocystis carinii
UCryptococcus neoformans3

Histoplasma capsulatum3

Coccidioides immitis3

Aspergilius sp
Cândida s p4

Vírus
Citomegalovirus (CMV) 4

Herpes simplex vírus (HSV) 4

Parasitas
Toxoplasma gondii3

Strongyloides stercoralis
Neoplasias
Sarcoma de Kaposi (SK) 4

Linfoma Não-Hodgkin (LNH) 4

Carcinoma Broncogênico
Outras doenças respiratórias
Trato respiratório superior
Sinusites
Faringites
Trato respiratório inferior
Pneumonia intersticial linfocitica (PIL)5

Pneumonia intersticial inespecifica
Bronquite Aguda e Crônica
Asma
Bronquiectasias
Doença pulmonar induzida por drogas
Hipertensão pulmonar primária
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sugere micobacteriose ou doença fúngica disseminadas
e ainda linfoma não-Hodgkin. Pacientes com sarcoma de
Kaposi mucocutâneo podem desenvolver lesões
pulmonares, especialmente se apresentar lesões orais;
porém, a ausência de lesões cutaneomucosas não exclui
a possibilidade de envolvimento pulmonar.

2.4 - Exames Complementares
2.4.1 - Leucograma
Nos pacientes com pneumonia bacteriana há

frequentemente leucocitose com desvio à esquerda. Às
vezes a leucocitose é relativa quando comparada aos
níveis usuais do paciente. Infectados pelo HIV com
neutropenia estão sob maior risco de doenças bacterianas
e certas doenças fúngicas (Aspergillus, Cândida sp).
Pacientes com PCP podem apresentar leucocitose,
leucopenia ou leucometria normal. Nestes, a leucometria
reflete o grau de imunossupressão, o uso de drogas
mielossupressoras ou até mesmo a presença de infecções
ou neoplasias infiltrativas de medula óssea, mais do que
a presença do P. carinii.

2.4.2 - Desidrogenase Láctica Sérica (LDH)
A elevação do LDH sérico tem sensibilidade diagnóstica

para PCP de 83% a 100%. No entanto, é preciso enfatizar
que o nível de LDH sérico não é específico para PCP e
pode estar elevado em muitas doenças pulmonares e
extrapulmonares. A elevação do LDH sérico pode sugerir
o diagnóstico de PCP, porém, deve ser encarado mais como
um teste para avaliação prognóstica do que diagnóstica.
Por outro lado, pacientes com PCP podem ter LDH normal
ou minimamente elevado. Pacientes com PCP e LDH sérica
inicial marcadamente elevada, ou se elevando a despeito
de tratamento específico, têm pior prognostico e menor
sobrevida.

2.4.3 - Gasometria Arterial
A gasometria arterial é freqüentemente anormal num

paciente com doença pulmonar significativa. Tipicamente,
os pacientes apresentam hipoxemia e alcalose respiratória.
Se a PaO2 for menor do que a esperada, o diagnostico de
PCP é fortemente sugerido, especialmente se menor que
60 mmHg. Num paciente com hipoxemia importante, cujos
exames de escarro iniciais são inconclusivos, deve-se
considerar a instituição de terapia empírica para PCP. Da
mesma forma, o diagnóstico deve ser considerado
naqueles pacientes que apresentam a síndrome respiratória
como primeira manifestação de imunodeficiência. Nestes
casos, candidíase oral e hipoxemia devem direcionar a
investigação e a terapia para a possibilidade de PCP.

2.4.4 -  Radiografia de Tórax
A radiografia de tórax é essencial para avaliação

diagnóstica dos quadros respiratórios nos pacientes
infectados pelo HIV. Cada infecção oportunista ou
neoplasia relacionada ao HIV tem achados radiográficos
característicos (quadro 3). A combinação de achados
radiográficos pode alterar o diagnóstico diferencial. Por
exemplo, pneumonia por Pneumocystis carinii é a maior
causa de infiltrados pulmonares difusos. A combinação
com derrame pleural, entretanto, é mais sugestivo de
pneumonia bacteriana, tuberculose pulmonar, doença por
fungos ou sarcoma de Kaposi do que de PCP. A contagem
de linfócitos CD4 também pode alterar o diagnóstico
diferencial. PCP é extremamente rara em pacientes com
contagem de linfócitos CD4 significante e
persistentemente maior que 200 células/mm3. Nestes
casos, infiltrados difusos são mais sugestivos de
pneumonia bacteriana fulminante do de PCP.

2.4.5 - Contagem de Linfócitos CD4

Achados

Contagem de linfócitos CD4

Sintomas

Sinais

Duração dos sintomas

Testes laboratoriais

Radiografia de tórax

Padrão

Derrame pleural

Pneumonia por P carinii

< 200 cel/mm3

Tosse não produtiva

Ausculta limpa em 50%

Tipicamente semanas

Leucometria variável

LDH sérica elevada

Difusa > focal

Bilateral

Reticular-granular,

intersticial 15-20%

Muito raro

Pneumonias bacterianas

Qualquer valor

Tosse produtiva

Escarro purulento

Achados focais

Tipicamente 3-5 dias

Leucocitose

LDH sérica variável

Focal > difusa

Unilateral,

segmentar/lobar Alveolar

25-30%

Quadro 2 -Achados que podem distinguir PCP de Pneumonias bacterianas*

*Modificado de “Textbook on HIV disease from the University of Califórnia, San Francisco and San Francisco General Hospital”.
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Em pacientes não tratados com terapia anti-retroviral
altamente efetiva (HAART), a contagem de linfócitos CD4
é um indicador excelente do risco de desenvolvimento de
infecções oportunistas e neoplasias.  Durante a
investigação de um quadro respiratório agudo, a
contagem de CD4 pode se alterar por diversos fatores,
não sendo um bom parâmetro diagnóstico. No entanto, o
conhecimento da contagem de CD4 anterior ao quadro
pode ser útil no diagnóstico diferencial, pois cada uma
das doenças respiratórias da AIDS tipicamente se
desenvolve em determinada faixa de contagem de CD4
(quadro 4).

Nos pacientes que recentemente iniciaram HAART (até
3 ou 4 meses), a reconstituição imunológica pode resultar
no desencadeamento de resposta imune a infecções
subclínicas, como doença por Mycobacterium avium e
citomegalovirose, e no aparecimento de sintomas
associados ao aumento da resposta imunológica e/ou
inflamatória. Neste caso, a contagem de CD4 pode ser
discrepante com a doença oportunista diagnosticada. O
risco de desenvolvimento de PCP em pacientes em uso
de HAART e com contagem de linfócitos CD4
persistentemente acima de 200 células/mm3 (de 3 a 6
meses) é mínimo, sendo permitida a suspensão de
profilaxia primária para PCP.

2.5 - Exames Complementares Específicos
Sempre que possível, a abordagem diagnostica deve

incluir exames complementares que possam resultar em
diagnóstico definitivo, seja microbiológico ou patológico.
Estes exames incluem: exame direto de escarro
(espontâneo ou induzido),  cultura de escarro,
hemoculturas,  cultura de materiais obtidos por
broncofibroscopia (lavado broncoalveolar e biópsia
transbrônquica), análise e cultura de líquido pleural (com
ou sem biópsia pleural), aspiração transtorácica por
agulha, toracoscopia,  mediastinoscopia e,
ocasionalmente, biópsia pulmonar a céu aberto.

Amostras coletadas devem ser diretamente examinadas
usando-se técnicas especiais de coloração (Gram, Giemsa,
Prata, Ziehl-Neelsen, tinta nanquim) e cultivadas para
bactérias, micobactérias, fungos e vírus. Devem ser
também enviadas para exame citológico e histopatológico.
Imunofluorescência ou imunoperoxidase utilizando
anticorpos monoclonais aumentam a sensibilidade do
exame direto de escarro no diagnóstico de PCP.
Ocasionalmente, amostras obtidas de outros sítios (pele,
linfonodos, medula óssea, líquor) serão úteis para
diagnóstico de doença disseminada. Sorologias de urina
e sangue (ex. látex para criptococo no sangue, antígeno
de Histoplasma na urina) e técnicas moleculares como
PCR podem sugerir fortemente o diagnóstico. A decisão
de quais exames complementares específicos deverá ser
empregada depende do diagnóstico diferencial acurado,
baseado na história, exame físico, testes laboratoriais e

Pneumocystis carinii
Bactérias
Mycobacteríum tuberculosis
Fungos
Citomegalovirus

Bactérias
Mycobacteríum tuberculosis
Fungos
Linfoma Não-Hodgkin
Pneumocystis carinii

Pneumocystis carinii
Cryptococcus neoformans
Bactérias (H. influenzae)
Outros fungos (H. capsulatum)

Bactérias
Mycobacteríum tuberculosis (baixa contagem de
linfócitos CD4)
Crytococcus neoformans
Pneumocystis carínii (Raro a menos que Quadro grave)

Mycobacteríum tuberculosis
Fungos (H. capsulatum, C. neoformans)

Mycobacteríum tuberculosis
Fungos (C. neoformans, H. capsulatum, Aspergilius sp)
Sarcoma de Kaposi (nódulos coalescentes)
Linfoma Não-Hodgkin (nódulos/massas)

Pneumocystis carinii
Fungos (especialmente C. Neoformans)
Mycobacteríum tuberculosis (elevada contagem
de linfócitos CD4)
Bactérias (especialmente P. aeruginosa, S. aureus, R. equi)
Fungos (Aspergilius sp, C. neoformans)
Mycobacteríum kansasii

Pneumocystis carinii
Bactérias (incomum)
Mycobacteríum tuberculosis (incomum)

Bactérias
Mycobacteríum tuberculosis (qualquer contagem
de linfócitos CD4)
Fungos (especialmente C. neoformans)
Sarcoma de Kaposi
Linfoma Não-Hodgkin

Mycobacteríum tuberculosis (baixa contagem de
linfócitos CD4)
Complexo Mycobacteríum avium
Fungos (C. neoformans, H. capsulatum)
Sarcoma de Kaposi
Linfoma Não-Hodgkin

Pneumocystis carinii
Fungos (meningite por C. neoformans, H. capsulatum
disseminado)
Mycobacteríum tuberculosis (disseminado ou extrapulmonar)
Sarcoma de Kaposi (acometendo somente traquéia)

Quadro 3 - Características da radiografia de tórax nas
infecções oportunistas e neoplasias relacionadas ao HIV*

*Modificado de “Textbook on HIV disease from the University
of Califórnia, San Francisco and San Francisco General
Hospital.”
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exames de imagem.

3. SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS
3.1 - Pneumonia por Pneumocystis carinii
A pneumonia por P. carinii ainda é a infecção

oportunista que mais freqüentemente define a síndrome
de imunodeficiência adquirida. Antes do uso de rotineiro
de profilaxia primária, a PCP ocorria em aproximadamente
80% dos pacientes infectados pelo HIV. Tem distribuição
mundial e estudos sugerem ser transmitida de pessoa a
pessoa. O quadro clínico se arrasta por semanas, com
febre (38 a 39 °C), tosse seca persistente, ultimando com
taquidispnéia e insuficiência respiratória. Se não tratada,
pode levar o paciente rapidamente ao óbito. O diagnóstico
é clínico, radiológico, gasométrico e muitas vezes baseado
em prova terapêutica. Hipoxemia e LDH sérica elevada
(usualmente > 500 U/L) são característicos, embora não
diagnósticos.

A radiografia de tórax apresenta mais freqüentemente
infiltrado intersticial difuso, reticular ou finamente
granular, bilateral e simétrico. Pneumatoceles são vistas
em aproximadamente 15% a 20% das radiografias de
pacientes com PCP,e podem predispor a ocorrência de
pneumotórax.

O diagnóstico definitivo de PCP deve ser sempre
buscado, inicialmente com exame direto de escarro,
espontâneo ou induzido (nebulização ultra-sônica com
salina a 3%), pelas colorações de Giemsa, prata
metenamina e, se possível, imunofluorescência ou
imunoperoxidase utilizando anticorpos monoclonais.
Rendimento diagnóstico entre 15% e 90% têm sido

descritos em diferentes estudos.
Broncofibroscopia com lavado broncoalveolar (LBA)

é o método que apresenta maior sensibilidade (86 a 96%).
Estes valores diminuem em pacientes que receberam
aerossol de pentamidina e/ou possuem doença em lobos
superiores. A biópsia transbrônquica isoladamente possui
a mesma sensibilidade que o LBA. Quando os dois
métodos são empregados em conjunto a sensibilidade
aproxima-se de 100%.

O início do tratamento de forma empírica não altera de
forma significativa a sensibilidade dos exames específicos,
porém pode melhorar a evolução clínica e o prognóstico.
O tratamento de escolha é o sulfametoxazol-trimetoprim
em altas doses (Quadro 5). Esquemas alternativos são
pentamidina, clindamicina mais primaquina, dapsona mais
trimetoprim, atovaquona e trimetrexate. O uso de
glicocorticóides está indicado em todos os pacientes com
PaO2 < 70 mmHg ou diferença alvéolo-arterial (A-aDO2)
maior do que 35 mmHg, até 72 horas do início da
terapêutica. Nesta situação, a terapêutica parenteral é
recomendada. Suporte ventilatório, hidroeletrolítico e
nutricional são adjuvantes importantes.

3.2 - Pneumonias Bacterianas
Pneumonia bacteriana por Streptococcus pneumoniae

caracteristicamente se apresenta como broncopneumonia
ou como acometimento focal segmentar ou lobar. A
radiografia de tórax é similar à pneumonia pneumocócica
dos indivíduos anti-HIV negativos. Derrame pleural é
comum. Nos casos graves, o padrão radiológico pode ser
multifocal e difuso. O quadro clínico é agudo e o escarro

Doenças de trato respiratório superior
Sinusites
Faringites
Pneumonia bacteriana
Tuberculose

Pneumonias bacterianas (recorrentes)
Micobacterioses

Pneumonia por Pneumocystis carínii
Pneumonia por Cryptococcus neoformans
Pneumonia bacteriana (associada a bacteremia/sepse)
Tuberculose disseminada ou extrapulmonar

Sarcoma de Kaposi pulmonar
Pneumonia bacteriana (Bastonetes Gram-negativos
e Staphylococcus aureus)
Pneumonite por Toxoplasma

Histoplasma capsulatum disseminado
Pneumonite por Citomegalovírus
Complexo Mycobacterium avium disseminado
Micobacteriose disseminada (não M.tuberculosis)
Pneumonia por Aspergilius sp
Pneumonia por Candida sp

Qualquer contagem de CD4

CD4 < 500 cel/mm3

CD4 <  200 cel/mm3

CD4 < 100 cel/mm3

CD4 < 50 cel/mm3

*Modificado de “Textbook on HIV disease from the University of Califórnia, San Francisco and San Francisco General Hospital”.

Quadro 4 - Contagem de linfócitos CD4 e síndromes respiratórias associadas*
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geralmente é purulento. O achado de cocos gram
positivos aos pares no escarro sustentam o diagnóstico.
Toracocentese deve ser considerada na presença de
derrame pleural. Pneumonia por Haemophilus influenzae
pode se apresentar de forma similar a PCP.

A imunização para o pneumococo é recomendada em
todos os pacientes infectados pelo HIV que possuam
contagem de CD4 superior a 200 células/mm3. A
imunização para o H. influenzae tipo b mostrou-se eficaz
somente em crianças.

Nos pacientes com imunodepressão avançada,
pneumonias por Pseudomonas aeruginosa  e
Staphylococcus aureus tomam-se mais frequentes e
podem se apresentar com cavitação.

O Rhodococcus equi é um bacilo Gram-positivo, não
formador de esporos, que causa doença pulmonar e/ou
disseminada em indivíduos infectados pelo HIV. Esta
bactéria, assim como a Pseudomonas aeruginosa, Nocardia
e a Legionella, acomete pacientes com baixos níveis de CD4.
O quadro clínico consiste em tosse e febre nas fases inicias
de infecção. As hemoculturas costumam ser positivas e as
imagens radiológicas consistem em cavitações e
consolidações. O diferencial com tuberculose é importante
pois o Rhodococcus também é álcool-ácido resistente.

3.3 - Tuberculose Pulmonar

A tuberculose (TB) cursa com diferentes achados
radiológicos dependendo do grau de imunodepressão.
Deve ser incluída no diagnóstico diferencial de
virtualmente todas as condições clínicas dos indivíduos
com infecção pelo HIV. Quando a contagem de linfócitos
CD4 é relativamente alta, a TB é tipicamente apical e
cavitária, semelhante à do imunocompetente. Em contraste,
cavidades são incomuns na TB dos pacientes com CD4
baixo. Nestes, a doença é difusa, às vezes com padrão
miliar ou infiltrados alveolares em terço médio e inferior,
lembrando pneumonia bacteriana. Derrame pleural pode
ser visto com qualquer nível de CD4. Para o diagnóstico,
baciloscopia de escarro espontâneo ou induzido e lavado
broncoalveolar, associado a cultura de todos os espécimes
respiratórios coletados, são fundamentais. Hemoculturas
e mieloculturas são úteis para o diagnóstico de TB nas
fases avançadas de imunodeficiência. Na presença de
doença disseminada, a hemocultura (técnica lise-
centrifugação) pode ser positiva em 40 a 83% dos casos,
contrastando com indivíduos imunocompetentes, onde o
rendimento deste exame é baixo.

O diagnóstico de TB pleural é fundamentalmente por
biópsia, uma vez que a sensibilidade do exame direto do
líquido pleural é baixa e a cultura demorada.

Com a administração de regimes de HAART, pode haver
exacerbação de sintomas e piora radiológica de pacientes

Tratamento de escolha

Ceftriaxona 2g IV/24h

Vancomicina 1g IV 12/12h

Sulfametoxazol-trimetoprim 15-20
mg/Kg de 6/6h, por 21 dias

Isoniazida 5mg/Kg/dia (máx. 400 mg)
por 9 meses + Rifampicina 10 mg/
Kg/dia (máx 600) por 9 meses +
Pirazinamida 15-30 mg/kg/dia por 2
meses

Claritromicina 1g/dia + Etambutol 15
mg/Kg/dia ± Ciprofioxacina1-1,5g/
dia por tempo indeterminado

Anfotericina B 0,5-1,0mg/Kg/dia ou
Fluconazol 400mg/dia por 6-10
semanas seguido de 100-200 mg/dia
por tempo indeterminado

Anfotericina B 0,5-1,0mg/Kg/dia por
duas semanas seguido de
Itraconazol 200 mg/dia por 12 meses

Tratamento alternativo

Cefuroxime 750 mg IV 12/12h

Clindamicina 2,4-3,6g/dia 6/6h +
Primaquina 15-30 mg/dia, por 21 dias
Pentamidina 4 mg/Kg/dia, por 21 dias.

Estreptomicina 15 mg/dia (máx 1 g/
dia) por 2 meses + Pirazinamida 15-30
mg/kg/dia por 2 meses + Etambutol
15-25 mg/Kg/dia por 12 meses +
Isoniazida 5mg/Kg/dia (máx. 400 mg)
por 12 meses

Azitromicina 500-1000mg/dia +
Etambutol 15mg/Kg/dia  ±
oftoxacina 800 mg/dia

Itraconazol 300 mg 2x/dia por 3 dias
e depois 200 mg por 12 semanas,
seguido de 200 mg/dia por 12 meses

Doença / agente

 Pneumonias
(pneumococo, hemófilo)

Pneumonias (Rhodococus)

Pneumocistose

Tuberculose pulmonar

Micobacteriose não
tuberculosa (MAC)

Criptococose

Histoplasmose

Quadro 5 - Tratamento das Principais Infecções Pulmonares na AIDS
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com tuberculose, fenômeno conhecido como reação
paradoxal. Melhora do sistema imune associada a uma
resposta a antígenos liberados dos bacilos mortos pela
quimioterapia efetiva explicam a patogênese da síndrome.
A terapia com sintomáticos é recomendada. Em reações
intensas e graves, recomenda-se a suspensão da terapia
anti-retroviral.

A rifampicina, por ser um indutor enzimático, não deve
ser administrada em pacientes que estejam fazendo uso
de inibidores da protease, uma vez que a meia vida destas
drogas é encurtada de forma importante. Nesta situação,
a rifabutina (150mg/dia ou 300mg 2 vezes por semana)
deve ser prescrita no lugar da rifampicina.

3.4 -  Micobacterioses Não-tuberculosas
A infecção por micobactérias não tuberculosas ocorre

com freqüência em pacientes com SIDA. O
comprometimento mais comum é devido ao complexo do
Mycobacterium avium (MAC). A porta de entrada para
estes microorganismos é a o trato respiratório ou
gastrointestinal. A infecção pelo MAC ocorre em pacientes
em estado avançado de imunossupressão com média de
linfócitos CD4 em tomo de 10 a 50/mm3.

A forma mais comum de apresentação é a sistêmica
com febre, perda ponderai e sudorese noturna. As
alterações no Raio-X de tórax são identificadas em até 1/
4 dos casos, com um infiltrado miliar predominando em
ambas as bases. Entretanto, infiltrados alveolares e
nodulares e adenopatia mediastinal e hilar também podem
ser observados. O diagnóstico é dado pela hemocultura
ou cultura dops tecidos envolvidos. Grande número de
microorganismos geralmente é identificado na biópsia de
medula óssea. O tratamento desta condição está descrito
no quadro 5.

3.5 - Neoplasias Malignas
O sarcoma de Kaposi (SK) pulmonar parenquimatoso

é freqüentemente sintomático e guarda prognóstico
desfavorável. O quadro clínico inclui dispnéia, tosse
persistente não produtiva, dor torácica e febre, esta última
pouco comum. O diagnóstico diferencial com PCP ou
outras infecções oportunistas pulmonares se impõe. A
apresentação característica do SK inclui padrão nodular
difuso, pequeno componente intersticial e derrame pleural
(52% dos casos). As linhas B de Kerley são observadas
em 71% das radiografias, adenopatia hilar ou mediastinal
em 15%.

As anormalidades radiográficas do parênquima tendem
a ter distribuição central ou periilar. Derrame pleural
ocorre em cerca de 50% dos casos e é geralmente
sanguinolento e com citologia negativa. Pacientes com
estes achados radiológicos devem ser submetidos a
broncofibroscopia como parte da investigação
diagnóstica. Visualização de lesões traquebrônquicas
confirmam o diagnóstico e o LBA serve para excluir

infecções oportunistas concomitantes.
O linfoma não-Hodgkin é a segunda malignidade mais

freqüente envolvendo os pulmões de pacientes com
SIDA. Na maioria dos casos os sintomas sistêmicos
dominam o quadro clínico. O comprometimento pulmonar
varia entre as séries estudadas a até 25%. Os achados
radiológicos mais comuns são os infil trados no
parênquima, nódulos e massas solitárias. A adenopatia
hilar, mediastinal e paratraqueal é rara. O diagnóstico é
realizado pela biópsia transbrônquica, punção biópsia
transtorácica por agulha ou biópsia pulmonar a céu aberto.

3.6 - Pneumonite Intersticial Idiopática
A pneumonia intersticial idiopática apresenta-se de 2

formas em pacientes infectados pelo HIV. A pneumonite
intersticial linfóide (PIL) e a pneumonite intersticial não-
específica (PINE).

A PIL é rara em adultos, ocorrendo em 1% dos pacientes.
Por outro lado, em crianças é uma desordem encontrada
com freqüência. Nesse grupo, acomete pacientes com mais
de 1 ano (ao contrário do PCP, que normalmente é
diagnosticada durante o primeiro ano de vida). Esta
desordem parece estar relacionada a uma resposta
imunológica exacerbada aos antígenos inalados ou
circulantes e/ou infecção pulmonar primária pelo HIV ou
Epstein-Barr.

As manifestações incluem infiltração crônica dos
pulmões, muitas vezes assintomática, acompanhada de
linfadenopatia, hepatoesplenomegalia e aumento das
parótidas. Na doença bem estabelecida encontramos
hipoxemia, taquipnéia,  tosse e sibilos,  com o
baqueteamento digital sendo um achado específico.

O laboratório evidencia aumento da LDH (não
significativo como na PCP). De acordo com critérios
estabelecidos pelo CDC, a presença de infiltrado
reticulonodular, com ou sem adenopatia hilar, que persista
por mais de 3 meses e não apresente resposta a terapia
antimicrobiana, define a PIL em crianças.

O LBA apresenta predomínio de linfócitos e o padrão-
ouro diagnóstico é a biópsia pulmonar. O exame
histopatológico é o único capaz de diagnosticar a PIL,
embora nem sempre seja necessário.

A terapia inclui o uso de anti-retrovirais (controle da
infecção pelo HIV), terapia pulmonar sintomática e uso de
glicocorticóides (1 a 2 mg/kg/dia de prednisona, por 4 a
12 semanas, seguindo-se uma fase de manutenção). As
crianças em uso de corticosteróides devem receber
profilaxia para PCP.

A PINE tem sido observada somente em pacientes não
tratados com esquema HAART. Quando sintomática, os
pacientes apresentam tosse não produtiva, febre e
desconforto torácico discreto. O Raio-X de tórax pode ser
normal ou evidenciar discreto infiltrado intersticial. O
processo geralmente é auto-limitado não necessitando
de terapia específica
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3.7 - Doenças Fúngicas
A infecção pelo Histoplasma capsulatum é comum em

áreas endêmicas. De forma geral, o paciente apresenta-se
com doença disseminada progressiva. É comum
encontrarmos um grande número de microorganismos no
fígado, medula óssea e outros órgãos do sistema
reticuloendotelial. Febre e hepatoesplenomegalia são
achados freqüentes. Os achados radiológicos incluem
infil trados intersticiais ou reticulonodulares.  O
comprometimento pulmonar faz parte da doença
disseminada

O Criptococcus neoformans é o fungo que mais
freqüentemente causa infecção em pacientes com SIDA,
usualmente com sinais e sintomas referentes ao sistema
nervoso central. Com a disseminação do processo
infeccioso é comum encontrarmos infiltrados pulmonares
intersticiais bilaterais. Nesta situação, o microorganismo
é identificado a partir  de cultura de secreções
respiratórias. A pneumopatia isolada por Criptococcus é
encontrada em alguns pacientes com contagens maiores
de CD4 e geralmente acarreta um bom prognóstico. Os
achados incluem infiltrados pulmonares, únicos ou
múltiplos, nódulos, derrame pleural isolado e adenopatia
intratorácica. O antígeno criptocócico sérico é usualmente
positivo. A pesquisa do antígeno no material do LBA
possui um bom rendimento diagnóstico.

4. CONCLUSÃO
Com o aumento alarmante da incidência de indivíduos

infectados pelo HIV em todo o mundo nos últimos anos,
passa a ser de fundamental importância a atenção que
tem que ser dada a manifestações respiratórias tidas como
“estranhas”, “de repetição” e até “persistentes”, mesmo
após a instituição do tratamento habitual. A presença
desses quadros, quando bem analisados e investigados,
muitas vezes é o que leva ao diagnóstico de positividade
para o HIV.

Além disso, mesmo no paciente já sabidamente HIV
positivo, deve-se ter em mente que doenças respiratórias
podem ter inúmeras causas. Somente com o quadro clínico
dificilmente se chega a um diagnóstico seguro. Para tal
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devemos lançar mão de exames complementares de
imagem, exames laboratoriais (gasometria arterial,
contagem de CD4 e leucograma) e até métodos mais
específicos que possibilitem a identificação do patógeno
em questão.

O estabelecimento do real diagnóstico possibilita a
instituição de terapêutica direcionada e eficaz, o que
diminui a letalidade dessas doenças, com melhora da
qualidade de vida e sobrevida dos pacientes.
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INTRODUÇÃO
A Síndrome da hiper-IgE descrita inicialmente em 1966,

por Davis et al. (1) e ganhou o nome de Síndrome de Jó,
pelo quadro clínico semelhante ao do personagem bíblico,
que tinha o corpo coberto de pústulas (2,3). É uma
imunodeficiência primária, de rara ocorrência,  caracterizada
por concentrações séricas elevadas de imunoglobulina E,
eosinofilia e alteração na função dos neutrófilos e linfócitos
T, levando à formação de abscessos recorrentes, causados
por Staphilococcus aureus e outros germes (Pseudomonas
aeruginos, Aspergillus fumigatus) (4,5,6) que
comprometem não somente a  pele e tecidos profundos,
mas também os pulmões, com tendência à formação de
pneumatoceles persistentes (3,4,7). Nesses pacientes os
níveis de interferon gama estão diminuídos não ocorrendo
ativação das células polimorfonucleares, levando à queda
acentuada da resposta quimiotática (6,8,9) o que explica a
formação de abscessos frios (sem sinais flogísticos) (8,10).
Há hereditariedade autossômica dominante, de expressão
variável6, mas sem causa conhecida, tendo distribuição
igual em ambos os sexos e atingindo todas as raças
(2,3,7,11).

RELATO DO CASO
Mulher de 23 anos, negra, estudante, natural e

procedente de Araçatuba. Apresentava há 3 semanas, tosse
produtiva com escarro amarelado, acompanhada de dor
torácica ventilatório-dependente, dispnéia aos médios
esforços e um único pico febril de 39ºC. Foi tratada na
cidade de origem com cefalosporina de primeira geração,
substituída posteriormente por ciprofloxacino, sem melhora
do quadro pulmonar. Procurou o nosso serviço, onde era
acompanhada por Síndrome da hiper-IgE, diagnosticada
há 10 anos e em tratamento com imunoglobulina exógena

(mensalmente). Apresentara previamente múltiplos
abscessos cutâneos e infecções respiratórias de repetição,
com drenagem de empiemas torácicos e abscessos
abdominais. Ao exame físico de entrada encontrava-se em
regular estado geral, descorada, afebril, acianótica,
taquipnéica e agitada, apresentava placas esbranquiçadas
em orofaringe, abaulamento em terço inferior direito de
região júgulo-carotídea, doloroso a palpação e sem sinais
flogísticos, tórax em barril com expansibilidade preservada,
sem uso de musculatura acessória, frêmito tóracovocal
presente e simétrico, som claro pulmonar à percussão,
murmúrio vesicular presente diminuído anteriormente e em
bases, além de crepitações finas em hemitórax direito. O
leucograma era infeccioso (22.000GB/mm3) com muitas
células jovens (64% segmentados, 6% bastões, 5%
metamielócitos, 4% mielócitos). A radiografia de tórax
mostrava infiltrado pulmonar bilateral, pneumatoceles em
ápices e alargamento do mediastino (Fig 1). Foi internada
com as hipóteses diagnósticas de pneumocistose ou
pneumonia bacteriana, abscesso cervical e candidíase oral
e iniciado tratamento com sulfametoxazol + trimetoprima,

Fig 1 - Radiografia de tórax mostrando grande alargamento do
mediastino rechaçando o pulmão posteriormente.
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imipenem, clindamicina e fluconazol. No dia subseqüente
houve melhora do estado geral, da taquipnéia e da
gasometria, sendo retirada a suplementação de oxigênio.
Após 5 dias houve queda do estado geral, aumento
progressivo do abaulamento cervical e piora da dispnéia,
sendo necessária a reintrodução da máscara de oxigênio. A
radiografia de tórax estava mantida. Foi realizada então uma
ultrassonografia cervical que sugeria abscesso, mas não
possibilitou a punção. Antes da abordagem cirúrgica, a
equipe da Cirurgia de Cabeça e Pescoço solicitou uma
tomografia cervical, que confirmava grande  quantidade de
líquido paratraqueal em pescoço, estendendo-se para o
mediastino (Fig 2). Foi solicitada a avaliação da Cirurgia
Torácica e feita a hipótese diagnóstica de mediastinite
descendente. No entanto, pela longa evolução do quadro e
dissociação clínico radiológica, foi realizada uma tomografia
de tórax, que confirmou uma enorme quantidade de líquido
desde região cervical  até  o  diafragma, em mediastino (Fig
3). Foi submetida a uma toracotomia de emergência, anterior
direita e durante a abertura do intercosto e pleura, houve

extravasamento de grande quantidade de líquido espesso
com coloração esverdeada e odor fétido (2500ml). À
inspeção, o pulmão encontrava-se rechaçado
posteriormente e completamente aderido à parede posterior
do tórax; em mediastino anterior havia múltiplas lojas e
septações além do timo aumentado (10x10cm). Foi realizada
a lise das septações até a região cervical bilateralmente
com desaparecimento do abaulamento cervical e lavagem
exaustiva de ambos hemitórax com posterior drenagem
pleural e mediastinal. Durante a locação do dreno pleural
houve rotura de uma grande pneumatocele localizada em
lobo superior direito, que foi rafiada com dificuldade técnica
pela localização e pela fibrose existente na parede do cisto.
A cultura do líquido mediastinal foi negativa, bem como a
hemocultura colhida na admissão e o lavado broncoalveolar
realizado no terceiro dia de internação. A paciente recebeu
alta (Fig 4) após um mês da cirurgia e o que atrasou a sua
saída do hospital foi a demora na cicatrização da toracotomia
e o borbulhamento dos drenos, pois apesar da rafia, a
pneumatocele continuou vazando.

Fig 3 - Tomografia de tórax mostrando que o líquido vinha do pescoço ao diafragma. Na janela para pulmão notam-se cavidades
sugerindo pneumatoceles.

Fig 2 - Tomografia cervical mostrando grande quantidade de líquido (setas).
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Fig 4 - Radiografia de tórax da alta resolução, mostrando apenas infiltrado pulmonar bilateral.

DISCUSSÃO
A mediastinite aguda é uma afecção inflamatória do

mediastino (12,13), de baixa incidência, no entanto, com
altos índices de mortalidade (15 a 50%) mesmo quando
diagnosticada precocemente (13-15). As causas mais
comuns são tanto as perfurações esofágicas (16-19), quanto
as traqueobrônquicas, além da extensão de outras infecções
localizadas em esterno (pós-esternotomia mediana) (14,20),
pescoço (15,21,22), pleura, pulmão, retroperitônio e abdome
(14). O quadro clínico consiste em dor retroesternal ou
paraesternal em 90% dos casos, podendo haver irradiação
para o dorso, disfagia, febre, calafrios e evoluir rapidamente
para o choque séptico. A radiografia de tórax mostra
alargamento do mediastino, e a confirmação diagnóstica é
feita pela tomografia (13,23). Dos exames laboratoriais, o
mais importante é a cultura da secreção mediastinal para
tratamento do germe específico de acordo com o
antibiograma. Os agentes infecciosos mais comumente
encontrados são o Staphylococcus aureus,  o
Staphylococcus epidermidis, as Pseudomonas sp e a
Escherichia coli (14,20), contudo, na maioria dos casos, a
cultura do líquido mediastinal pode ser negativa devido ao
uso prévio de antibióticos (14). O tratamento é sempre
cirúrgico, com ampla drenagem tanto mediastinal, quanto
pleural, além da antibióticoterapia que deve ser iniciada
empiricamente, até que se tenha o resultado do
antibiograma (24). Nos casos de mediastinite aguda pós-
esternotomia, a terapêutica inicial pode ser com oxacilina e
cefalosporina de terceira geração ou superior, associadas
ou não a um aminoglicosídeo, nos abscessos cervicais pode
ser feita a associação de cefalosporina de terceira geração
ou superior com clindamicina, e nos casos de rotura
esofágica, a associação de penicilina cristalina, clindamicina

ou metronidazol e um aminoglicosídeo é uma opção de
tratamento25. O fator causal deve sempre ser tratado,
conservadoramente ou não no caso de perfurações e
drenado no caso dos abscessos (cervical, pleural,
abdominal (21,22).

No caso relatado, talvez pelo fato da paciente não possuir
boa resposta quimiotática, tenha apresentado um quadro
de mediastinite arrastado, que poderia até ser considerado
crônico, pela evolução benigna em quatro semanas. A
demora no diagnóstico pode ser explicada pelos sintomas
frustros de infecção pulmonar e a história prévia de
intervenções torácicas cirúrgicas após infecções, que
deixaram seqüelas. Contudo, o diagnóstico foi
negligenciado a partir do momento em que havia mais de
um fator de risco para mediastinite (abscesso cervical e
imunossupressão primária) e as radiografias de tórax
demonstravam alargamento do mediastino.

Na literatura não há nenhuma referência de mediastinite
com tal evolução, tampouco relato dessa patologia em
pacientes com a Síndrome da hiper-IgE, pois o que mais
comumente ocorre nesses casos são as múltiplas infecções
de pele (3,11), abscessos subcutâneos (5,26,27) e infecções
de vias aéreas superiores e inferiores (28,29), na sua maioria
com sintomatologia pobre e seqüelas importantes
(pneumatoceles, bronquiectasias) (27,28,29).

Apesar de não apresentar a evolução clássica da afecção
mediastinal, a intervenção cirúrgica torácica foi essencial,
pois a abordagem exclusivamente cervical não seria
suficiente para resolução da mediastinite, além disso, o
acesso realizado permitiu a manipulação da loja jugulo-
carotídea. Ao mesmo tempo que extremamente eficaz no
tratamento da infecção, a toracotomia trouxe outros
problemas, como a rotura de uma grande pneumatocele,
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que mesmo rafiada, não cessava o borbulhamento e impedia
o saque do dreno, além da demora na cicatrização da incisão
em pele e tecidos profundos, que arrastou-se por um mês.

As culturas, em acordo com a literatura, foram todas
negativas (14), no entanto, o agente mais provável seria o
Staphylococcus aureus, pela característica dos pacientes
com Síndrome da hiper-IgE, em apresentar abscessos frios
causados por essa bactéria.

Afinal, a curiosidade do caso é no sentido de mostrar a
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evolução de uma infecção com alto índice de mortalidade,
que é a mediastinite descendente, em um indivíduo com
imunodeficiência primária rara, sem repercussões
sistêmicas, mesmo após um mês, na ausência de tratamento
adequado. E também chamar a atenção para que seja
lembrada a hipótese diagnóstica de mediastinite na presença
de abscesso cervical, com ou sem alargamento do
mediastino à radiografia de tórax.
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ARTIGO

Histologic spectrum of idiopathic intersticial pneumonias
Visscher DW, Myers JL
Proc Am Thorac Soc 2006; l3:322-9

As pneumonias intersticiais idiopáticas (PII) são definidas
pela expansão do compartimento intersticial pulmonar por
células inflamatórias. A distribuição microanatômica destas
células junto com a decorrente proliferação fibroblástica,
deposição colágena e distorção arquitetural assume distintos
padrões morfológicos. Liebow demonstrou que estes
padrões apresentam significativas diferenças na história
natural, prognóstico e tratamento e assim desenvolveu uma
classificação histopatológica que se correlacionam com as
múltiplas formas de PII. Frente aos avanços no conhecimento
das PII, varias classificações tem sido propostas, sendo a mais
recente adotada pela ATR/ERS (quadro 1)

Geralmente, cada padrão histológico correspondente
a uma PII específica, mas eles não são patognômicos
destas pneumonias. Eles limitam os diagnósticos
diferenciais de etiologias conhecidas e, quando estas são
descartadas, na maioria dos casos, define o diagnóstico.
No restante dos casos, uma correlação clínico-radiológica
é imprescindível.

Alexandre Todorovic Fabro
Médico Residente do Departamento de Patologia da

Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP
alexandretodofabro@yahoo.com.br

Quadro 1: Classificação das PII conforme a ATS/ERS

PNEUMONIA INTERSTICIAL USUAL / FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA
1- É a mais comum (60% dos casos)
2- Fatores histopatológicos:
a. Heterogeneidade temporal: áreas normais entre áreas de inflamação/fibrose.
b. Parênquima subpleural: é mais severamente acometido.
c. Fibrose: predomina sobre a inflamação.
d. Corpos fibroblásticos: fibroblastos/miofibroblastos: dispostos de maneira
linear em uma matriz pálida recobertos por células bronquiolares não ciliadas
ou por pneumócitos hiperplásicos; representam uma lesão aguda sobre uma
cicatriz crônica; importante critério diagnostico, mas não patognômonico.
e. Alteração em favo de mel: bronquíolos cisticamente dilatados, devido a
uma cicatriz fibrótica, contendo muco e leucócitos e recobertos por epitélio
respiratório colunar.
f. Cicatriz fibrótica: denso colágeno eosinofílico.
g. Hiperplasia de músculo liso
h. Inflamação discreta: infiltrado mononuclear intersticial
i. Podem ocorrer agregados linfóides e “metaplasia peribronquiolar” (fibrose
peribronquiolar com hiperplasia epitelial)
j. Alterações de pneumonia intersticial descamativa símile (DIP-like): grupos
de histiócitos pigmentados na luz alveolar – marcador de pacientes fumantes.

3- Patogênese:
a. Agressão epitelial e ativação da fibrose são os eventos precoces cruciais.
b. Produtos celulares elaborados pelo epitélio sobrevivente e em regeneração
facilitam a produção anormal de matriz extracelular, como por exemplo, o fator
tecidual e os inibidores de ativadores do plaminogênio, os quais sustentam a
atividade antifibrinolítica local.
c. Miofibroblastos amplificam o dano alveolar por induzir nos pneumócitos
hiperplásicos e por secretar proteinases que causam descontinuidade na membrana basal.

4 - Diagnóstico diferencial histológico:
a. Pneumonia Intersticial Não-Específica (NSIP), padrão fibrótico;
b. Pneumonia Intersticial Descamativa;
c. Fases fibróticas de
I. Histiocitose de células de Langerhans,
II. Pneumonite de hipersensibilidade,
III. Dano alveolar difuso.

PNEUMONIA INTERSTICIAL DESCAMATIVA
1- Acomete de 15-20% dos pacientes biopsiados
2- Fatores histopatológicos:
a. Preenchimento uniforme dos espaços aéreos distais por macrófagos
alveolares pigmentados (citoplasma abundante salpicado por fino pigmento
granular marrom).
b. Septo alveolar espessado por esparso infiltrado inflamatório e recoberto
uniformemente por pneumócitos cuboidais.
c. Hiperplasia linfóide peribronquiolar

d. Moderada deposição de colágeno com expansão uniforme do septo alveolar
e. Interstício peribronquiolar sem distorção arquitetural
f. Ausência de variação temporal das lesões: uniformidade
3- Patogênese: Aumento do número de lisossomas contendo inclusões de
vários metais que também estão presentes no cigarro.
4- Diagnóstico diferencial histológico:
a. Pneumonia Intersticial Usual (UIP)
b. NSIP
c. Pneumonia eosinofílica
d. Hemorragia crônica, hemossiderose
e. Infecções ricas em histiócitos

DANO ALVEOLAR DIFUSO / PNEUMONIA INTERSTICIAL AGUDA
1 - É análogo a síndrome da angústia respiratória do adulto, porem com
etiologia não identificada
2 - Epônimo: Síndrome de Hamman-Rich
3 - Demontrada geralmente em um estágio mais avançado ou organizativo
4 - Fatores histopatológicos:
a. Proliferação fibroblástica extensa: achado proeminente; focalmente pode ser
intraluminal polipóide, estrututra característica da pneumonia organizante.
b. Septo alveolar uniformemente espessado.
c. Distorção e alteração arquitetural que resulta em lesões em favo de mel
difusa e uniformemente distribuídas .
d. Marcada hiperplasia das células alveolares com aumento nuclear e nucléolo
proeminente.
e. Remanecentes de membrana hialina, raramente proeminente.
f. Trombos de fibrinas são freqüentes (50%), assim como metaplasia do
epitélio bronquiolar
5 - Patogênese: injúria epitelial e endotelial com desnudamento da membrana
basal resulta em colapso alveolar e incorporação do exudato intra-alveolar
6 - Diagnóstico diferencial histológico:
a. Infecções
b. Traumac. Inalações lesivas

PNEUMONIA INTERSTICIAL NÃO ESPECÍFICA
1 - Acomete de 14-35% dos pacientes biopsiados
2 - Fatores histopatológicos:
a. Diagnóstico baseado em critérios de exclusão das outras PII.
b. Expansão uniforme do septo alveolar por inflamação ou fibrose.
I. Formas Celular: expansão septal por infiltrado linfocitário
II. Fibrótico: densa deposição de colágeno com mínima inflamação
3 - Diagnóstico diferencial histológico:
a. Forma fibrótica: pneumonia intersticial usual
b. Forma celular:
I. Pneumonia de hipersensibilidade
II. Pneumonia intersticial linfóide
III. Pneumonia organizante
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INTRODUÇÃO: O aumento da prevalência da asma nos
últimos anos,  em muitos países, tem sido associado a vários
fatores de risco. A avaliação da prevalência de asma e dos
fatores de risco em diferentes locais, são essenciais para
melhorar o conhecimento sobre esta doença. O protocolo
padronizado ISAAC (International Study of Asthma and
Allergies in Childhood), possibilitou a comparação destes
dados epidemiológicos em diferentes regiões. Os
OBJETIVOS deste estudo foram: avaliar a prevalência da
asma e sintomas relacionados entre escolares de 6 a 7 anos,
na região oeste da cidade de São Paulo, utilizando-se o
questionário escrito ISAAC e identificar possíveis fatores
de risco associados à presença de asma nesta mesma
população. MÉTODOS: Entre fevereiro de 2002 e outubro
de 2002, 3312 pais ou responsáveis por crianças de 6 a 7
anos, na região oeste da cidade de São Paulo, responderam
ao questionário escrito ISAAC. Após amostragem
sistemática, 561 pais responderam a um questionário
complementar sobre antecedentes familiares e condições
ambientais. Foram constituídos grupos de alunos com ou
sem asma, considerando-se a presença de sintomas de
sibilos nos últimos 12 meses. A análise dos fatores de risco
foi realizada pelo teste do qui-quadrado ou teste exato de
Fisher e por regressão binária logística (Backward Stepwise).
Após obtenção dos primeiros resultados , efetuou-se nova
análise incluindo uma amostra dos pacientes que não haviam
devolvido o questionário, sendo estes novos resultados

considerados na análise final.  RESULTADOS: As
prevalências encontradas foram: asma 24,4%, diagnóstico
médico de asma 5,7% e sintomas relacionados à gravidade
da asma,  como limitação da fala em  9,2% e distúrbio do
sono em 17,4%. Houve associação entre asma e rinite em
14,5% dos escolares e entre asma, rinite e eczema em 3,8%. A
prevalência da asma foi maior em meninos. Após a análise
de regressão logística, os seguintes fatores de risco
associados à asma permaneceram significantes : sintomas
de rinoconjuntivite  no último ano (ORajustado = 2,4); sexo
masculino (ORajustado = 2,4); mãe fumante no primeiro ano de
vida da criança (ORajustado = 2,0); e presença de eczema em
locais característicos (ORajustado = 3,0). CONCLUSÕES: A
prevalência de asma neste estudo mostrou valores mais
elevados que o diagnóstico médico de asma. A prevalência
de sintomas que demonstram a gravidade da asma , através
das questões sobre limitação da fala e distúrbio do sono,
também apresentaram elevada prevalência, semelhante aos
centros de maiores prevalências de gravidade do estudo
ISAAC.  Houve predomínio do sexo masculino na maioria
das questões sobre asma. Os fatores de risco associados à
asma foram: rinoconjuntivite no último ano, sexo masculino,
mãe fumante no primeiro ano de vida da criança e presença
de eczema em locais característicos.
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A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença
que se caracteriza pela perda progressiva da força muscular.
Incapacidade para caminhar estabelece-se geralmente entre sete
a doze anos de idade. As principais causas de óbitos nessa
condição são as complicações pulmonares e cardíacas. Nos

últimos anos estudos demonstram que a introdução de
ventilação não invasiva pode diminuir significativamente a
incidência de hospitalização e prolongar a vida destes indivíduos.
Ao longo dos anos, o comprometimento motor em indivíduos
com DMD têm sido avaliado com o emprego de diferentes

DISSERTAÇÕES
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escalas funcionais. No presente estudo foram analisadas as
correlações entre as escalas funcionais EK e de Barthel com a
força muscular periférica, dados espirométricos, gasométricos
e pressões respiratórias máximas, de 26 pacientes com DMD. A
idade média e desvio-padrão do grupo foi de 12,7 ± 4,0 anos e
os escores das escalas EK e Barthel, respectivamente, de 8,1±
7,3 e 54,0 ± 26,2. Os escores da escala EK correlacionaram-
se significantemente com a idade (r= 0,596), capacidade
pulmonar total (r= -0,773), capacidade vital forçada (r= -
0,751), volume expirado forçado no primeiro segundo (r= -
0,665), pressão inspiratória máxima (r= -0,674), pressão
expiratória máxima (r= -0,521), força de preensão palmar
direita (r= -0,556) e força de preensão palmar esquerda (r=
-0,623). Os escores do índice de Barthel correlacionaram-
se significantemente com a idade (r= -0,512), capacidade
pulmonar total (r= 0,727), capacidade vital forçada (r= 0,679),
volume expirado forçado no primeiro segundo (r= 0,556),
índice de Tiffeneau (r= -0,482) pressão inspiratória máxima
(r= 0,562), pressão expiratória máxima (r= 0,442), força de

preensão palmar direita (r= 0,567) e força de preensão
palmar esquerda (r= 0,648). Os coeficientes de correlação
obtidos com a escala EK não diferiram significantemente
em relação aos obtidos com o índice de Barthel. Em função
de variáveis funcionais, os pacientes foram classificados
em dois grupos, um de baixo risco (n=15) e outro de alto
risco (n=11), para introdução de ventilação mecânica. Por
meio de regressão logística foi possível se determinar que
um escore de escala EK maior ou igual a 21 prevê risco
aumentado para ventilação mecânica com sensibilidade de
90% e especificidade de 40%. Tal valor não foi possível de
ser calculado com o índice de Barthel. Concluiu-se que
ambas as escalas funcionais correlacionam-se, em grau
semelhante, com parâmetros espirométricos, força muscular
periférica e pressões respiratórias máximas. Um escore de
escala EK maior ou igual a 21 aponta risco elevado para
indicação de suporte ventilatório não invasivo.

brunherotti@uol.com.br

TESE

Estudo da prevalência de asma e doenças alérgicas, da sensibilização a
aeroalérgenos e da exposição a fatores de risco em escolares de 13 - 14
anos na região oeste da cidade de São Paulo
ALUNO: Antonio Carlos Pastorino1

ORIENTADOR: Cristina Miuki Abe Jacob2

SERVIÇO: Programa de Pós-Graduação em Pediatria da Faculdade de Medicina da USP
1Médico Assistente da Unidade de Alergia e Imunologia do Instituto da Criança, FMUSP
2Doutora, Professora Colaboradora do Departamento de Pediatria da FMUSP, Chefe da Unidade de
Alergia e Imunologia do Instituto da Criança, FMUSP

INTRODUÇÃO: O aumento da prevalência das doenças
alérgicas tem sido associado a vários fatores de risco e a
detecção destes e a avaliação da prevalência em diferentes
regiões é fundamental. O protocolo padronizado ISAAC
(International Study of Asthma and Allergies in Childhood),
possibilitou a comparação destes dados epidemiológicos. Os
OBJETIVOS deste estudo foram: avaliar a prevalência da
asma, rinite e eczema alérgicos e sintomas relacionados, entre
escolares de 13 a 14 anos, da região oeste da cidade de São
Paulo, utilizando-se o questionário escrito ISAAC e identificar
possíveis fatores de risco associados à presença de asma ou
à positividade ao teste cutâneo de hipersensibilidade imediata
(TCHI). MÉTODOS: Entre fevereiro de 2002 e outubro de
2003 foi aplicado questionário escrito ISAAC em 3181 alunos.
Após amostragem sistemática, 528 alunos foram submetidos
ao TCHI para o diagnóstico de atopia e responderam a um
questionário complementar sobre antecedentes familiares e
condições ambientais. Foram constituídos grupos de alunos
com ou sem asma, considerando-se a presença de sintomas
de asma nos últimos 12 meses, e com ou sem TCHI positivo a
pelo menos um aeroalérgeno. A análise dos fatores de risco
foi realizada pelo teste do qui-quadrado ou teste exato de
Fisher e por regressão binária logística (Backward Stepwise).
RESULTADOS: As prevalências encontradas foram: asma de
21,9%, diagnóstico médico de asma 8,9%, rinite de 30,1%,
rinoconjuntivite de 19,8% , diagnóstico médico de rinite 18,9%,
eczema atópico de 9,7% e o diagnóstico médico de eczema
8,6%. Houve associação entre asma, rinite e eczema atópico

em 2,3% dos adolescentes. O sexo feminino foi prevalente em
todas as questões sobre asma, rinite e eczema atópico. Houve
associação entre TCHI e a presença de asma (OR = 2,6) e de
rinite (OR = 1,9). Em relação à asma, os fatores de risco foram:
sintomas de rinite no último ano (ORajustado = 3,2);
positividade ao TCHI (ORajustado = 2,8); parto prematuro
(ORajustado = 3,8); nunca consumir vegetais cozidos
(ORajustado = 2,6); presença de eczema em locais
característicos (ORajustado = 2,9) e mãe alérgica (ORajustado
= 2,0). Em relação à positividade do TCHI, os fatores de risco
foram: presença de asma (ORajustado = 2,3); sintomas de rinite
no último ano (ORajustado = 1,9); pai alérgico (ORajustado =
2,2) e parto cesáreo (ORajustado = 1,7). CONCLUSÕES: A
prevalência de asma neste estudo mostrou valores elevados
em comparação ao diagnóstico médico de asma. A prevalência
da rinoconjuntivite foi comparável ao diagnóstico médico de
rinite, que foram menores que a prevalência de rinite no último
ano. A prevalência de eczema atópico foi maior que aquela
avaliada pelo critério combinado. Houve predomínio do sexo
feminino nas respostas positivas para todas as doenças
atópicas. Houve associação entre TCHI e presença de rinite
ou asma. Os fatores de risco associados à asma foram: mãe
alérgica, rinite, parto prematuro, eczema em locais
característicos, dieta sem vegetais cozidos e TCHI positivos e
os relacionados à positividade do TCHI: pai alérgico, cesárea,
asma e rinite no último ano.

acpastorino@uol.com.br
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IMAGEM EM PNEUMOLOGIA

ACHADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
DE ALTA RESOLUÇÃO EM PORTADORES DE

PARACOCCIDIOIDOMICOSE PULMONAR NÃO TRATADOS

AUTORES: Arthur Soares Souza Jr1, Emerson L. Gasparetto2, Dante L. Escuissato2, Edson Marchiori3

SERVIÇOS: Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), Ultra X – Diagnóstico por
Imagem, São José do Rio Preto, SP, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR,
Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, RJ

1Professor livre-docente da FAMERP e Ultra X – Diagnóstico por Imagem
2Universidade Federal do Paraná
3Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal de Rio de Janeiro

A paracoccidioidomicose (PCM, Pb micose) ou
blastomicose sul americana é a micose profunda mais
incidente no Brasil, onde é endêmica, particularmente nas
regiões subtropicais. Nestas áreas endêmicas é estimado
que mais de 10% da população seja afetada pela
paracoccidioidomicose, particularmente prevalente em
trabalhadores rurais, sendo a oitava causa de mortalidade
por doença crônica ou repetitiva. O agente etiológico,
Paracoccidioides brasilienses, é um fungo aeróbico
dimórfico sem habitat definido. Os dados clínicos e
patológicos disponíveis permitem que se aceitem a via
inalatória como principal porta de entrada do P.
brasilienses no hospedeiro humano. Geralmente a infecção
ocorre nas duas primeiras décadas de vida, quando os
propágulos atingem os alvéolos pulmonares e caso não
sejam destruídos, reproduzem dando origem ao complexo
primário pulmonar, composto pela lesão local em
associação com linfonodomegalia satélite.

O complexo primário ou é controlado por mecanismos
de defesa natural ou progride para doença sintomática.
Na forma aguda ou “tipo juvenil”, que é observada em
crianças ou adultos jovens existe uma rápida e progressiva
disseminação linfática ou hematogênica da doença  e
corresponde a menos de 10% da casuística geral. A forma
crônica do adulto acomete indivíduos do sexo masculino
em 80 a 100%, é arrastada, sendo o pulmão o órgão mais
acometido, em cerca de 50-60%. A partir do pulmão, a forma
crônica pode, por disseminação linfática ou hematogênica,
atingir outros órgãos ou sistemas. Ocorre a partir da 3ª.
década, com pico máximo de incidência na 5ª. década.

Quando não tratada a evolução natural é para o óbito,
podendo ocorrer raramente a regressão espontânea das
lesões.

Existem poucos estudos avaliando os achados de TC
de alta resolução de pacientes com PCM pulmonar. Além
disto, nestes trabalhos os autores incluíram na casuística
pacientes que foram tratados antes da investigação.

 Muniz et al. analisaram 30 casos de PCM pulmonar,
incluindo 16 pacientes que realizaram a TC de alta
resolução após terem iniciado o tratamento. Os achados
mais comuns da TC de alta resolução neste estudo foram
espessamento do septo interlobular (96.7%), atenuação
em vidro-fosco (66.7%), nódulos (60%), áreas de hipo-
atenuação parenquimatosa pulmonar (56.7%) e
espessamento das paredes brônquicas (46.7%).

Funari et al. estudaram os achados da TC de alta
resolução em um grupo maior de pacientes com PCM
pulmonar, mas estes autores, incluíram só quatro pacientes
que não haviam recebido tratamento no momento do
exame. Os achados mais comuns da TC de alta resolução
neste estudo foram espessamento do septo interlobular
(88%), opacidades nodulares (83%), bronquiectasia de
tração (83%), espessamento do interstício
peribroncovascular (78%), enfisema paracicatricial (68%),
e opacidades nodulares centrolobulares (63%). Estes
achados apresentaram distribuição predominantemente
bilateral e simétrica, afetando todas as regiões pulmonares.

Souza Jr. et al. estudaram TC de alta resolução de 77
pacientes com PCM pulmonar provada. Nenhum dos
pacientes havia recebido qualquer modalidade de
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tratamento antes do estudo com TC de alta resolução. O
grupo era composto por 71 (92,2%) de homens e seis
(7,8%) mulheres, com idade variando entre 29 e 75 anos
(média de 49 anos). Os achados mais comuns de TC de
alta resolução nesta série de casos foram áreas de
atenuação em vidro fosco (58.4%, n=45), pequenos
nódulos centrolobulares (45.5%, n=35),  bandas
parenquimatosas (33.8%, n=26), áreas de enfisema
paracicatricial (33.8%, n=26) espessamento dos septos
interlobulares (31,2%, n=24), distorção arquitetural
(29.9%, n=23) e nódulos escavados (29.9%, n=23). A
maioria destes achados de TC de alta resolução
predominou nas regiões periféricas (53%) e posteriores

(88%), acometendo todos os campos pulmonares, com
discreta predominância das zonas médias (35%).

Em comparação com os outros estudos os pacientes
não tratados apresentaram predomínio de opacidade em
vidro fosco e nódulos, havendo menor incidência de lesões
que sugerem associaçao com fibrose.

Assim, em determinadas regiões ou pacientes oriundos
de áreas geográficas específicas, que apresentem estes
achados o diagnóstico de paracoccidioidomicose deve
ser sugerido.

O isolamento do fungo é necessário para a confirmação
do diagnóstico. O tratamento deve ser instituído o mais
breve possível para evitar seqüelas pulmonares graves.

Fig 1 - TC da alta resolução ao nível dos lobos inferiores. Existe
espessamento dos septos interlobulares (seta branca) e múltiplos
pequenos nódulos centrolobulares (seta branca e preta), alguns
com o aspecto de árvore em brotamento (seta preta). (Homem 44
anos).

Fig 2 - Na imagem obtida com TC de alta resolução ao nível da
carina notamos múltiplos nódulos (seta branca) e massas (seta
preta e branca), havendo massa escavada à esquerda (seta preta).
(Homem, 59 anos).
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Fig 4 - Imagem obtida nos segmentos basais dos lobos inferiores
mostra opacidade em vidro fosco difuso, associada a enfisema
paracicatricial (setas brancas), espessamento irregular dos septos
interlobulares (setas brancas e pretas) e distorção arquitetural.
(homem, 75 anos).

Fig 3 - Imagem por TCAR obtida ao nível da carina mostra
consolidação subsegmentar multifocal (seta). (Homem, 55 anos).
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SUGESTÕES DE LEITURA

Fig 6 - Imagem por TCAR obtida ao nível das veias pulmonares
inferiores mostra grandes nódulos (setas brancas e pretas) com
distribuição aleatória, nódulos escavados (seta branca) e massa
escavada (seta preta) no lobo inferior esquerdo. (homem, 60 anos).

!

!

"

Fig 5 - Imagem de TCAR ao nível da entrada das veias pulmonares
inferiores no átrio esquerdo. Notam-se áreas de opacidade em
vidro fosco multifocal (setas brancas e pretas), nódulos com o
sinal do halo (seta preta) e nódulo com sinal do halo invertido na
língula (seta branca). (homem, 57 anos).

Fig 7 - Imagem obtida no ápice pulmonar ao nível da crossa da
aorta. Grandes nódulos apresentando sinal do halo (seta branca
e preta), escavação (seta preta) e um apresentando cavidade
septada (seta branca) no lobo superior esquerdo. (homem, 36
anos).
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OPINIÕES E AÇÕES

JORNADA DE TUBERCULOSE NA INFÂNCIA
EM SÃO PAULO

A tuberculose permanece como um grande problema de saúde
pública em todo o país. São Paulo notifica, anualmente, em torno
de 20.000 casos da doença dos quais, aproximadamente 600 são
crianças. Um dos grandes problemas é a dificuldade diagnóstica
nessa faixa etária e a implicação epidemiológica da tuberculose
na criança é o fato de que geralmente é uma infecção recente.
Assim, a busca entre os contactantes, de um adulto com a
doença se faz sempre necessária.

A SPPT realizou no dia 7 de outubro, no auditório da APM
em São Paulo, uma jornada que reuniu 116 profissionais de
diversas categorias incluindo pneumologistas,
pneumopediatras, pediatras e generalistas da capital, do interior
e de outros estados. No evento, Elaine Tabet Rodrigues mostrou
a experiência do Hospital Albert Einstein na Favela Paraisópolis
onde, através do Programa Einstein na Comunidade, são
oferecidos serviços aos moradores (10000 crianças entre os
60000 habitantes) como atendimento médico, exames
subsidiários, medicamentos e hospitalizações, entre outros.
Elaine destacou que entre julho de 2002 e julho de 2006 foram
cadastradas 329 pacientes com algum tipo de suspeita e
tuberculose e entre esses, o diagnóstico foi confirmado em 69
crianças. Aspectos como diluição de drogas, dosagens
individualizadas e identificadas, orientações sobre a doença
aos familiares e tratamento supervisionado também foram
abordados na apresentação.

Em seguida, Maria Josefa Penón Rújula da Faculdade de
Medicina da Santa Casa de São Paulo e do CVE SP expôs a
situação epidemiológica da tuberculose na criança no Brasil e

em São Paulo. Destacou o impacto da vacinação BCG no país e
mostrou os dados de todas as formas de tuberculose em menores
de 15 anos. Chamou a atenção o fato de que um significativo
número de casos ainda é diagnosticado em pronto-socorros ao
invés de ambulatórios.

A quimioprofilaxia foi o tema apresentado por Sidney
Bombarda, da SPPT e da Disciplina de Pneumologia da FMUSP,
através das indicações referidas nas Diretrizes Brasileiras para
Tuberculose, as evidencias da literatura sobre a eficácia dos
diversos esquemas, incluindo a isoniazida que é a droga utilizada
no país e as perspectivas para detecção de infecção como o
Quantiferon.

Na seqüência, Irmi Sgrabi Ogata do Instituto Clemente
Ferreira, em sua aula sobre o diagnóstico em crianças mostrou
o risco de progressão para doença nas diversas idades, os
aspectos clínicos e o rendimento dos métodos. Irmi falou do
desafio de obtenção de escarro na criança e chamou a atenção
para algumas situações nas quais a tuberculose deve ser
investigada como pneumonia de evolução lenta, dissociação
clínico-radiológica e presença de linfonodomegalias hilares ou
paratraqueais.

O diagnóstico diferencial foi o tema de Maria Helena
Bussanra, também do Programa Einstein na Comunidade e da
SPPT, que chamou a atenção para o fato de que “quando a
criança não responde a um tratamento que é eficaz na maioria
dos pacientes com a mesma condição, o caso deve ser revisto
para nos assegurarmos de que o diagnóstico está correto,
desencadeantes relevantes estão sendo evitados e a adesão ao

Abordagem do paciente pediátrico com tuberculoseDiagnóstico da tuberculose na infância

ASSUNTOS DA GRANDE SÃO PAULO E DEPTO. DE PNEUMOPEDIATRIA
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tratamento é satisfatória”. Dentre os diagnósticos
diferenciais possíveis citou as pneumonias atípicas, a asma,
o RGE, as imunodeficiências e, naqueles casos com
alterações radiológicas localizadas, as mal formações,
aspiração e seqüelas.

As diversas manifestações radiológicas da tuberculose
na criança foram apresentadas por Luis Antonio Nunes de
Oliveira do Serviço de Diagnóstico por Imagem do Instituto
da Criança do HCFMUSP. Linfonodomegalias, atelectasias,
nódulos, consolidações, derrames pleurais e o padrão miliar
ilustraram os aspectos da doença primária ou pós-primária e
sua importância no diagnóstico.

O objetivo da SPPT na realização desse evento foi divulgar

os dados, os aspectos clínicos e diagnósticos da doença e a
preocupação com a tuberculose em nosso meio, assim como
divulgar a nossa especialidade e participação no controle da
doença junto a outras especialidades. O evento foi muito
bem avaliado pelos participantes que sugeriram, para uma
próxima oportunidade, uma jornada envolvendo outras
doenças respiratórias na infância.

Sidney Bombarda
Assuntos da Grande São Paulo
sybombarda@terra.com.br

Maria Helena Bussanra
Departamento de Pneumopediatria

nena.ferreira@uol.com.br

DEFESA  PROFISSIONAL

INFORMATIZAÇÃO DO CONSULTÓRIO
DE PNEUMOLOGIA

Apesar de ser grande consumidor de tecnologia para uso
pessoal, o médico ainda acredita que na sua clínica ou
consultório, um bloco de receituário, carimbo e uma ficha de
papel com alguns dados dos pacientes no cabeçalho são
suficientes para controlar sua carteira de clientes. Por isso, a
área médica é bem mais lenta em relação à informatização de
seus processos e informações do que outros serviços. A
informatização dos processos de atendimento de clientes está
presente na maioria dos postos de gasolina e pizzarias de bairro,
mas raramente nas clínicas ou consultórios.

Para iniciar o processo de informatização do consultório,
não é imprescindível adotar um programa (software) específico
desenvolvido para clínicas, até porque alguns deles são tão
complexos que aumentam o trabalho de armazenamento de
dados e o tempo de atendimento da consulta. Os recursos
disponíveis no Sistema Operacional Windows e no Office, por
exemplo, são suficientes e bastante versáteis para incluir sua
clínica na era digital.

O investimento mínimo inclui dois microcomputadores
(PCs), com atributos mínimos para comportar um sistema
operacional atualizado, entrada de rede para conectá-los, e
impressoras. Um dos PCs é operado pela secretária na recepção
e outro, no consultório, pelo médico ou pela técnica de
espirometria. Para a comunicação entre os PCs, é necessário
configurar uma rede doméstica entre ambos compartilhando
arquivos, programas e a própria conexão da internet.

A agenda de consultas e exames pode ser feita em uma
planilha de Excel com a captação de dados importantes para
confecção de um banco de dados de clientes. As planilhas
deste programa facilitam o controle de atendimento de cada
convênio, principalmente por ter recursos que permitem o
cálculo de valores de impostos, percentual de repasses,
estatística das consultas etc., todas montadas de acordo com
a sua necessidade.

O editor de texto Word permite padronizar laudos, relatórios,
encaminhamentos com endereço, textos mais utilizados,
justificativas para convênios e receitas detalhadas e extensas
de forma muito rápida, através de um recurso pouco utilizado
chamado “AutoTexto”. Este recurso, presente na barra de
ferramentas, permite criar um texto padrão e armazená-lo com
um código de chamada (atribuído pelo usuário) para utilização
a qualquer momento no texto.

Imagens e vídeos explicativos sobre pneumopatias,
exames, uso de dispositivos inalatórios, cirurgias e terapias
como um equipamento de ventilação não invasiva, por exemplo,
são muito úteis durante a consulta.

Outra vantagem em informatizar a clínica é tornar possível
a comunicação com seus pacientes de forma rápida e eficaz. O
e-mail do cliente pode ser utilizado para avisá-lo de que o
tempo previsto da consulta de retorno está próximo,
aumentando a taxa de comparecimento dos retornos. Formar
uma lista de e-mails (um e-group) no Outlook Express é uma
boa ferramenta para informar seus pacientes sobre novidades
na especialidade e na sua clínica.

Enfim, as possibilidades são infinitas. O que vale é a
adaptação das suas necessidades (e de um pouco de
criatividade) aos recursos disponíveis em programas usuais,
otimizando o atendimento do seu consultório.

Estarão disponíveis modelos de planilhas, documentos de
Word e um tutorial para criação do “AutoTexto” no site da
SPPT.

No próximo número abordaremos a importância da formação
de uma rede de trabalho entre especialidades interligadas como
forma de incrementar o fluxo de pacientes.

Marcelo Gervilla Gregório
Defesa profissional

 greg.ops@terra.com.br
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INFORMÁTICA

NÚCLEO DE INFORMÁTICA DA SPPT

No contexto mundial da globalização, o Núcleo de
Informática da SPPT tem por objetivos dinamizar a
comunicação entre os associados e disponibilizar um maior
número de informações e serviços referentes à especialidade
de pneumologia e medicina do tórax.

Contribuindo com a velocidade e a agilidade da informação
na era on-line, o novo site da SPPT (www.sppt.org.br) foi
idealizado para auxiliar, e participar, de maneira efetiva, do
franco desenvolvimento da pneumologia e da medicina do
tórax no país.

O novo site da SPPT está mais dinâmico e com mais
serviços. O principal foco do Núcleo de Informática da SPPT
é de aproximar o sócio cada vez mais da entidade e oferecer a
ele serviços exclusivos de qualidade. Reforçamos o
compromisso de desenvolver este importante serviço para
nossos associados, fazendo com que a nova página da
Internet facilite a vida de nossos colegas através do acesso
rápido a notícias, informações de cursos e congressos,
disponibilização de endereços eletrônicos, fórum de debates,
enquetes e newsletteres.

Em agosto foi lançada a Área de Educação Continuada no
site da SPPT. Com a meta de concentrar a produção de
conteúdo científico dirigido inicialmente aos sócios da SPPT,
através da divulgação de notícias e eventos de caráter
educacional focados na pneumologia e medicina do tórax, da
disponibilização de uma biblioteca virtual com livros para
download, boletins e aulas multimídia e, principalmente, pela
interação entre os sócios através do Fórum de Discussão de
casos da SPPT. O objetivo do Fórum é a criação de uma
comunidade virtual de médicos pneumologistas e profissionais
ligados à medicina do tórax, sócios da SPPT, em torno do
debate de casos publicados periodicamente no site. Está
previsto também para breve o lançamento de novas seções
como o espaço de discussão “Imagem da Semana” e a
publicação dos resumos dos temas livres apresentados nos
dois últimos congressos da SPPT.  Enfim, a área de informática
da SPPT disponibiliza ferramentas para adequar a especialidade
à nova realidade criada pela resolução do Conselho Federal de
Medicina que criou o Certificado de Atualização Profissional,
dando importância ainda maior à educação à distância.

Além disso, implementamos um amplo setor, direcionado
para a população em geral, uma ferramenta para esclarecer
todas as dúvidas sobre doenças respiratórias e pulmonares.
O site www.pulmonar.org.br, preparado e supervisionado por
especialistas, oferece a pacientes e demais cidadãos todo o
tipo de conhecimento sobre as doenças respiratórias e
pulmonares, além de dicas de hábitos saudáveis, prevenção e
cuidados para cuidar melhor da saúde. O site utiliza linguagem
acessível e riqueza de detalhes. Além da completa abordagem
dos mais comuns problemas e dúvidas relacionados à saúde

respiratória, entrevistas serão incluídas, periodicamente, sobre
variados temas.

Outra ferramenta importante do núcleo de informática para
dinamizar as atividades da diretoria e da secretaria da SPPT e
facilitar sua comunicação interna, foi a implantação de uma
ferramenta de trabalho colaborativo de internet: Diretoria
Online  (DOL). Em tempo real, todos os membros da Diretoria
e das Sub-sedes ficam atualizados e participam ativamente de
discussões e resoluções.

Por meio de enquetes e fóruns a SPPT utilizará o site para
identificar as necessidades e curiosidades de seu público,
adequando o conteúdo do site para melhor atendê-lo.

Realizações do Núcleo de Informática em 2006:
• Reformulação do site da SPPT, tornando-o um site dinâmico e
atualizado
• Maior interação com os sócios através do envio de newsletters
e formulação de enquetes e pesquisas de  opinião
• Manutenção da DOL, ferramenta de comunicação online para
as atividades da diretoria
• Criação da área de Educação Continuada da SPPT: fórum de
casos
• Lançamento do site Pulmonar, para o público leigo
• Lançamento do serviço de páginas pessoais para os sócios da
SPPT

Estamos à sua disposição para quaisquer dúvidas,
sugestões ou críticas. Acreditamos que, com a participação
de todos, conseguiremos fazer de nosso site um instrumento
útil, ético e democrático de comunicação e utilizando a
tecnologia ao nosso favor.

Cordiais saudações e aguardamos a sua participação para
2007.

Federico Garcia Cipriano
Diretor de Informática

fgarciacipriano@gmail.com
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DEPTO. DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA

Caros Leitores,

Foi com grande surpresa e insatisfação que tomamos
conhecimento do impedimento da participação de
profissionais não-médicos no Congresso Brasileiro de
Pneumologia e Tisiologia, evento importante e tão esperado
por todos os pesquisadores da área relacionados ao Sistema
Respiratório e à Pneumologia.

Tínhamos conhecimento da existência da resolução do
Conselho Federal de Medicina (COFEME; CFM 1718/2004)
(1), entretanto não acreditávamos que isto pudesse refletir
na interação científica entre os profissionais de uma área
que valoriza a racionalidade, o conhecimento e a produção
científica. A resolução do CFM não nos parece compatível
com a vivência clínica, na qual se verifica que todos os
profissionais visam a melhora do paciente buscando a multi-
disciplinaridade. Isto é tão óbvio que a certificação de
qualidade de um Serviço ou de uma Unidade de Saúde se
baseia, entre outros itens, na presença de profissionais das
diversas áreas para o melhor atendimento do paciente.

Entendemos que até fomos parcialmente beneficiados por
sermos impedidos de participar porque conseguimos mostrar
e publicar os nossos resultados científicos no Congresso
da SBPT sem que para isto tivéssemos que arcar com os
custos da inscrição, estadia e viagem ao local do evento.
Por outro lado, sabemos que houve uma perda substancial
ao evento porque não foi possível discutir pesquisa e todas
as visões do tratamento clínico para a melhor evolução do
paciente.

Se verificarmos o papel da interdisciplinaridade nas
importantes sociedades mundiais (por exemplo, a European
Respiratory Society, a American Thoracic Society e a
European Society of Intensive Care Medine), observamos
que a interação é valorizada e devidamente respeitada, pois
a presença de todos se faz necessária para a excelência tanto
da prática clínica quanto da produção científica (2,3). Sem
contar que o estatuto destas Sociedades Internacionais
aceita e agrega todos os profissionais como membros
atuantes para qualquer nível de Diretoria (4).

O intuito desta carta não é colocar “lenha na fogueira” e
reconhecemos que isto é uma situação temporária que reflete
o mercado de trabalho. Por outro lado, nos parece pouco
lógico tentar culpar somente os profissionais não médicos
desta situação quando verificamos que isto é reflexo de um
crescimento desordenado da formação de todos os
profissionais, inclusive da área médica. Porém, chamamos
todos a refletir sobre o real significado e a lógica da
Resolução CFM 1718/2004.

Também, não podemos deixar de valorizar a atitude de
respeitados membros da SBPT que não concordam com a
exclusão de uma visão mais ampla sobre a importância da
interdisciplinaridade dentro do Congresso (5).

Para tanto, o Departamento de Fisioterapia da Sociedade

Paulista de Pneumologia e Tisiologia (SPPT), como parte
integrante de uma sociedade que incentiva a multi-
disciplinaridade, lamenta tal atitude e sente-se no dever de
se posicionar perante este fato. Partimos do princípio que
conhecimento não se cerceia, pois esta atitude atinge, não
só os profissionais da área da saúde, impedindo uma perfeita
integração da equipe multidisciplinar, mas, principalmente,
nosso principal alvo: o Paciente.

“As associações tornam o homem mais forte, põem em
destaque os melhores dotes dos indivíduos, e produzem a
alegria que raramente se obtém ficando isolado, ao ver
quanta gente honesta, séria e capaz existe e pelas quais
vale a pena desejar  coisas boas...” (Ítalo Calvino) (6).

Membros do Departamento de Fisioterapia da SPPT
Lara Maris Nápolis, Priscila Robles Ribeiro

João Paulo Bampa da Silveira, Carla Malaguti,
Luciana Chiavegato, Marisa Brunherotti,

Denise Paisani, Mário Sérgio Ferreira da Silva,
Priscila Batista de Souza

Apoio: Audrey Borghi e Silva, Carolina Fu,
Celso R. F. Carvalho, George Jerry Vieira,

Simone Dal Corso, Luciana Malosá
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DEPTO. DE CIRURGIA TORÁCICA

PNEUMATOCELE: QUANDO ABORDAR
CIRURGICAMENTE?

INTRODUÇÃO
Pneumonia bacteriana em criança pode complicar com o

desenvolvimento de pneumatocele pulmonar. O
estafilococos aureus é o principal patógeno responsável
pelas pneumonias complicadas com pneumatocele
(1,2,3,4,5,6) ,entretanto ocorre também em pneumonias por
pneumococo e hemófilus tipo B (7), pneumocystis carinii
(5,8) ,serratia marcescens (4) e após trauma torácico fechado
(9,10).

FISIOPATOGENIA
No processo infeccioso ocorre necrose bronquiolar e/

ou alveolar surgindo solução de continuidade, permitindo
a passagem de ar para o espaço intersticial. Com o acúmulo
de ar no interstício forma-se cisto intraparenquimatoso de
paredes finas (11).

No trauma, o aumento da pressão no instante da
compressão torácica, seguido do rápido retorno da cavidade
torácica a situação inicial, causaria grande aumento da
pressão negativa intratorácica, com lesão de estruturas
pulmonares. Quando esta lesão ocorre no interior do
parênquima, sem a formação de hemotórax, pode surgir
cavidade com sangue, ar ou ambos, no interior do
parênquima pulmonar, dependendo do grau de comunicação
com a via aérea. Ruptura da parede de brônquio de pequeno
calibre também pode ser responsável pela formação de
cistos pulmonares (9,10).

DIAGNÓSTICO
Diagnóstico diferencial deve ser feito com ruptura de

esôfago com pneumomediastino ou hérnia diafragmática,
através de estudo contrastado do trato gastrointestinal com
contraste hidrossolúvel (9). Empiema septado esfericamente
pode eventualmente ser confundido com pneumatocele.

TRATAMENTO
A maioria das pneumatoceles, quando não complicadas,

resolve-se espontaneamente após tratamento da causa de
base, em semanas ou meses, sem seqüelas clinicas ou
radiográficas, sejam elas secundárias a infecção ou trauma.

A cirurgia tem seu papel nas pneumatoceles complicadas.
Elas podem sofrer acúmulo progressivo de ar, e seu aumento
de volume comprime o pulmão adjacente e estruturas
mediastinais, principalmente durante ventilação mecânica
(4,8,11,12). Quando ocorrem repercussões ventilatórias e/
ou cardiovasculares graves pela compressão, temos uma
pneumatocele hipertensiva ou de tensão (11) (fig. 1).
Ruptura no espaço pleural pode ocasionar pneumotórax e
formação de fistula broncopleural. Contaminação da
pneumatocele, geralmente manifestada por persistência ou
piora do quadro infeccioso, evidencia-se radiograficamente
pelo surgimento de nível hidroaéreo.

Pneumotórax secundário a ruptura da pneumatocele no
espaço pleural deve ser conduzido através da drenagem
tubular torácica. Nas pneumatoceles hipertensivas ou de
tensão, com repercussão respiratória e/ou cardiovascular, e
nas infectadas devemos realizar drenagem percutânea guiada
pelos exames radiográficos, quando próximas à parede
torácica, ou por tomografia ou radioscopia, utilizando drenos
tubulares, cateteres tipo Pigtail 5 a 8 Fr (3,12) ou cateteres
pericárdicos delicados  de 8,5 Fr (11). A drenagem pleural
simultânea é recomendada para evitar pneumotórax (3,12)
(fig.2). Muitas vezes a pneumatocele ainda esta presente
quando da retirada do dreno e resolve-se espontaneamente
apenas com observação (13). Quando a drenagem adequada
da pneumatocele não é efetiva, permanecendo ela
hipertensiva, ou o processo infeccioso não regride, pode
ser necessária ressecção cirúrgica (3).

Há relato na literatura de tratamento de pneumatocele

Fig 1 - Pneumatocele hipertensiva Fig 2 - Pneumatocele drenada com intracath fenestrado e pleura
com dreno tubular.
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Fig 4 - Controle ambulatorial após 45 dias da alta hospitalar

hipertensiva secundária a ventilação mecânica com a
utilização de ventilação mecânica de alta freqüência com bom
resultado (6).

CASO CLÍNICO
Criança de um ano e meio tratada de broncopneumonia

complicada com pneumatocele em lobo superior direito
durante internação em no Serviço de Pediatria. Recebeu alta
com pequena pneumatocele em lobo superior direito, afebril,
ativa, com bom apetite e controle de hemograma normal.

Reinternada 21 dias após a alta com quadro de dispnéia,
anorexia e gemência (fig 1), identificando-se distensão da
pneumatocele em controle radiográfico. Submetida à
drenagem desta e do espaço pleural (fig 2) com melhora clínica

significativa, permaneceu internada com antibioticoterapia
(vancomicina) por 21 dias. Recebeu alta ainda com pequena
pneumatocele após retirada dos drenos (fig 3). Em controle
radiográfico após 45 dias da alta mostrou resolução
praticamente total (fig 4).

André Galante Alencar Aranha1

Altamiro Nostre Jr2

1Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Torácica, Professor Assistente da Disciplina de Pneumologia e

Cirurgia Torácica da Universidade Metropolitana de Santos,
Secretário do Departamento de Cirurgia Torácica da SPPT.

2Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Torácica, Professor Assistente da Disciplina de Pneumologia e

Cirurgia Torácica da Universidade Metropolitana de Santos,
drandrearanha@ig.com.br

Fig 3 - Pneumatocele pós retirada do dreno
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FÓRUM DE CASOS NO SITE DA SPPT: PARTICIPE!
O Fórum de casos da SPPT, lançado no site da

Sociedade no último mës de agosto, colocou em discussão
o caso “TEP - Diagnósticos diferenciais”, de autoria de
Bruno Guedes Baldi, da Disciplina de Pneumologia da FM-
USP. O debate contou com a participação online de sócios
de diversos estados brasileiros e especialidades, entre
pneumologistas, radiologistas e cirurgiões torácicos.

O caso em debate atual é de autoria de Fabiana
Stanzani, do Departamento de Pneumologia da UNIFESP.
Participe agora mesmo (veja as instruções abaixo) ou
enviando para nós o seu caso para que seja publicado e
debatido.

COMO PARTICIPAR DO FÓRUM?

Acesse a nova Área de Educação Continuada no
endereço www.sppt.org.br/continuada. Para participar do
fórum envie um e-mail para infosppt@gmail.com ou ligue
para 0800-171618 solicitando seu login e senha de acesso.
Se deseja ter seu caso publicado para debate, envie-nos
no mesmo e-mail o seu caso anexado (em formato word ou
powerpoint).

Aguardamos a sua participação!

SÓCIO DA SPPT GANHA SERVIÇO GRATUITO DE
PÁGINA PESSOAL NA INTERNET

NOTÍCIAS

A SPPT está lançando um novo serviço exclusivo para
seus associados: trata-se de uma página pessoal na internet
para ser utilizada como recomendação para seus pacientes e
contatos profissionais.

A página terá como endereço o nome do sócio
(“socio.sppt.org.br” ou “socio.pulmonar.org.br”, onde o
prefixo “socio” poderá ser personalizado pelo próprio
médico) e será composto por links para o conteúdo do
Pulmonar, além de destaques para o Glossário Respiratório,
seguindo a mesma distribuição de conteúdo e visual do site.

Para saber como criar a sua página pessoal, entre no site
da SPPT para acessar as instruções: www.sppt.org.br

PERÍODO DE FÉRIAS NA SPPT
No dia 23 de dezembro a secretaria da SPPT entra em recesso para festas de final de ano, retornando

o atendimento aos associados no dia 3 de janeiro de 2007.
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BOTUCATU
• Sextas-feiras, 9:30hs
Reunião geral Pneumologia, Cirurgia Torácica, Radiologia e
Patologia
Local: sala de reuniões do Departamento de Cirurgia e
Ortopedia da FMB-UNESP

CAMPINAS
Serviço de Pneumologia  e Cirurgia Torácica do

Hospital de Clínicas da UNICAMP

• 4as feiras: 8:30 às 10:00h
Reunião das disciplinas de Pneumologia e Cirurgia torácica
para discussão de casos clínicos e cirúrgicos, com a presença
de radiologistas, pneumologistas, cirurgiões torácicos,
radioterapeutas, residentes e alunos.
Local: anfiteatro de Radiologia, terceiro andar, Hospital
de Clínicas da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino
Vaz, s/n, Barão Geraldo, Campinas.
• 5as feiras (exceto a última do mês):  8:30 às 9:30h
Reunião anátomo-clínica-radiográfica para discussão de
casos com comprovação histo-patológica, com a presença
de patologistas, pneumologistas, cirurgiões torácicos,
radiologista, residentes e alunos.
Local: anfiteatro de Anatomia Patológica, segundo andar,
Hospital de Clínicas da Unicamp.

Departamento de Pneumologia e Cirurgia Torácica da
Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas

• Todas as quartas 4as feiras do mês, das 20:00 às 22:00h
(discussão de  casos clínicos ou palestras sobre temas diversos)
Local: Anfiteatro da Sociedade de Medicina e Cirurgia
de Campinas. Rua Delfino Cintra, número 63, Centro.
Telefone: (19) 3231 2811.

MARÍLIA
• Último sábado de cada mês, às 9:30hs,
Local: Reuniões alternadas entre a FAMEMA e Faculdade
de Medicina da UNIMAR

RIBEIRÃO PRETO
• Última quinta-feira de cada mês, às 20:00hs
Reunião de Pneumologia / Cirurgia Torácica e Radiologia
do Tórax Discussão de 3 casos Clínicos, com a
participação do HCFMRP-USP, Hospital São Francisco e
Santa Casa de Ribeirão Preto
Local: Santa Luzia Clinical Center - Av. Santa Luzia 550,
2o. andar

REUNIÕES CLÍNICAS DO
INTERIOR

Todos os serviços estão convidados a mandarem suas respectivas
programações para publicação nas próximas edições.

PRÓXIMOS EVENTOS

UNIFESP/EPM
3ªs feiras, das 8 às 10h
Pr. Octávio de Carvalho - Anf. Nylceu Marques
de Castro - Rua Botucatu, 740

HC-USP
4ªs feiras, das 8 às 10h
Instituto Central – Anfiteatro da Patologia -
10º andar - Av. Enéas de Carvalho Aguiar, 255

HSPE
4ªs feiras às 8h
Biblioteca – 14º andar
Rua Pedro de Toledo, 1800.

SANTA CASA
6ªs feiras, das 8 às 9h
Unidade de Pulmão e Coração (UPCOR) - Anfiteatro
Rua Dr. Cesário Motta Jr, 112

ABC
6ªs feiras, das 8h30 às 10h30
Centro de Estudos do Hospital Mário Covas
Rua Henrique Calderazzo, 321 - Paraíso - Santo André

CLEMENTE  FERREIRA
4ªs feiras, das 8:30 às 11:30h
Auditório
Rua da Consolação, 717

REUNIÕES CLÍNICAS NA
CAPITAL

NOTÍCIAS

27 de novembro de 2006
Dia Nacional de Combate ao Câncer

 5 de dezembro de 2006
Congresso Luso-Brasileiro de Pneumologia

8 de março de 2007
Pizza Cirúrgica da SPPT

15 de Março de 2007
Pizza Clínica da SPPT

16 de Março de 2007
V Curso Nacional de Doenças Intersticiais

20 de Março de 2007
XV Congresso Brasileiro de Cirurgia Torácica

24 de Março de 2007
Dia Mundial de Combate Tuberculose





HISTÓRIA DA PNEUMOLOGIA

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
E A TUBERCULOSE

O município de São José dos Campos ocupa lugar de
destaque no Estado de São Paulo. Compreende uma
área geográfica de 1.142 Km2 e tem localização

estratégica. Situa-se na região leste do Estado, próxima ao
Sul do Estado de Minas Gerais, Estado de Rio de Janeiro,
Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do Estado. Sua economia
fundamenta-se principalmente em serviços, porém existe
também parcela importante da indústria e do comércio. Tem
participação de 2,79% no PIB do Estado.

Seus índices sócio-econômicos situam-se acima das
médias do Estado. Tem baixas taxas de analfabetismo e bons
níveis de abastecimento de água e de esgoto sanitário.
Participa em 11,95% das exportações do Estado; apresenta
IDHM de 0,849; a taxa de mortalidade infantil é de 11,15 por
mil nascidos vivos e pertence ao grupo de municípios com
nível elevado de riqueza e bons níveis nos indicadores
sociais.

OUTROS TEMPOS
Em finais do século XIX, até as primeiras décadas do

século XX, o panorama era bem diferente. O município já
tinha experimentado diversos ciclos tais como, o do café, do
algodão e da agro-pecuária, apenas com algum sucesso
transitório, quando se efetivou o ciclo da tuberculose.

Não se sabe exatamente quando se iniciou a procura deste
município para tratamento da tuberculose. Há citação desde
o tempo dos índios guaianases, de que havia uma lenda que
dizia que seus ares eram tão salutares que “não se morria nunca”.

Há referências a comentários do Dr. Clemente Ferreira, em
1881, indicando os climas de Campos do Jordão e de São
José dos Campos para tratamento da tísica.

Estudos feitos por este autor constataram a ocorrência de
óbitos prováveis por tuberculose desde 1882, que foram
aumentando com o decorrer do tempo.

Relatos dos arquivos da Câmara Municipal do fim do
século XIX já citavam a procura do município por doentes,
principalmente do Rio de Janeiro, que se alojavam em
residências particulares e posteriormente em pensões. Outros
relatos desse mesmo período já comentavam que, doentes
desprovidos de recursos que aportavam em
Pindamonhangaba com destino a Campos do Jordão, eram
encaminhados para São José dos Campos. A respeito disso,
o escritor Altino Bondesan salientou esta diferença,
descrevendo que em Campos do Jordão os doentes eram
“fracos dos pulmões”, enquanto que em São José dos Campos

eram “tísicos”.
Em 1902, um artigo médico já enaltecia a qualidade do

clima da cidade, classificando-o como “suave e reparador”,
sugerindo para que a mesma fosse conhecida tal qual a “Nice
Paulistana”.

Outra teoria leva em consideração a chegada ao município
do médico Mário Nunes Galvão, em 1904 para tratamento
climático. Ele curou-se e tornou-se um afamado tisiologista,
sendo-lhe atribuídas diversas curas, recebendo elogios até
do Dr. Clemente Ferreira.

Também são citadas a intolerância com o clima e a altitude
de Campos do Jordão, trocados pelo clima mais ameno e a
média altitude de São José dos Campos. Outra consideração
diz respeito à proximidade do município com a cidade de São
Paulo e a dificuldade no acesso a Campos do Jordão naquela
época.

De qualquer maneira, esta procura foi aumentando com o
passar do tempo. Eram doentes dos mais diferentes níveis
sociais, muitos deles acompanhados de familiares, que
radicando-se por lá, contribuíram para a transformar a cidade
em um núcleo progressista.

Nessas primeiras décadas de 1900, chegaram ao local
alguns médicos para tratamento, curaram-se e passaram fazer
parte ativa da cidade, não só no campo médico como também
no campo político.

Também nesse período as pensões não supriam as
necessidades e a população alugava casas e também as
compartilhava com doentes.

Pacientes abastados de outras regiões compravam
chácaras nas redondezas da cidade para tratamento
climático, preservando a identidade pessoal.

CICLO SANATORIAL
 Com a cessão de uma área pelo município, interesse da

Santa Casa de São Paulo em desafogar o seu hospital e o
trabalho incansável da Sra. Vicentina de Queirós Aranha,
esposa do senador paulista Olavo Egídio, foi inaugurado,
em 1924, o Sanatório Vicentina Aranha, o 1º sanatório do
Estado e 2º do país, construído com recursos angariados
por campanhas de arrecadação de fundos e quermesses
anuais.

Corroborando com as previsões nefastas da imprensa
local, após a inauguração desse sanatório, outros foram
construídos, contribuindo para o aumento da demanda de
doentes ao município, a grande maioria deles desprovidos



de recursos.
Com a carência de médicos, várias farmácias se instalaram

no município exercendo importante papel no atendimento
aos doentes. Destaque-se a farmácia de Genésia B.
Tarantino, mãe do famoso pneumologista Afonso Tarantino.

Dentre as inúmeras pensões (cerca de 23 pensões oficiais
na década de 1930), existiu a pensão Rosemberg,
pertencente ao pai do conhecido Dr. José Rosemberg, que
viveu alguns anos no município, tendo exercido o trabalho
de tisiologista por algum tempo nestas paragens.

Em 1938, de acordo com o Anuário Estatístico, existiam
203 residências que acolhiam doentes.

Com o aumento na demanda de pacientes, o município
acaba acatando a condição de estação de tratamento e
direciona os investimentos para esta área, culminando com
a transformação, em 1935, em Estância Climática. Este fato
gerou a provisão de mais recursos do governo estadual,
porém o município teve de arcar com a perda da autonomia
política e administrativa.

A partir de então o município torna-se referência para o
tratamento da doença e, além do tratamento climático, passa
a realizar intervenções cirúrgicas, desde o pneumotórax
terapêutico até grandes ressecções pulmonares.

A cidade nesse período tinha poucas ruas calçadas;
suprimento de água deficiente; sistema de esgoto apenas
nas ruas centrais e sem tratamento; dificuldade com
transporte do lixo e alta mortalidade infantil. Neste chamado
ciclo sanatorial, vários tisiologistas ocuparam o cargo de
prefeito, dentre eles o eminente professor Rodolfo Santos
Mascarenhas.

O ESTIGMA
Alguns fatos interessantes rechearam de folclore a

história da doença no município. Dizia-se que a rodovia
Rio-São Paulo passava a três quilometros do centro da
cidade para evitar a contaminação de quem transitasse por
ela.  Também era comum ouvir que quando o trem parava na
estação, as pessoas fechavam as janelas e cobriam o seu
rosto com lenços. Alguns bares da cidade tinham o nome de
fregueses gravados para que outras pessoas (doentes ou
suspeitos) não os utilizassem.

Outro fato contado na cidade é que neste momento de
plena atividade do afluxo de doentes para o município, um
afamado tisiólogo joseense, dono de sanatório particular,
contrariando os adeptos interessados em industrializar o
município, clamou: “Não precisamos de máquinas. Isso é
para Taubaté e Jacareí. Precisamos é de doentes. Essa é a
nossa indústria”.

O Dr. Décio Telles de São Paulo, citou que, nesse período,
São José dos Campos e Campos do Jordão eram verdadeiras
“Tisiópolis”, para onde afluíam doentes dos mais
longínquos lugares, atraídos pela enganadora miragem de
que os climas destas paragens ofereceriam os milagres da
cura desta doença.

Com o passar do tempo aumentava a procura dos doentes

pela cidade. Em 1939, o número de doentes era de 1.154,
equivalente à cerca de 10% da população urbana, de 11.325
habitantes.

Em 1947, por influência de alguns políticos locais, o
município passou à condição de Estância Climática e
Hidromineral (em face a pequena fonte existente no
município). Esta pressão ocorreu por medo da instalação de
indústrias que viessem a poluir o ambiente, fazendo com
que ele perdesse a condição de estância climática (tal título
somente foi extinto em 1977).

Segundo narrativas de antigos moradores locais, o clima
das primeiras décadas não diferia muito dos tempos atuais,
a não ser por ter o inverno um pouco mais rigoroso e as
estações do ano bem definidas.

No período de 1924 a 1952, foram construídos nove
sanatórios no município, dos quais, cinco ainda mantêm a
estrutura física, hoje adaptada para outras finalidades.

O CICLO INDUSTRIAL
Na década de 1950, com a criação do Instituto Tecnológico

de Aeronáutica (ITA), do Centro Técnico Aeroespacial (CTA)
e a inauguração da Rodovia Pres. Dutra, inúmeras indústrias
se instalaram no município, principalmente pela localização
estratégica e proximidade ao centro militar e de alta tecnologia
do CTA.

Nesse período se instalaram Johnsson & Johnsson,
Eaton, General Motors, Kodak, Ericsson e Kanebo, dentre
outras.

A partir desse período, com o advento do tratamento
ambulatorial e o fechamento dos sanatórios, o município foi
alterando o perfil para o lado industrial. O golpe militar que o
transformou em zona de segurança nacional, forneceu-lhe
recursos consideráveis para que expandisse o parque
industrial, principalmente nos setores de armamento,
aeronáutico e aeroespacial, com importantes avanços no
desenvolvimento tecnológico, culminando com o grande
pólo que hoje representa.

O Dr. Eduardo Etzel, renomado cirurgião de tórax que
trabalhou no Sanatório Vicentina Aranha, no período de 1941
a 1953, definiu muito bem a história do município com a
frase: “O município de São José dos Campos, com a
introdução dos medicamentos específicos, livrou-se de sua
carga social, saindo os doentes e os sanatórios, porém
ficando a saúde. O destino pagou generosamente a terra
que acobertou esses milhares de desesperados, que deixaram
a cidade pronta para enfrentar os desafios do futuro”.

Quem hoje trafega pela Rodovia Presidente Dutra e passa
às margens desta majestosa cidade, não imagina jamais que,
aqui, durante muito tempo, foi reinado de um simples
micróbio, o bacilo de Koch.
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