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PALAVRA DA PRESIDENTA

Segundo dados da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) , de dezembro de 2010, 23,4% da
população paga pela Saúde Suplementar no Brasil.

Quarenta e cinco milhões de habitantes, incrédulos com
o Sistema Único de Saúde (SUS), dispõem de importante
parcela da renda familiar, na tentativa de garantir o acesso
aos cuidados de saúde de qualidade.

Nas últimas décadas, tivemos grandes avanços na
medicina, com consequente melhora do diagnóstico de
diversas doenças, melhora da qualidade e da quantidade de
vida. Sem dúvida, a medicina tornou-se mais cara.

O “convênio médico”, como empresa que vende o seu
produto que é a saúde, sendo privada, é claro e justo que
vise o ganho de capital.

Porém, a saúde não pode ser gerenciada pela ótica do
lucro e prejuízo. Lidamos com vidas humanas, portanto, estas
empresas devem ser reguladas pela ANS, que por sua vez,
deve defender os interesses dos seus usuários.

A prestação de serviço ao beneficiário dos planos de
saúde tem sido negligenciada. A intervenção na conduta
médica, com o único objetivo econômico, tem ocorrido com
maior frequência. Auditores restringem medicamentos ou
procedimentos, mas não se responsabilizam por tal conduta.
Ou então, antes da autorização, exigem exames, muitas
vezes desnecessários, prolongando a internação, e adiando
a resolução do problema, levando a um aumento do custo,
além de colocar em risco a vida do paciente.

O convênio remunera mal o médico, peça principal na

Dia 07 de abril:

Dia Mundial da Saúde

produção do seu produto, que é a saúde. Muitas empresas
exigem produção, com consultas curtas, independente da
sua complexidade. Isto tem ocasionado o êxodo dos médicos
dos consultórios, levando a um tempo de espera para
consultas de até dois meses.

Infelizmente, temos observado distorções.  De nada vale
a tecnologia, se não tivermos médicos com formação técnica
e humanitária satisfatórias. O paciente precisa contar a sua
história, que deve ser ouvida, valorizada e analisada.  Para
isso é preciso tempo e conhecimento. Médicos capacitados
trabalhando em condições adequadas terão como oferecer
uma medicina de qualidade.

Dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde, e é por ela que
estamos nos mobilizando. A Associação Médica Brasileira,
o Conselho Federal de Medicina, o conjunto de Sociedades
de Especialidades, que representam os 346.882 médicos
em atividade no Brasil, estão coesos neste movimento.

No dia 07 de abril o atendimento eletivo, consultas e
procedimentos, aos planos de saúde serão suspensos.

Uma passeata sairá do estacionamento da APM, na Rua
Francisco Mesquita, 67 em direção a Catedral da Sé.

Esta manifestação da classe médica é fundamental para
garantir o exercício da nossa profissão.

Jaquelina Sonoe Ota Arakaki
Presidente da Sociedade Paulista de

Pneumologia e Tisiologia
jaqueota@gmail.com
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PALAVRA DOS EDITORES

As doenças pleurais são bastante frequentes.
Doenças pulmonares, infecciosas, neoplásicas,
cardíacas, entre outras, podem acometer as pleuras

e o espaço pleural.
Apesar do grande conhecimento acumulado até o

momento, ainda há dúvidas sobre como abordar algumas
dessas situações, tanto do ponto de vista diagnóstico como
terapêutico. Quanto aos derrames pleurais, por exemplo,
sabe-se que em cerca de 25% dos casos a etiologia é
indeterminada. Entretanto, nos últimos anos, algumas
estratégias empregadas para a análise, tanto do líquido como
do espaço pleural, tem auxiliado os médicos a
compreenderem melhor o que ocorre com seus pacientes.
Nessa edição procuramos reunir artigos que podem auxiliar
o médico na investigação e no tratamento dos pacientes
com doenças pleurais. Os artigos contemplam a diversidade
e a complexidade do assunto, apresentados por profissionais
com reconhecida experiência.

No que tange ao diagnóstico, os artigos de tuberculose
pleural e a revisão de aspectos radiológicos das doenças
pleurais oferecem valiosas informações que podem ser
amplamente utilizadas em nosso meio, considerando as
particularidades dos diversos níveis de atenção à saúde.

O tratamento das doenças pleurais é fartamente
contemplado com os artigos sobre pneumotórax espontâneo,
quilotórax, infecção pleural e derrame pleural maligno.
Paralelamente, (re)aprendemos a utilizar a manometria pleural

como ferramenta útil quando decide-se abordar o espaço
pleural.  Indiscutivelmente, esses temas são de interesse
geral porque se apresentam frequentemente em nossos
consultórios, enfermarias e serviços de emergência.

Procuramos também contemplar tópicos um pouco mais
específicos, mas que cumprem o papel de expandir a
discussão para aspectos menos frequentes, mas igualmente
relevantes, como é o caso da doença pleural no contexto da
cirurgia de revascularização do miocárdio, da rara
linfangioleiomiomatose e do lipoma pleural.

Acreditamos que essa edição oferece informações
importantes a todos os envolvidos nos cuidados dos
pacientes com doenças pleurais. O objetivo do Pneumologia
Paulista tem sido apresentar artigos que sejam capazes de
interessar e aprimorar a prática diária da medicina dos
associados e demais leitores. Com a generosa contribuição
dos autores, acreditamos que essa edição obedece fielmente
a esse princípio.

Mônica Corso Pereira
Vice-presidente da SPPT  e

Editora do Pneumologia Paulista
corso@mpcnet.com.br

Carlos Jardim
Co-editor do Pneumologia Paulista

jardim.carlos@uol.com.br

Doenças Pleurais

Aprimorar e atualizar

PRÓXIMA EDIÇÃO

O pulmão e os outros órgãos

Envie suas sugestões para: sppt@sppt.org.br
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Manejo do pneumotórax espontâneo

AUTOR: Evaldo Marchi

SERVIÇO: InCor, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Jundiaí

Professor Associado da Disciplina de Cirurgia Torácica da FMJ
Pesquisador Colaborador do Grupo de Pleura da Disciplina de Pneumologia

Introdução
Pneumotórax é a presença anômala de ar na cavidade

pleural. É denominado de “espontâneo” quando não
apresenta causas traumáticas ou iatrogênicas. O
pneumotórax espontâneo pode ser “primário”, quando não
há doença pulmonar associada, ou “secundário”, quando
há doença pulmonar associada1 (Quadro I). O pneumotórax
espontâneo é denominado de hipertensivo quando há
elevada pressão na cavidade pleural, condicionando desvio
de mediastino e compressão do pulmão contralateral,
condição que produz hipóxia severa e alterações
cardiovasculares que podem culminar em morte súbita.

Como característica marcante, o pneumotórax espontâneo
pode apresentar recidiva em até 30 a 70% dos casos após
tratamento, razão pela qual idealmente a abordagem
terapêutica deve contemplar o episódio atual e as eventuais
recidivas.2,3

Diagnóstico Clínico e de Imagem
Os pacientes com pneumotórax apresentam-se com quadro

agudo de dor torácica, tosse seca e dispnéia de graus variados,

PNEUMOTÓRAX ESPONTÂNEO PRINCIPAIS CAUSAS

Primário “Blebs” (bolhas subpleurais de tamanhos variados, normalmente < 2cm,

localizadas principalmente no ápice pulmonar, podendo  ser únicas ou

múltiplas).

Secundário Inflamatórias: DPOC; asma severa; fibrose pulmonar; sarcoidose;

linfangioleiomiomatose; histiocitose X.

Neoplásicas: Pulmão; esôfago (com fístula).

Infecciosas: Pneumonia por Staphylococcus, Klebsiella, Pneumocystis;

Tuberculose.

Supurativas: Bronquiectasias; fibrose cística.

Outras: Ruptura espontânea do esôfago  (Síndrome de Boerhaave); artrite

reumatóide; catamenial; síndrome de Marfan; síndrome de Ehlers-Danlos;

síndrome do desconforto respiratório do adulto.

Quadro I: Fatores etiológicos responsáveis pelo pneumotórax espontâneo primário e secundário

e ao exame físico há diminuição do murmúrio vesicular e
hiperssonoridade à percussão no hemitórax comprometido4.
No pneumotórax hipertensivo, o diagnóstico é suspeitado na
presença de cianose, taquipnéia, taquicardia, hipotensão e
pelo sinal do desvio traqueal (ausência da traquéia na palpação
da fúrcula esternal). Constitui, na maioria das vezes, um quadro
dramático que exige conduta terapêutica emergencial em
virtude do elevado risco de morte.4,5

Normalmente o pneumotórax é diagnosticado na
radiografia de tórax em PA, porém na suspeita de
pneumotórax de pequeno volume, pode ser realizada a
radiografia em PA com expiração máxima, situação na qual o
pulmão colaba e pode facilitar a visualização de conteúdo
aéreo no espaço pleural.6 A tomografia de tórax é auxiliar, e
pode contribuir para a identificação de “blebs” subpleurais
ou outras anormalidades do parênquima, como as bolhas
pulmonares.5,7

O tamanho do pneumotórax deve ser estimado na
radiografia de tórax em PA com inspiração máxima, sendo o
pneumotórax considerado de grande volume quando a
distância interpleural apical for maior que 3 cm2 ou a distância

TEMAS EM DESTAQUE
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entre o pulmão e a parede torácica em qualquer ponto for
maior que 2 cm3 (Figura 1).

Alternativas de Tratamento
Para a decisão da melhor alternativa de tratamento do

pneumotórax espontâneo, quatro características devem ser
levadas em consideração: 1) a etiologia (primário ou
secundário); 2) o volume (pequeno ou grande); 3) as
condições clínicas do paciente (estáveis ou instáveis), e 4)
o número de recidivas do pneumotórax. Assim, o tratamento
do pneumotórax espontâneo pode ser clínico (observação
sem intervenção) ou cirúrgico (intervenção por
toracocentese, drenagem pleural, toracoscopia ou
toracotomia).

Observação Clínica
O tratamento clínico consiste na observação e

acompanhamento ambulatorial da regressão espontânea
do pneumotórax. Deve ser considerado em casos
selecionados, sendo a situação ideal a do paciente portador
de pneumotórax espontâneo primário (sem doença
pulmonar), de pequeno volume e estável clinicamente,
preferencialmente quando não há relato de nenhum episódio
prévio.2,3 Não é recomendável no pneumotórax secundário,
uma vez que os pacientes com doença pulmonar associada
têm maior risco de morte se não forem tratados de forma
mais agressiva.2,3 Excepcionalmente, pode ser considerado
nos pneumotórax de grande volume, desde que haja uma
observação frequente do paciente.8

O uso da oxigenioterapia contínua pode ser um adjuvante
no tratamento clínico do pneumotórax espontâneo,
contribuindo para a aceleração da absorção do
pneumotórax. No entanto, não é indicada de rotina, pois
eleva custos e implica na internação de um paciente que
poderia ser tratado somente em nível ambulatorial.

Toracocentese Terapêutica
A toracocentese para aspiração do pneumotórax pode ser

utilizada em pacientes com pneumotórax espontanâneo
primário de grande volume, na tentativa de transformar o
pneumotórax de grande para pequeno volume, facilitando
assim a continuidade do tratamento por observação clínica. A
toracocentese é realizada normalmente com o paciente
sentado, na face anterior do tórax, entre o 2º e 3º espaços
intercostais. Após antissepia e anestesia local, é introduzido
um catetér venoso 14 ou 16F, que é conectado a um equipo
mergulhado em selo d´água e mantido até completa parada do
borbulhamento. A toracocentese é tão eficaz quanto a drenagem
pleural no controle do pneumotórax espontâneo primário3,9,10,
com índices de recidiva  após um ano inferiores a 20%.11

No pneumotórax hipertensivo, a toracocentese emergencial
é imperativa para o alívio imediato da hipertensão intrapleural,
seguida de drenagem pleural até decisão da terapêutica
definitiva.12

Drenagem Pleural
A drenagem pleural deve ser considerada como primeira

alternativa em pacientes instáveis do ponto de vista clínico,
independente da etiologia e do tamanho do pneumotórax
(Figura 2). No pneumotórax secundário, está sempre
indicada, independente do volume, pois se considera que
na vigência de doença pulmonar subjacente o risco de
complicações e de recidiva são elevados se a conduta inicial
for mais conservadora.2,3 Nestes pacientes, pode ser
inclusive indicada pleurodese precoce para evitar a recidiva
do pneumotórax.2-4

A utilização de drenos de fino calibre (< 14F) tem sido
uma rotina na drenagem pleural do pneumotórax,
constituindo-se um procedimento de fácil realização, menos
doloroso e com menor índice de complicações que os drenos
mais calibrosos. Adicionalmente, ao dreno fino podem ser
associados sistemas com válvulas unidirecionais, permitindo
a alta precoce e o acompanhamento ambulatorial dos
pacientes.13,14

Toracoscopia e Cirurgia Aberta
Nos pacientes portadores de pneumotórax espontâneo

recidivado, estão indicados procedimentos que objetivem
tratar a causa primária da fuga aérea. Esta abordagem pode
ser feita por videocirurgia ou toracotomia aberta, na
dependência da experiência do cirurgião e do serviço. O
acesso por videocirurgia, no entanto, é desejável em virtude
de diminuir o trauma cirúrgico e minimizar a dor pós-
operatória, com remoção das blebs e complementação com
pleurectomia ou abrasão pleural, com ou sem talcagem. As
toracotomias abertas estão indicadas nos casos de
aderências pleurais extensas ou doenças pleuro-pulmonares
complexas que exijam manipulação aberta para melhor
abordagem.

Outras possíves indicações de cirurgia são a fuga aérea

Fig. 1: Radiografia de tórax demonstrando pneumotórax
hipertensivo direito drenado com múltiplas bolhas e enfisema de
subcutâneo. Peça cirúrgica produto de apicotomia incluindo
múltiplas bolhas, realizada por videotoracoscopia.
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Fig. 2: Tamanho do pneumotórax. Pneumotórax de grande volume tem a distância do ápice do pulmão ao ápice do estreito superior do
tórax > 3 cm ou a distância entre o pulmão e parede torácica em qualquer ponto > 2 cm.

prolongada pós drenagem (fístulas prolongadas, em geral
maior que 5 dias), pneumotórax bilateral concomitante,
pneumotórax em pacientes de alto risco (piloto, mergulhador)
e no pneumotórax espontâneo secundário.13-17
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Manometria Pleural
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1,2Médicos do Serviço de Cirurgia Torácica

Introdução
A toracocentese terapêutica é um procedimento rotineiro

no cotidiano dos pneumologistas e cirurgiões torácicos. O
objetivo principal é promover alívio dos sintomas através da
retirada do máximo possível de líquido da cavidade pleural.
Aferições das pressões pleurais durante o esvaziamento do
derrame podem ajudar a predizer se o pulmão irá expandir ou
mesmo fornecer maior segurança ao paciente durante retirada
de grandes volumes de líquido. Contudo, poucos serviços
utilizam esse simples artifício no cotidiano.

Essa revisão tem como objetivos discutir o
comportamento das pressões pleurais em pulmões que
expandem e naqueles que se encontram encarcerados,
descrever a simples metodologia de aferição da pressão
pleural e discutir como a manometria pleural pode tornar o
esvaziamento de grandes volumes de líquido mais seguro e
qual sua capacidade em diagnosticar precocemente a não
expansibilidade pulmonar predizendo o insucesso da
pleurodese em derrames neoplásicos.

Mecânica da pressão pleural
A mensuração direta das pressões numa cavidade pleural

saudável é tecnicamente impossível. Isso porque em situação
normal as pleuras estão em contato e com mínima quantidade

de líquido, dessa forma a própria presença do cateter levaria
a distorções geométricas e criaria forças de deformação que
não representariam a pressão pleural normal. Contudo, esse
efeito de volume do próprio cateter tornar-se-ia insignificante
na presença de derrame pleural. Devemos lembrar que a
coluna de líquido acima do cateter gera pressão hidrostática
e que durante o ciclo respiratório há variações de pressão
que se refletem no derrame pleural. Portanto, o valor
pressórico então aferido pelo cateter seria uma combinação
das forças elásticas do pulmão e da parede torácica, assim
como da extensão vertical do derrame acima dele. Assim
sendo, durante o ciclo ventilatório as mudanças pressóricas
são geradas pelas forças criadas pela musculatura respiratória
atenuadas pelo fluxo de ar que entra nos pulmões e pelas
mudanças na disposição da coluna líquida conforme a
geometria da cavidade torácica se modifica ao longo da
ventilação.

Conforme o derrame é esvaziado as pressões aferidas se
modificam como resultado das mudanças da geometria pleural
que alteram as forças elásticas do pulmão e da caixa torácica
e a disposição vertical do fluído. Ao término do esvaziamento
as forças deformacionais ao redor do cateter sobressaem
sobre os demais mecanismos. Basicamente, as diferentes
forças elásticas dos pulmões e das paredes torácicas são as

Fig. 1 - Dois tipos de manometro habitualmente utilizados na prática clínica. A) Manômetro eletrônico, mensuração da pressão pleural
por monitor habitualmente utilizado para medida de pressão arterial invasiva. B) Manômetro por coluna d’água, mensuração da presão
pleural por sistema de coluna de água ainda utilizado em alguns serviços para medida de pressão venosa central.
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Critério Pulmão Encarcerado Pulmão em Encarceramento

Patogênese Inflamação antiga resolvida; Inflamação ativa; Neoplasia

desequilíbrio hidrostático

Análise do líquido pleural Transudato Exsudato

Pressão pleural inicial Negativa Geralmente positiva

Elastância pleural Alta (>25 cmH2O/L) Normal ou alta

Tabela 1: Características de pulmão encarcerado e em encarceramento.

responsáveis pelas diferentes pressões pleurais observadas
entre os pacientes e ao longo do esvaziamento do derrame.
Assim sendo, a manometria pleural fornece primordialmente
dados sobre as propriedades elásticas da cavidade pleural.1

Expansibilidade pulmonar
Conforme o líquido pleural é drenado, espera-se que haja

uma expansão pulmonar e um remodelamento da cavidade
torácica, promovendo o contato dos folhetos pleurais,
visceral e parietal. Contudo, algumas situações podem impedir
que isso ocorra. As principais são obstrução endobrônquica
(gerando atelectasia e impedindo entrada de ar no
parênquima), fibrose pulmonar severa e restrição pleural
visceral (geralmente por um espessamento inflamatório ou
neoplásico).

O pulmão não expansível por restrição da pleura visceral é
o foco dos estudos em manometria pleural. Nessa situação,
são divididos em dois subgrupos, os pulmões encarcerados
e os em encarceramento (a tabela 1 resume características
desses dois subgrupos). Nos pulmões encarcerados um
processo inflamatório crônico já resolvido gerou uma fibrose
cicatricial da pleura visceral e um espaço pleural irredutível.
Clinicamente o paciente se apresenta com um derrame pleural
crônico e não diagnosticado, geralmente assintomático, mas
podendo referir dispnéia. O líquido se forma por um
desequilíbrio hidrostático (derrame ex vacuo) e a análise
bioquímica revela um transudato. Não há desvio contralateral
do mediastino à radiografia de tórax. Tipicamente, a pressão
pleural inicial já é negativa e a curva pressão”volume é linear
e com declive acentuado entre os intervalos de aferição. A
elastância pleural, definida como a mudança na pressão em
razão do volume retirado, é alta (normalmente > 25 cm H

2
O/L).

No pulmão em encarceramento, a restrição visceral se dá
por doença inflamatória (infecção, artrite reumatóide,
uremia,...) ou neoplásica ativas. Essa situação é mais comum
que o pulmão encarcerado, especialmente nas neoplasias. O
paciente costuma referir dispnéia, além dos sintomas da
doença de base. A terapêutica do encarceramento se faz
tratando diretamente a doença responsável por esta condição.
A radiografia de tórax pode mostrar desvio mediastinal
contralateral. A pressão pleural inicial costuma ser positiva e
a elastância inicial pode ser alta ou mesmo normal. Conforme
o líquido é esvaziado o pulmão se mostra com
expansibilidade reduzida e a curva pressão”volume, que
inicialmente pode estar normal apresenta um declive
acentuado.2 A figura 2 mostra exemplos de curvas pressão x

volume para as situações descritas acima.

Edema de re-expansão
O edema de re-expansão é uma síndrome clínica

caracterizada por surgimento de edema em pulmão que foi
rapidamente re-inflado após um período variável de colapso
por derrame pleural ou pneumotórax. Pode se apresentar
de uma forma leve até uma condição fatal. Pelo receio que
tal fato ocorra, classicamente a toracocentese é terminada
após esvaziamento de 1000 a 1500 mL.

Dois artigos em modelos animais publicados na década
de 70 mostraram que a duração do derrame e o
desenvolvimento de pressões pleurais excessivamente
negativas ao longo do esvaziamento do líquido se
correlacionaram com instalação de edema de re-expansão
após o procedimento. Mostraram que pressões até -20 cm
H

2
0/L são seguras e menores que -40 cm H

2
0/L são muito

arriscadas.3,4 Por esse motivo, na maioria dos grupos o
procedimento é interrompido quando se atinge valores
menores que os citados acima. Em dois estudos em que se
respeitava o valor negativo máximo de -20 cm H

2
0/L, não

foram observados casos de edema de re-expansão apesar
do volume esvaziado ser superior a 1500 mL na maioria dos
pacientes.5,6

Metodologia
A pressão do líquido pleural pode ser aferida por um

simples manômetro de água ou por um sistema mais
elaborado utilizando-se de transdutor hemodinâmico.1,2,7

Costuma ser mensurada em cm de H
2
O, podendo ser medida

em vários momentos ao longo do esvaziamento do líquido.
A elastância pleural é calculada de acordo com as mudanças
das pressões pleurais à medida que o volume de líquido é
retirado durante uma toracocentese, sendo a unidade
utilizada o cm H

2
O/L.

O manômetro de água em “U” apresenta as vantagens
de ter baixo custo, podendo ser utilizado em qualquer
serviço de cirurgia torácica ou pneumologia. Porém
apresenta como desvantagem a difícil leitura conforme a
coluna de água oscila no decorrer do ciclo ventilatório.
Isso pode ser minimizado com a interposição de uma agulha
de 22-gauge como resistor, porém aumenta-se o tempo
necessário para a coluna de água equilibrar-se com a pressão
pleural, aumentando o tempo total do procedimento.1

Sistemas eletrônicos de transdução podem ser
configurados a partir de monitores hemodinâmicos padrões



 Pneumologia Paulista Vol. 25, No.13/2011                                                                                                                                                   11

Fig.2: Características das curvas Pressão (cm H
2
O) x Volume (x 100 mL) dos pulmões normal (Série1), em encarceramento (Série2) e

encarcerado (Série3). No pulmão normal a curva é monofásica e a queda pressórica gradativa, com elastância pleural de 6,25 cm
H

2
O/L. No pulmão em encarceramento a curva é monofásica, comporta-se como um pulmão normal inicialmente, mas após chegar no

limite de expansão a queda torna-se mais acentuada, elastância pleural de 20 cm H
2
O/L. No pulmão encarcerado a curva é monofásica

e com queda acentuada, a elastância pleural é 45 cm H
2
O/L.

usados em anestesia e em unidades de terapia intensiva.
Contudo, esses monitores não são programados para aferir
valores negativos, assim sendo se faz necessário ajustar a
altura do transdutor em relação ao nível de referência zero
para uma distância conhecida mais baixa. Além disso, as
medidas são feitas em milímetros de mercúrio e o padrão usado
na manometria pleural é centímetros de água, fazendo-se
necessária a conversão de 1 mm Hg para 1,36 cm H

2
O.

Os serviços que mais publicam nesse assunto usam como
padrão as pressões medidas no final da expiração ou as
pressões médias. Contudo não se sabe ao certo em qual faze do
ciclo a pressão é mais fidedigna. O intervalo entre as aferições
da pressão durante o esvaziamento é muito variável entre os
serviços. Se fizermos intervalos curtos, por exemplo, a cada 100
ml, obteremos uma curva mais completa, mais o procedimento
torna-se extremamente longo e cansativo para o paciente com
grandes volumes de derrame. Se usarmos intervalos muito
grandes, por exemplo, 500 ml, corremos o risco de perder valores
importantes e a elastância pleural calculada ser irreal.5, 7

O término do procedimento se dá quando não há mais
líquido, ao surgirem sintomas como dor torácica ou tosse
mais intensa (o que impossibilita a aferição da pressão por
gerar grandes oscilações na coluna de água) ou quando o
valor aferido for inferior a -20 cm H

2
0/L. Lembramos que

quando não há mais líquido na cavidade pleural as forças
deformacionais ao redor do cateter fornecem um valor
pressórico irreal, portanto na situação em que o término se
dá por não haver mais saída de líquido, devemos
desconsiderar para os cálculos um valor em que depois da
aferição foi retirado menos que 20 ml de líquido.1

No nosso serviço tivemos a oportunidade de utilizar os
dois métodos. Na prática diária preferimos a coluna de água
em “U”, por ser mais simples e de fácil manuseio (pode ser

montada em qualquer leito ou ambulatório do hospital) e
pelos diversos médicos estarem mais familiarizados com essa
metodologia. Padronizamos aferir a pressão expiratória, por
ser mais fácil de visualizar na coluna de água que a pressão
média. Realizamos as medidas a cada 400 mL esvaziados,
contudo, após a pressão ficar negativa, aferimos a cada 200
mL. O objetivo é evitar perdas de dados no que seriam as
últimas medidas de pressão, permitindo calcular uma
elastância mais fidedigna. Terminamos o procedimento
quando não há mais líquido ou quando o paciente apresenta
dor torácica ou tosse intensas.

Derrame pleural neoplásico
No cenário do paciente com derrame pleural maligno

recidivante (DPMR) o uso da manometria pleural parece ser
especialmente interessante. O objetivo principal no
tratamento desses pacientes é a paliação dos sintomas com
alívio da dispnéia. Atualmente as opções terapêuticas mais
usadas incluem toracocenteses de repetição, pleurodese
química por dreno pleural ou videotoracoscopia e instalação
de cateteres pleurais de longa permanência. No nosso meio
não dispomos desses últimos e toracocenteses de repetição
geram desconfortos e riscos como hemorragia, infecção e
pneumotórax a cada procedimento. Desse modo, a pleurodese
química acaba sendo o método de escolha no manejo do
DPMR. Taxas de sucesso acima de 90% são relatadas com o
uso do talco, contudo os índices de sucesso variam de
acordo com a seleção dos pacientes, técnica de instilação
do agente e com o próprio agente usado.8-11

Um fator crucial para o sucesso da pleurodese é que deve
haver contato entre as pleuras parietal e visceral. Radiografia
de tórax é o método mais utilizado para avaliar se há
expansibilidade pulmonar após esvaziamento do derrame,
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porém é um método pouco sensível. Em nosso estudo
publicado no Chest 2009.12 mostramos que a expansão
pulmonar incompleta analisada por tomografia de tórax é
comum (50% dos casos), o que sugere que encarceramento
em graus variáveis também seja comum.

No DPMR o pulmão em encarceramento surge quando há
o acometimento pleural por grande volume de células
neoplásicas ou quando fibrose induzida pelo tumor envolve
o pulmão, impossibilitando sua expansão até a parede
torácica. Na ausência de tumor endobrônquico ou linfangite
carcinomatosa, o encarceramento pulmonar deve ser
suspeitado se for encontrado durante o esvaziamento do
derrame algum dos seguintes: pressão pleural inicial
negativa; queda da pressão pleural para valores iguais ou
menores que - 20 cm H

2
O; ou valores de elastância pleural >

15,5 cm H
2
O/L .13, 14

Um estudo sugere que possa existir correlação entre
elastância e sucesso de pleurodese.15 Lan et al. em um estudo
prospectivo com 65 pacientes com DPMR mostrou que 11
dos 14 pacientes (79%) com variação de pressão do espaço
pleural > 19 cm H

2
O nos primeiros 500 mL de líquido

esvaziados tinham encarceramento pulmonar confirmado por
radiografia de tórax e que nenhum desses 14 pacientes com
elastância pleural > 19 cm H

2
O /500 mL obtiveram sucesso

terapêutico com pleurodese por bleomicina pelo dreno
torácico em caráter de internação hospitalar. Ao contrário,
42 dos 43 pacientes (98%) com elastância pleural < 19 cm
H

2
O / 500 mL e que não tinham encarceramento pulmonar à

radiografia de tórax obtiveram êxito com a pleurodese. A
falha da pleurodese foi avaliada pela necessidade de nova
intervenção pleural ou se, à radiografia de tórax, o volume
de líquido re-acumulado era semelhante ao pré-tratamento.

A importância de se aferir as pressões do espaço pleural
durante uma drenagem terapêutica em um paciente com
DPMR e que seja possível candidato a uma pleurodese parece
estar em evitar que doentes que não se beneficiarão do
procedimento não sejam submetidos ao mesmo, evitando o
desconforto e as complicações inerentes.

Conclusão
A manometria pleural pode nos fornecer informações para

o entendimento da fisiopatologia por trás de um derrame
pleural, além de poder ajudar o médico a tomar decisões
diagnósticas e terapêuticas. Permite diferenciar um pulmão
expansível de um em encarceramento ou já encarcerado.
Possibilita a retirada de grandes volumes de líquido pleural
de uma só vez de maneira mais segura. Além disso, parece
ser útil em predizer o sucesso da pleurodese em pacientes
com DPMR. Contudo ainda é um método pouco disseminado
na nossa prática clínica e ainda pouco estudado.
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 Introdução
O quilotórax é uma causa incomum de derrame pleural

definida pela presença de quilo no espaço pleural.  Sua
prevalência entre pacientes com derrame pleural, de acordo
com diversas séries publicadas, varia de 0,5 a 2,5%.1,2,3 Vários
fatores etiológicos são descritos na literatura: no adulto os
mais importantes são as doenças neoplásicas e iatrogenias
associadas a procedimentos cirúrgicos, enquanto na criança
as causas mas frequentes são as traumáticas, mas também se
destacam algumas patologias congênitas.4,5

A relevância desta afecção é decorrente de sua gravidade
e dificuldade de manejo. Dispnéia, seja súbita ou progressiva,
é a manifestação inicial mais comum. Entretanto, é na drenagem
quilosa prolongada que reside o maior risco, visto que esta
resulta em depleção nutricional, comprometimento do sistema
imunológico e distúrbios hidro-eletrolíticos por perda de
proteínas, lipídos, imunoglobulinas, eletrólitos e água. A
imunossupressão decorrente da perda de imunoglobulinas e
linfócitos T pode também predispor a infecções oportunistas.
Desta forma, o diagnóstico precoce e tratamento adequado
são extremamente importantes para redução da morbidade e
mortalidade nestes pacientes. 4

Etiologia
Para melhor manejo do quilotórax, a compreensão de sua

origem é fundamental. Didaticamente dividimos as etiologias
do quilotórax em 5 grupos: congênita, traumática, neoplásica,
infecciosa, miscelânea.

O quilotórax congênito é a principal causa de derrame
pleural no neonato. Pode estar relacionado a trauma no parto
e/ou defeitos congênitos do ducto torácico. Diversas
síndromes também têm sido associadas: Síndrome de Down,
Síndrome de Noonan, linfedema hereditário, Síndrome das
unhas amarelas entre outras.1,6,7 Patologias cardíacas
congênitas que cursam com aumento das pressões da veia
cava superior, obstrução e ou agenesia dos vasos que drenam
o ducto torácico também estão decritas.6 No entanto, na
criança a principal etiologia do quilotórax esta relacionada as
complicações pós-operatórias de cirurgias cardíacas para
correção de defeitos congênitos.8

A lesão traumática do ducto torácico pode ocorrer em
traumas fechados, penetrantes ou durante procedimentos
cirúrgicos.1 As lesões cirúrgicas podem ocorrer em diversos

procedimentos na caixa torácica,  principalmente quando se
manipula a porção superior esquerda do tórax, como na
mobilização do arco aórtico, da artéria subclávia e
especialmente nas ressecções do esôfago.1 Em uma série
retrospectiva com 47 pacientes com quilotorax pós-operatório
a incidência foi de 2,9% pós esofagectomia, 0,37% pós
pneumonectomia e 0,26% pós lobectomia.3 Dissecções
cervicais e biópsia de linfonodos cervicais também são
descritas como fatores precipitantes de quilotórax, assim como
a cateterização venosa central nas veias jugular ou subclávia.1,9

O quilotórax de origem neoplásica ocorre pela obstrução
do ducto torácico. Representa a etiologia mais comum de
quilotórax não-traumático em adultos, sendo o linfoma
responsável por até 70% dos casos. 9-10 Outras causas
malignas são linfossarcomas e neoplasias primárias do pulmão.
1 Neoplasias benignas também podem associar-se a quilotórax:
linfangiomas, higromas mediastinais, linfan-gioleomiomatose.1

Doenças infecciosas podem cursar com aumento dos
linfonodos mediastinais e obstrução do ducto torácico. São
elas: tuberculose, lifangites, filariose, mediastinites. 1

Entre outras causas raras de quilotórax podemos incluir a
ruptura espontânea do ducto torácico associada a episódios
de vômitos ou tosse intensa após refeições, trombose de veia
subclávia, amiloidose, ascite quilosa.1,9,10

Estratégia Diagnóstica
A – Definição e características bioquímicas do quilotórax
A presença de liquido pleural de aspecto leitoso é o achado

mais significativo para a hipótese de quilotórax. No entanto,
nem sempre esta característica está presente, o que pode
dificultar o diagnóstico. O quilotórax também pode se
manifestar como secreção serosa, amarelada ou
serossanguínea.11,12 Esta última em geral se associa a situações
de pós-operatório. Em um estudo envolvendo 74 pacientes
com quilotórax cujo diagnostico havia sido confirmado pela
presença de quilomicrons, apenas 44% apresentaram o
aspecto leitoso clássico no momento da drenagem ou
punção.11 O líquido pleural com aspecto leitoso também pode
ser encontrado no empiema e no pseudo-quilotórax, portanto
o diagnóstico através da análise bioquímica e citológica é
muito importante para o diagnóstico diferencial.4

Classicamente, a confirmação do quilotórax é feita quando
a dosagem de triglicérides no liquido pleural está acima de
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110mg/dl.11 No entanto valores altos podem ser encontrados
no pseudoquilotórax, devido a presença de cristais de
colesterol. Nesta situação a dosagem do colesterol pode ajudar
no diagnóstico diferencial: valores acima de 200 mg/dl, níveis
de colesterol mais altos do que os de triglicérides ou razão
entre colesterol no liquido pleural e sérico maior do que 1
confirmam pseudoquilotórax.4 Este último ocorre em derrames
pleurais crônicos como na tuberculose pleral e na artrite
reumatóide.13

O quilotórax típico é descrito como um exsudato
linfocítico.4 Porém,  também pode se apresentar como
transudato em casos associados a cirrose hepática,
insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica, síndrome de veia

cava superior e pericardite constritiva.11,12 Pode também ter
um predomínio neutrofílico principalmente em casos
associados a pós-operatório.11

A presença de quilomicrons no líquido pleural, detectada
através da coloração com Sudam III ou da eletroforese de
lipoproteínas é considerada padrão ouro no diagnóstico, uma
vez que estes estão apenas no quilo.4 No entanto, também
existem situações de falso negativo que ocorrem
principalmente em pacientes desnutridos ou que ficaram muito
tempo em jejum prolongado, como nos pós-operatórios de
esofagectomias.14

A figura 1 demonstra o algoritmo para o diagnóstico de
quilotórax.

Fig. 1- Algoritmo para confirmação de quilotórax
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B - Definição da etiologia e identificação de fístula linfática
Uma vez confirmado o quilotórax, a busca pela etiologia é

o próximo passo, pois influenciará a conduta a ser tomada
(figura 2).

História de procedimento cirúrgico recente próximo ao
trajeto do ducto torácico ou de trauma após uma refeição
pesada levantam a suspeita de lesão direta do ducto. Nos
casos em que haja a necessidade de confirmação ou localização
da lesão, exames como a Linfangiografia e a Linfocintigrafia
têm sido indicados.14,15,35,36

Na ausência de antecedentes cirúrgicos ou trauma, a
etiologia neoplásica deve ser pesquisada ativamente com
Tomografia e/ou Ressonância Magnética de abdome e tórax
com o objetivo de detectar presença de linfonodomegalias,
tumores mediastinais, alterações do parênquima pulmonar e
tromboses venosas. 1 A pesquisa de células neoplásicas no
liquido pleural também pode estabelecer a etiologia neoplásica.

Excluídas as causas neoplásicas e traumáticas a
investigação deve se voltar para outras etiologias,
principalmente se o líquido pleural não revelar um exsudato
linfocítico. A presença de um transudato, pode estar associada
a insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica e cirrose, enquanto
o predomínio neutrofílico é esperado não apenas em casos de
trauma como também em situações de doenças inflamatórias
agudas ou embolia pulmonar.16

4 - Abordagem terapêutica
Independentemente do fator causal, o esvaziamento pleural,

por drenagem ou toracocentese, deve ser a primeira medida a
ser realizada permitindo a reexpansão pulmonar e obliteração
do espaço pleural. A sequência do tratamento depende da
etiologia do quilotórax mas, em geral, se inicia com o tratamento
conservador, que pode ser associado a adjuvantes como
radioterapia, quimioterapia e octreotide. 9,10,17 Na falência da
abordagem conservadora a conduta é bastante variável e
envolve alguma forma de tratamento cirúrgico ou por
radiologia intervencionista. 18-23

Tratamento conservador
O manejo conservador do quilotórax consiste na prevenção

de desidratação, manutenção de nutrição adequada, correção
de distúrbios hidro-eletrolíticos e redução do débito quiloso.
O paciente pode ser mantido com dieta hipogordurosa e
triglicérides de cadeia média (TCM), que por serem absorvidos
diretamente do intestino para o sistema portal, não são
transportados através do ducto torácico.1 Porém, quando este
tratamento não reduz a produção de quilo completamente, a
instituição de jejum e nutrição parenteral total (NPT) se faz
necessária.

Não há consenso na literatura a respeito do índice de
eficácia do tratamento conservador assim como o tempo que

Fig. 2 - Investigação complementar
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deve ser mantido até que outras medidas terapêuticas sejam
instituídas. Em uma série com 47 pacientes adultos com
quilotórax no pós-operatório essa abordagem conservadora
foi bem sucedida em 27% dos casos com uma duração média
de 2 a 15 dias de tratamento.3 Em contrapartida, outro estudo
com 29 pacientes envolvendo crianças e adultos, sendo a
maioria dos casos relacionados a trauma cirúrgico, reportou
79% de sucesso com tratamento conservador com uma média
de 13,3 dias, variando de 1 a 62 dias.24 Outros estudos sugerem
que a insistência no tratamento conservador pode levar a
resolução da maioria dos casos, porém às custas de um tempo
de internação mais prolongado e  com maiores riscos de
infecção e desnutrição. 25

Outra questão a ser considerada é a taxa de sucesso do
tratamento conservador em relação a etiologia do quilotórax.
Até o presente momento, a maioria dos estudos se  relaciona
a casos de quilotórax traumáticos iatrogênicos tanto em
adultos quanto em crianças.5,8,17 Não há dados suficientes
para se concluir qual a real efetividade desta abordagem no
quilotórax de causa malígna, pois estes pacientes em geral
também são tratados precocemente com quimio e/ou
radioterapia, o que dificulta a análise individualizada de cada
tipo de tratamento. 26

A somatostatina e seu análogo sintético, o octreotide, têm
sido bastante estudados como medicações adjuvantes ao
tratamento conservador. Seu uso foi iniciado em 1990 e o
mecanismo de ação até o momento não está claro, mas acredita-
se que esteja relacionado a redução do fluxo de linfa no ducto
pela diminuição da absorção de triglicérides induzida com
droga.25 Sua utilização clínica tem sido descrita na literatura
em relatos de casos isolados ou pequenas séries
principalmente em pacientes pediátricos e neonatos com
quilotórax congênito ou pós-operatório.5 Até o presente
momento não há nenhum ensaio clínico controlado abordando
essa opção terapêutica e ainda não há consenso sobre a dose
ideal a ser administrada, o tempo de início e a duração do
tratamento. Uma revisão sistemática publicada em 2006 reuniu
35 casos de quilotórax em crianças em 25 publicações e revelou
grandes variações no regime terapêutico com o octreotide,
sendo o efeito do tratamento evidenciado em média após 5 a
6 dias do inicio da medicação.27 Em adultos, a utilização do
octreotide ou somatostatina no tratamento do quilotórax é
também pouco sustentada na literatura, havendo apenas
alguns relatos de casos.28,29

Quilotórax secundários a neoplasias podem se beneficiar
da radioterapia e quimioterapia como adjuvantes ao tratamento
conservador. No entanto há relatos em que a melhora da
doença neoplásica com a quimioterapia não se associou a
redução do débito quiloso.30

Tratamento cirúrgico
Uma das questões mais controversas no manejo do

quilotórax é o momento certo de indicar o tratamento cirúrgico.
As recomendações divergem principalmente em relação a
quanto tempo se deve aguardar o tratamento conservador,

que varia entre a maioria das séries de 5 a 14 dias e qual
quantidade drenada por dia é indicativa de cirurgia, variando
desde 500ml/dia até 1500ml/dia em adultos.1,3,8

O fator etiológico é outro motivo de divergência na
literatura. De forma geral, o tratamento invasivo parece ter
melhores resultados nas fístulas persistentes pós trauma
cirúrgico em que o tratamento conservador não surte efeito,
principalmente nos casos relacionados a esofagectomias. 3,9

Em estudo retrospectivo com 74 pacientes adultos com
quilotórax de causas traumáticas e não-traumáticas, ambos
os tratamentos conservador e cirúrgico obtiveram maior taxa
de sucesso no primeiro grupo. Essa série também mostrou
que a maioria dos pacientes com quilotórax de causas não-
traumáticas em algum momento necessitou de intervenção
cirúrgica e, apesar disso, um terço deles continuou sem
resolução do problema. 17

Diversas técnicas cirúrgicas já foram descritas com o
objetivo de controlar a fístula quilosa: ligadura direta do ducto
torácico, ligadura supra-diafragmática em massa do ducto
torácico, ligadura em massa infra-diafragmática, anastomose
do ducto torácico a veia ázigos, aplicação de cola de fibrina
sobre a fístula. Classicamente esses procedimentos são
realizados por toracotomia direita (preferivelmente) ou
esquerda e eventualmente por laparotomia. Recentemente a
videotoracoscopia tem se tornado mais frequente como via
de acesso para ligadura do ducto, mas não existem estudos
comparando esta via de acesso com a toracotomia. 31-33

Quando há presença de encarceramento pulmonar a
decorticação pode ser necessária para sua re-expansão. A
pleurectomia parietal também pode ser um adjuvante ao
tratamento cirúrgico quando nenhuma fístula for encontrada.1

A pleurodese, procedimento já bem estabelecido no
tratamento paliativo de derrames pleurais neoplásicos é uma
alternativa para o controle do quilotórax de origem neoplásica
ou não. O índice de sucesso varia de 83 a 100% após
pleurodese com talco por videotoracoscopia.18,19,26

Outra opção é o shunt pleuro-peritoneal. Trata-se de um
dispositivo que transfere o líquido pleural para a cavidade
peritoneal melhorando assim a dispnéia e mantendo o estado
nutricional do paciente. A oclusão do shunt pode ocorrer em
13,5% a 26% dos casos, levando a necessidade de reabordagem
cirúrgica.20-34

Linfangiografia e Embolização do ducto

torácico
Estudos recentes têm utilizado a linfangiografia no

fechamento de fístulas, tanto como ferramenta única, como
no auxílio à cateterização do ducto torácico. Pequenas séries
de casos mostraram resolução espontânea das fístulas após a
administração do lipiodol no sistema linfático, sugerindo que
seu extravazamento está associado a uma reação
granulomatosa promovendo o fechamento da lesão.15,35

A embolização do ducto torácico com molas metálicas e/ou
cola é feita através da cateterização da cisterna do quilo por
via percutânea guiada por radioscopia ou tomografia. Isso é
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possível após a realização da linfangiografia convencional
que permite a localização da cisterna contrastada. Nos casos
em que a cateterização não é possível por dificuldades técnicas
ou por variações anatômicas pode ser realizada uma laceração
percutânea na junção da cisterna do quilo com o ducto torácico
ou nos vasos linfáticos retroperitoneais vizinhos, criando
supostamente uma fístula linfática distal ao ducto torácico no
retroperitôneo. 14,21,23

Uma série recente abordou 109 pacientes com lesão
traumática do ducto torácico que foram submetidos a 108
linfangiografias bem sucedidas. Em 71 pacientes foi possível
a cateterização e embolização do ducto torácico, obtendo uma
taxa de sucesso de 90% na resolução de fístula quilosa. Outros
18 pacientes foram submetidos a laceração percutânea do
ducto torácico com 72% de sucesso.22

Conclusão
Devido a ocorrência incomum do quilotórax não há estudos

comparativos na literatura sobre este assunto e a maior parte
das informações disponíveis é proveniente de pequenas séries
de casos retrospectivas. Além disso, o quilotórax traumático
pós-cirúrgico tem sido mais extensivamente estudado do que
o não traumático.

Apesar de não existirem diretrizes e as opções cirúrgicas
variarem extensivamente nas diversas séries, o consenso geral

sugere uma abordagem conservadora inicial seguida pelo
tratamento cirúrgico 1,3,9,17. Nos casos associados a doenças
malignas, a radioterapia com ou sem quimioterapia seguida
por pleurodese com talco quando necessário, parece ser uma
boa opção terapêutica. 26

Na prática clinica a condução de pacientes com quilotórax
ainda é um desafio, principalmente nos casos não associados
a lesões traumáticas do ducto torácico, pois são estes os que
apresentam maior refratariedade ao tratamento conservador e
cirúrgico.

Finalmente, o real papel do octreotide, o uso da
linfangiografia e da embolização do ducto torácico como
adjuntos ao tratamento do quilotórax parecem ser os novos
desafios nesta área.
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O controle da tuberculose ainda permanece como um
desafio para a população mundial. Com um terço da
população mundial infectada, estima-se em 9,4 milhões de
casos, (11-13% com o vírus da imunodeficiência  humana )
e 1,3 milhões de óbitos em 2009. Agrava-se a situação dos
pacientes infectados com (HIV), com  cerca de 400.000
óbitos. No entanto, a maioria dos casos ocorre na Ásia
(55%), África (30%),Leste Mediterrâneo (7%), Europa (4%)
e Américas (3%).1

 No Brasil, com incidência aproximada de 40/100.000
habitantes (2008) são notificados cerca de 80.000 casos por
ano e 5.000 mortes decorrentes de tuberculose.  Nos últimos
anos (1999-2006) observa-se uma queda média de incidência
de 2,8% anualmente, porém preocupa ainda a situação das
populações mais vulneráveis como os portadores de SIDA,
sendo a tuberculose a primeira causa de mortes; a população
indígena, de presidiários e moradores  de rua tem incidência
superior a população em geral.

Entre as formas de apresentação da tuberculose, a
pulmonar é a predominante (80-85%), enquanto que a pleural
representa a mais freqüente forma extrapulmonar, sendo
precedida pela ganglionar em pacientes com HIV positivo e
crianças. No Brasil, estima-se que a apresentação pleural
ocorra em 44 - 50% dos casos de tuberculose extrapulmonar,
representando cerca de 10% do total de casos de
tuberculose.2

A tuberculose pleural apresenta-se como um derrame
pleural exudativo, com predomínio de células linfocíticas,
onde raramente detectam-se bacilos.  Outra forma menos
comum de acometimento pleural é o empiema tuberculoso
decorrente da ruptura de cavidade pulmonar no espaço
pleural, apresentando-se como um derrame pleural purulento
com predomínio de células neutrofílicas e geralmente com
muitos bacilos.3,4

Tradicionalmente se relaciona, principalmente nas áreas
de alta incidência,  a faixas etárias mais jovens, o que
justificava incluir entre os preditores diagnósticos a idade
inferior a 40 anos. No entanto, estudo nacional com
portadores de tuberculose pleural demonstrou que o fator
idade apresenta baixas sensibilidade (73%) e especificidade
(46%).  Estes dados são importantes, pois enfatizam que no
diagnóstico diferencial do derrame pleural deve-se
considerar sempre a possibilidade de tuberculose,

independente da idade do paciente.4   A análise da presença
de lesão pulmonar  apenas pela radiografia de tórax pode
levar a interpretações inadequadas, desconsiderando a
manifestação pleuropulmonar da doença.  A pesquisa direta
de escarro e/ou de lavado broncoalveolar, além de outros
exames de imagem como a tomografia de tórax, demonstraram
que tuberculose pleuropulmonar é frequente.  A rotineira
pesquisa de baciloscopia de escarro e cultura pode gerar
uma forma de confirmação do diagnóstico da tuberculose
pleuropulmonar, além da mudança de procedimentos em
relação aos contatos, uma vez que tuberculose pleural
associada à forma pulmonar pode ser transmissível.

Patogênese
O M. tuberculosis ou o seu antígeno podem contaminar o

espaço pleural por contigüidade de um foco pulmonar
caseoso ou ganglionar, ou ainda por disseminação linfática
ou hematogênica. A presença do bacilo ou seus antígenos
no espaço pleural desencadeia uma reação inflamatória de
hipersensibilidade tardia.  Modelos experimentais de derrame
pleural em coelhos, no quais Bacille Calmette-Guerin (BCG)
eram injetados no espaço pleural demonstraram que
inicialmente ocorre uma reposta neutrofílica com
subseqüente afluxo de células mononucleares.  Os
macrófagos predominam até o quarto dia, e posteriormente
ocorre um afluxo de linfócitos.6  A liberação de citocinas
desencadeada por estas células, tais como o fator de necrose
tumoral alfa (TNF-alfa), interleucinas 1,6 e 12 (IL-1, IL-6 e IL
12) e o fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF),
induzem a alteração da permeabilidade do endotélio vascular,
com conseqüente acúmulo de líquido no espaço pleural e de
células inflamatórias. O processo inflamatório leva a
obstrução dos linfáticos da pleura parietal, com consequente
diminuição da reabsorção do líquido pleural.2

 Neste processo inflamatório diversas citocinas são
produzidas por  macrófagos ativados, principalmente IL-12,
que induz os linfócitos a secretarem interferon-gama e TNF-
alfa, formando assim um círculo de retroalimentação positiva
na ativação da imunidade celular.  Deste modo, observa-se
no líquido pleural um predomínio de linfócitos T(CD4),
responsáveis pela produção de interferon-gama e TNF-alfa.
Em decorrência deste processo inflamatório, eleva-se no
líquido pleural a adenosina deaminase, uma enzima produzida
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por monócitos e linfócitos ativados.  O aumento desta
enzima na tuberculose pleural é decorrente principalmente
da elevação da isoforma 2 (ADA-2) desta enzima, produzida
apenas pelos monócitos.7

Clínica e Diagnóstico
A tuberculose pleural apresenta-se usualmente como

uma doença febril, aguda, com tosse não produtiva e dor
torácica. Pode se apresentar clinicamente simulando
pneumonia bacteriana aguda e a dispneia aparece apenas
nos casos com maior tempo de evolução dos sintomas.

Bacteriologia
A pesquisa direta do bacilo álcool ácido resistente no

líquido pleural (BAAR), apresenta baixa sensibilidade (5%).
A cultura do líquido e do fragmento melhora estes
resultados (12-40%).  Em conseqüência da metodologia
utilizada que prioriza a abordagem da cavidade pleural, o
comprometimento parenquimatoso na tuberculose pleural
é sub-diagnosticado, embora a doença  pleuropulmonar
seja freqüente conforme indicam estudos de biologia
molecular, de tomografia computadorizada do tórax e de
bacteriologia.8,9,10 Estudo de cultura de escarro em paciente
com tuberculose pleural demonstrou alta percentagem de
casos com cultura de escarro positiva (52%). 10

Teste Tuberculínico
Em decorrência da supressão de linfócitos T

sensibilizados no sangue periférico e pele, o teste
tuberculínico pode ser falso negativo no início do quadro
clínico. Entretanto, freqüentemente após 8 semanas do
início do quadro pode ser observada a “viragem” do teste.
Em pacientes imunussuprimidos, o teste poderá se manter
negativo.

 Análises bioquímicas e citológicas

do líquido pleural
O líquido pleural é amarelo citrino em 90% dos casos.

Apresenta-se como um exsudato, com proteínas acima de
4,5 g/dL, e em 60-70% dos casos acima de 5,0 g/dL, e os
níveis de desidrogenase láctica geralmente estão acima de
500 UI/L.  O nível de glicose varia entre 60 e100 mg/d,
entretanto valores baixos são observados no empiema
pleural por tuberculose. Na fase inicial da doença pode
ocorrer um predomínio de neutrófilos, caracterizando a fase
aguda da infecção, entretanto em poucos dias observa-se
uma “viragem” com predomínio dos linfócitos.  As células
mesoteliais são raras, e geralmente em quantidades menores
que 5%.  A presença de eosinófilos é incomum e pode
ocorrer apenas na presença de hemotórax ou pneumotórax.

 Radiologia
O derrame pleural freqüentemente é unilateral, com

volume pequeno a moderado, raramente ocupando mais

do que 2/3 do hemitórax.  O lado ou a quantidade do derrame
pleural não são parâmetros de prognóstico.  A radiografia
de tórax apresenta baixa sensibilidade em demonstrar
espessamentos pleurais e alterações parenquimatosas.  A
tomografia de tórax, além de mais sensível, pode contribuir
para o diagnóstico precoce da etiologia do derrame pleural
demonstrando alterações parenquimatosas sugestivas de
tuberculose em atividade ou sequelar.  O comprometimento
pulmonar na tuberculose pleural e frequente, e estudos
demonstram alterações parenquimatosas com alta
freqüência (60-85%), sugerindo que a doença possa ser
usualmente uma apresentação pleuropulmonar da
tuberculose. 7

Análise histológica da pleura
A presença de processo crônico granulomatoso na pleura

sugere tuberculose. A necrose caseosa ou a identificação
do M. tuberculosis, são aspectos específicos. Na ausência
da confirmação bacteriológica, outras causas etiológicas
raras de granulomas não caseificantes na pleura
(sarcoidose, doenças fúngicas e artrite reumatóide), devem
ser analisadas.  A cultura do fragmento pleural aumenta a
sensibilidade e especificidade do método.

Adenosina deaminase (ADA)
A dosagem desta enzima no líquido pleural apresenta

sensibilidade de 92%, e especificidade de 92% quando os
valores se apresentam acima de 45 to 60 U/L. A   ADA pode
apresentar níveis elevados mesmo em pacientes com HIV
positivo e níveis baixos de linfócitos CD4. O empiema e o
derrame parapneumônico destacam-se entre as outras
principais causas em que se observa uma elevação da ADA.
Entretanto, nestes casos o perfil citológico com predomínio
de neutrófilos diferencia da tuberculose pleural. Em adição,
em algumas outras condições como artrite reumatóide,
linfoma, mesotelioma, câncer, derrame parapneumônico e
neoplasias hematológicas também podem ser observados
valores elevados de ADA.  1, 2,11,12,13

Interferon-gama
Concentrações desta citocina no líquido pleural, com valor

de corte variável nos diferentes estudos, entretanto sempre
acima de 140 pg/mL, indicam tuberculose com uma
sensibilidade de 89% e especificidade de 97% .  Semelhante
a ADA, o interferon-gama também pode ser elevado em
algumas doenças hematológicas malignas e empiema.  Com
a vasta experiência da ADA, um método simples e barato, e
a similaridade em relação ao interferon, a ADA continua sendo
o método de escolha na análise do líquido pleural.1,2,10,13

A Reação em Cadeia da Polimerase

(PCR)
Apesar da alta especificidade (97%), apresenta baixa

sensibilidade (41-81%), por provável presença de inibidores
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no líquido pleural ou pela escassez de bacilos no mesmo.
Apesar de apresentar maior sensibilidade no tecido, este
não deve ser considerado um exame prioritário, e seu uso
ainda é limitado a pesquisas. 14

 O método diagnóstico considerado padrão-ouro é a
identificação do M. tuberculosis na cultura do líquido ou
do fragmento pleural, ou a presença de um processo crônico
granulomatoso associado ou não a necrose caseosa
evidenciado na histologia do fragmento pleural. Entretanto,
dados  epidemiológicos associados à  análise do líquido
pleural que demonstrem níveis de ADA acima de 40 U/L e a
relação entre  a concentração de linfócitos e neutrófilos
maior que 0,75, são evidências que permitem a presunção
de tuberculose.  Importante ressaltar que valores de ADA
abaixo de 40 U/L raramente podem ser relacionados com
tuberculose. A hipótese diagnóstica a ser descartada  com
estes parâmetros é o linfoma, e mais raramente, neoplasia.
Entretanto, nestas situações, geralmente a história clínica
e o quadro clínico-radiológico corroboram este diagnóstico
diferencial.

A biópsia com cultura do tecido ainda deve ser realizada
se o quadro clínico, radiológico e citológico divergirem da
hipótese diagnóstica de tuberculose. A avaliação
radiológica do derrame pleural, principalmente a tomografia
computadorizada, pode mostrar sinais sugestivos de
atividade de tuberculose, linfoma ou neoplasia.

Tratamento
O tratamento é o esquema básico contendo 4 drogas e

6 meses de tratamento (Rifampicina, Isoniazida, Etambutol
e Pirazinamida por 2 meses, e Rifampicina e Isoniazida por
mais 4 meses).  Quadro 1. Com a terapia espera-se a
melhora da febre em 15 dias e a reabsorção do líquido em
6-8 semanas.  A utilização de corticosteróides não está
associada a um aumento da absorção do líquido e ou
prevenção de espessamento pleural. Na análise inicial do
líquido pleural a presença de baixo pH e glicose, altos
níveis de lisozima, e de TNF-alfa e TGF-beta sugerem uma
maior probabilidade de espessamento pleural ao final do
tratamento. 15  A completa drenagem do líquido através de
toracocentese parece não ter relação com uma melhor
evolução clínica, levando apenas a uma melhora precoce
da dispneia.16 Sugere-se retirar apenas a quantidade
suficiente para que o paciente sinta-se confortável,
evitando retirada de grandes quantidades de líquido. Além
disso, este procedimento permite que se repita a punção
pleural caso a primeira análise do líquido seja
inconclusiva. A presença de líquido pleural após 45 a 60
dias de tratamento pode sugerir que o derrame esteja
encistado ou tenha evoluído para espessamento pleural.
Nestes casos, a decorticação deve ser precocemente
indicada, de preferência após 2 meses de tratamento
quimioterápico, se as alterações pleurais gerarem
repercussão funcional.
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Tabela 1: Causas de derrame pleural após cirurgia cardíaca

Derrame Pleural Inespecífico

Insuficiência Cardíaca

Síndrome de Dressler

Hiperhidratação

Pneumonia

Embolia Pulmonar

Quilotórax

Lesão da Pleura Parietal

Pericardite

Hemotórax

Introdução
As doenças cardíacas podem apresentam alto grau de

morbidade, acometendo secundariamente vários órgãos e
sistemas, incluindo a pleura e o espaço pleural.  Diversos
mecanismos fisiopatológicos estão envolvidos e podem
auxiliar na classificação e na identificação etiológica. É comum
a presença de derrame pleural em pacientes que se submetem
a cirurgia cardíaca.1-5 A maioria destes derrames se desenvolve
como consequência do procedimento cirúrgico propriamente
dito e segue um curso geralmente benigno. Derrames pleurais
pós-operatório também podem ocorrer com síndrome de
injúria pos-cardíaca, também conhecida como síndrome de
Dressler, ou como a manifestação inicial de um evento
potencialmente grave, como a insuficiência cardíaca ou
tromboembolismo pulmonar. (tabela 1)

A extensão da investigação de um derrame pleural pós-
operatório depende da presença de sintomas
cardiovasculares associados, do volume, início, progressão
e persistência de derrame. Quadros com derrames pleurais
de pequeno ou moderado volume presente entre o primeiro
e segundo dia pós  cirurgia, não progressivo e assintomático
podem requerer apenas observação. Por outro lado, os
derrames volumosos, progressivos ou recorrentes e
sintomáticos requerem intervenção como a toracocentese e
análise do líquido pleural e posterior avaliação do quadro

cardiológico e sistêmico (dosagem de BNP - Brain natriuretic
peptide, Ecocardiografia, tomografia de tórax, etc).

Dentre as manifestações pleurais pos cirúrgicas mais
comuns, o derrame pleural pós cirurgia de revascularização
do miocárdio (RM) ocupa lugar de destaque.1-5

Incidência
A incidência de derrame pleural após cirurgia de

revascularização do miocárdio oscila entre 42% e 90%  na
primeira semana, decaindo progressivamente com o tempo,
sendo que ao final do primeiro mês apenas 8,3% dos
pacientes ainda apresentam sinais de derrame pleural.2,3,5  A
prevalência do derrame pleural não parece sofrer influência,
se o paciente for submetido concomitantemente a cirurgia
de troca valvar.5

Embora os derrames volumosos possam estar presentes
em um número considerável de pacientes pós RM, o
predomínio é de derrame pleural pequeno.  há um predomínio
de derrames pequenos.1 Em um estudo avaliando 349
pacientes, Light e colaboradores, encontraram 9,7% de
derrames pleurais maiores que 25% do hemitórax após 30
dias de cirurgia. Neste estudo, pacientes que receberam
enxerto de mamária tiveram maior incidência de derrames
volumosos (11%) que aqueles que receberam enxerto de
safena (4,5%).5

Fisiopatologia
Em geral, os derrames que ocupam mais de 25% do

hemitórax, que ocorrem após cirurgia de RM podem ser
divididos em precoces (ocorrem nos trinta dias da cirurgia)
ou tardios (surgem após trinta dias do procedimento).5,6

A etiologia do derrame precoce, provavelmente está
relacionada ao trauma pleural durante o procedimento
cirúrgico.3  Pacientes que são submetidos a enxerto de
mamária interna têm maior probabilidade de desencadear
derrames pleurais que aqueles que se submetem a enxerto
de veia safena. Da mesma forma, pacientes com derrame
pericárdico pós cirúrgico têm maior probabilidade de
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desenvolver derrame pleural, sendo a etiologia mais provável
destas duas entidades, o trauma cirúrgico.3 Entretanto, outras
causas devem ser lembradas, conforme ilustrado na tabela
1.  A administração de hipotermia tópica através de bolsas
geladas durante a cirurgia de RM parece estar associada a
uma maior prevalência de derrame pleural. Em um estudo
com 505 pacientes submetidos a cirurgia de RM, 60% de  191
pacientes que receberam hipotermia tópica tiveram derrame
pleural, e  apenas 25% dos 314 pacientes que não recebeu
hipotermia tópica apresentaram derrame. 7  A explicação para
a associação entre hipotermia e a presença de derrame pleural
é desconhecida, mas especula-se que o frio possa causar
lesão ao nervo frênico ocasionando atelectasia. 7

O aspecto do derrame pleural precoce habitualmente é
hemorrágico, sendo um exsudato com predomínio
eosinofílico e unilateral; costuma ser autolimitado e não
requer tratamento específico. 8

O aumento do volume de drenagem associado ou não, a
febre e a alteração do aspecto do líquido drenado deve levar
a suspeita de infecção.   O aumento do volume drenado
associado a aspecto francamente hemorrágico sugere
sangramento intra-cavitário. A recidiva do derrame pleural,
com características linfocíticas, sugere a presença de
componente imunológico ou de falência cardíaca.  A presença
de febre, atrito pericárdico, astenia, associado a derrame
pleural que não regride, sugere a síndrome de Dressler.

A etiologia dos derrames que ocorrem após 30 dias do
procedimento cirúrgico, é desconhecida. Geralmente é um
exsudato amarelado, linfocítico 8 , portanto, pouco provável
ser devido à insuficiência cardíaca congestiva. Os derrames
pleurais tardios não parecem ter a mesma evolução dos
precoces, pois usualmente são pacientes que não
apresentavam derrames pleurais nos primeiros dias de pós-
operatório, ou que tiveram regressão radiológica completa
ainda no primeiro mês após a cirurgia. A etiologia parece
estar relacionada com fatores imunológicos, tendo sido
sugerida como uma variante da síndrome de Dressler, da
qual difere por não apresentar febre, pericardite, dor torácica
nem atrito pleural 5,8. A análise histológica de fragmentos de
pleura, nos primeiros meses após a cirurgia, demonstram um
intenso infiltrado inflamatório, com predomínio de linfócitos
B e uma proliferação fibroblástica intensa, o que explicaria o
desenvolvimento de fibrotórax em alguns pacientes 9.

Manifestações clínicas
Caracteristicamente, a dispnéia é o único sintoma referido.

Dor no peito pleurítica, acometimento de parede torácica,
febre, pneumonite e pericardite são sintomas incomuns. Em
uma série de 29 pacientes com derrame pleural pos cirurgia
de revascularização do miocárdio, 76% dos pacientes
queixou-se da dispnéia, 10 % de dor no peito, e apenas 1
(3,4%) queixou-se de febre. 5

Os derrames pleurais que ocorrem após a cirurgia de RM,
tendem a ser unilateral e predominantemente à esquerda. Em

um estudo utilizando a ultra-sonografia em 47 pacientes
submetidos a RM, 42 apresentaram derrame pleural no sétimo
dia pós-operatório; 17 (40%) foram unilaterais do lado
esquerdo, 24 (57%) eram bilaterais e 1 (2%) foi unilateral à
direita. 3 No trigésimo dia pós-operatório, 27 pacientes
apresentavam-se com derrame e destes, 18 (67%) eram
unilaterais à esquerda. 3  Sadikot e colaboradores avaliando
71 pacientes com derrame pleural pós RM, observou que 42
(59%) derrames eram unilateral à esquerda, 18 (25%) eram
bilaterais e geralmente maiores do lado esquerdo, e 11 (15%)
foram unilaterais à direita 8.

Como já mencionado, os derrames pleurais pós cirurgia
de revascularização do miocárdio podem ser precoces ou
tardios.  Estes não parecem ter a mesma evolução dos
precoces, pois usualmente são pacientes que não
apresentavam derrames pleurais nos primeiros dias de pós-
operatório, ou que tiveram regressão radiológica completa
ainda no primeiro mês após a cirurgia.  As características do
fluido pleural nas duas situações são bastante diferentes. O
fluido pleural no derrame precoce é hemorrágico e
freqüentemente eosinofílico, com uma percentagem de
eosinófilos média superior a 40%. 8  A eosinofilia pleural é
provavelmente devido ao sangue no espaço pleural e os
pacientes com esta característica tendem a ter eosinofilia
periférica.10  A desidrogenase lática (DHL) nos líquidos
hemorrágicos é elevada com valores aproximadamente duas
vezes maiores que o limite superior normal sérico. 8  É provável
que a maioria da DHL do líquido pleural seja DHL-1, que é a
DHL das células vermelhas do sangue. A proteína no fluído
pleural caracteriza novamente um exsudato e o nível de
glicose pleural não está reduzido. 8  Em contraste, o derrame
tardio é um exsudato linfocítico predominante amarelo claro.
Em uma série de 26 derrames tardios, a percentagem média
de linfócitos foi 61%, enquanto a de eosinófilos foi apenas
2%. 8  A DHL no líquido pleural tende a ser menor que as
encontradas nos derrames precoces e o nivel de glicose
também não se encontra reduzido. 8

Diagnóstico
O diagnóstico de derrame pleural secundário à cirurgia

de RM é um diagnóstico de exclusão. Nos dias imediatamente
após o procedimento cirúrgico, os principais diagnósticos
diferenciais são a insuficiência cardíaca congestiva, a
embolia pulmonar, o derrame parapneumônico e o quilotórax.
A insuficiência cardíaca é excluída se o paciente apresenta
um derrame pleural exsudativo. Embolia pulmonar é um
quadro mais difícil para se excluir, e uma angiotomografia
computadorizada é necessária em alguns casos para a
exclusão ou confirmação do diagnóstico. No entanto, o
derrame pleural por embolia geralmente ocupa menos de 25%
do hemitorax e desaparece espontaneamente em algumas
semanas.  Os pacientes com derrame parapneumônico
desenvolvem um quadro clínico com febre e leucocitose,
além da contagem diferencial do líquido pleural ser
predominantemente neutrofílica com reduzido ou ausente
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número de eosinófilos. 11,12  Além disto, podemos encontrar
características radiológicas de um processo infeccioso.
Quilotórax pode ser excluído se o líquido pleural é amarelo
claro ou hemorrágico, além das características bioquímicas
próprias desta entidade.11,12 Nos derrames pleurais de
aparecimento tardio, os diagnósticos diferenciais são um
pouco diferentes, sendo considerados principalmente a
insuficiência cardíaca congestiva, o quilotórax, a
tuberculose, a neoplasia, a pericardite constritiva e a
embolia pulmonar.  Assim como nos derrames precoces, o
diagnostico de insuficiência cardíaca é excluído na presença
de um exsudato e o de quilotórax se o líquido pleural é
claro e com triglicérides < 110 mg/dL.11,12  Na presença de
um exsudato linfocítico, a tuberculose pleural deve ser
excluída, principalmente em países com alta prevalência
desta doença. A dosagem de adenosina deaminase (ADA)
inferior a 40 UI/L em pacientes com derrame pleural tardio
pós RM, praticamente exclui o diagnóstico de pleurite
tuberculosa.11-13 O quadro clínico de um paciente com
pericardite constritiva geralmente apresenta sinais e
sintomas diferentes e específicos.

Tratamento
Embora a maioria dos derrames não requeiram nenhum

tratamento, resolvendo-se espontaneamente, 73% dos
pacientes submetidos à RM com enxerto de mamária e 29%
com enxerto de safena persistiram com derrame pleural
mínimo após 30 dias de cirurgia3, podendo persistir de 2 a 20
meses até o total desaparecimento ao ultra-som.14 Somente
pacientes sintomáticos, com derrames predominantemente
à direita ou ocupando mais de 25% do hemitórax, requerem
toracocentese para alívio dos sintomas ou para exclusão de
outros diagnósticos. Visto que o principal sintoma destes
doentes é a dispnéia, recomenda-se que a toracocentese
inicial seja não só diagnóstica como também terapêutica. Se
outros diagnósticos forem excluídos e houver recorrência
do líquido, uma nova toracocentese de alívio estará indicada.
Apesar de não existirem estudos controlados que
documentem a efetividade, em muitos pacientes são
utilizados anti-inflamatórios não hormonais (AINH) ou
mesmo os corticosteróides, em esquema regressivo. Niva e
colaboradores15 avaliaram a eficácia do diclofenaco, um
AINH, na prevenção de derrame pleural no pós-operatório
imediato e relataram que o grupo de controle teve uma maior
incidência de derrame pleural (42,1%) do que o grupo tratado
com 150 mg/dia de diclofenaco (22,7%).   Se o derrame torna-
se persistente, apesar de todos os esforços terapêuticos, a
pleurodese pode ser indicada. A vídeo toracoscopia assistida
(VATS) tem sido utilizada satisfatoriamente, com
concomitante insuflação de talco, nos raros casos refratários
de derrames pleurais após cirurgia de revascularização do
miocárdio. Entretanto, antes de levarmos em consideração
esta opção terapêutica é importante reconhecer que a maioria
dos pacientes ficará estável, com não mais do que um par de
toracocenteses.

Conclusão
O derrame pleural secundário à cirurgia de revascularização

do miocárdio, embora de alta prevalência e baixa morbidade e
com um curso predominantemente benigno deve sempre ser
abordado com consideração e não somente como resultante de
um procedimento cirúrgico. É um diagnóstico de exclusão e,
portanto, de suma importância o reconhecimento de
diagnósticos diferenciais para a abordagem correta do paciente.
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Introdução
O tumor fibroso solitário da pleura é uma neoplasia

benigna, responsável por cerca de 5 a 10% dos tumores
pleurais. Geralmente assintomático, acomete principalmente
indivíduos entre 50 a 70 anos. Nos métodos de imagem, é
visto como massa pleural única, muitas vezes lobulada e
com grandes proporções, podendo ter calcificações e
intenso realce pelo meio de contraste.

Relato do caso
Paciente do sexo masculino, de 43 anos, assintomático.

Realizou radiografia de tórax para pré-operatório de hérnia
inguinal. A radiografia de tórax em PA (figura 1) demonstrou
opacidade de limites bem definidos (seta) na região paracardíaca
direita, em íntimo contato com o coração. A TC de tórax (figura
2), realizada com contraste intravenoso, confirmou o achado de
massa basal direita, de limites bem definidos, aparentemente
extrapulmonar, promovendo leve compressão sobre o
parênquima pulmonar e apresentando realce intenso após a
injeção intravenosa do meio de contraste iodado.

Fig. 1. Radiografia de tórax em PA demonstrando opacidade basal
direita (seta), na região paracardíaca, com limites bem definidos
e contornos regulares.

Fig. 2. TC de tórax com contraste intravenoso e janelas de partes moles e pulmão, demonstrando massa periférica na base direita (setas), com
intenso realce apos a injeção do meio de contraste e contornos bem definidos, promovendo compressão sobre o parênquima pulmonar.
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O paciente foi submetido a cirurgia, com ressecção da massa
extrapulmonar, confirmada histologicamente como tumor fibroso
solitário da pleura.

Revisão da literatura
O tumor fibroso solitário é uma neoplasia mesenquimal

que mais comumente afeta a pleura, embora tenha sido descrito
em outras localidades, como o mediastino, pulmão, fígado,
cabeça e pescoço e tecidos moles das extremidades.
Representa cerca de 8% das doenças torácicas benignas e
10% das neoplasias pleurais. Acomete adultos entre 20 e 70
anos (média de 50 anos), sem predileção por sexo ou fatores
ocupacionais. Não está ligado ao tabagismo, exposição ao
asbesto ou outros poluentes atmosféricos.

Devido à grande diversidade dos achados histológicos, é
conhecido por várias denominações, incluindo mesotelioma
benigno, fibroma pleural benigno, mesotelioma fibrosante e
fibromixoma pleural. O termo “tumor fibroso solitário da
pleura” é o mais comumente empregado.

Macroscopicamente, apresenta-se como tumor volumoso
branco acinzentado, de aspecto redondo ou ovoide,
usualmente bem circunscrito, com uma fina cápsula e variando
de 2 a 40 cm de diâmetro. Cerca de 80% originam-se da pleura
visceral, a maioria pediculados, contendo no pedículo
estruturas vasculares. Aderências às superfícies pleurais
adjacentes e ao pericárdio são comuns.

Histologicamente corresponde a uma neoplasia de baixo
grau, de celularidade variável. Em sua composição observam-
se fascículos de células ovoides ou alongadas em meio a uma
quantidade variável de colágeno. Pleomorfismo nuclear e
mitoses são raros ou ausentes. Calcificações estão presentes
em menos de 5% dos casos.

Necrose, hemorragia e áreas de degeneração cística podem
estar presentes, principalmente em tumores volumosos ou
malignos. Tumores maiores de 10 cm têm maior propensão a
malignidade, principalmente se associados a necrose,
hemorragia e derrame pleural. Pode haver transformação
maligna do tumor numa incidência de cerca de 7% a 60%, com
uma grande variação dependente dos diferentes critérios
patológicos utilizados.

O crescimento tumoral é lento, o que faz com que cerca de
50% sejam assintomáticos e diagnosticados incidentalmente.
Quando sintomáticos, as principais manifestações incluem
dor torácica, dispnéia e tosse. Manifestações extratorácicas
são caracterizadas por osteoartropatia pulmonar hipertrófica
(4-35%) e episódios de hipoglicemia (4-5%), ocorrendo
tipicamente em grandes tumores e, em geral, resolvem após a
ressecção tumoral.

Os achados radiográficos dependem da localização e
dimensões do tumor. Os de pequeno tamanho apresentam-se
como lesão única, frequentemente lobulada e de contornos
precisos, formando ângulo obtuso com a parede torácica. Os
volumosos podem manifestar-se como uma opacidade
comprometendo todo o hemitórax. Nestes e nos tumores
pediculados geralmente observa-se ângulo agudo com a

parede torácica ou com o mediastino, pois as dimensões da
lesão ultrapassam as de sua base pleural. Em tais
circunstâncias. a determinação da origem extrapulmonar não
é possível por meio de estudo radiográfico ou mesmo pela
tomografia computadorizada (TC).

Os achados na TC são similares aos observados no estudo
radiográfico. Tipicamente são tumores homogêneos, bem
definidos, não invasivos, com contornos lobulados e
atenuação de partes moles, que tocam a superfície pleural. As
lesões volumosas comumente são heterogêneas. O realce pelo
meio de contraste é variável, mas é geralmente intenso e
homogêneo. Atenuação heterogênea após a infusão do meio
de contraste decorre de áreas de necrose, degeneração cística
e hemorragia. Focos de calcificação são visíveis na TC em
cerca de 10-25% dos casos e derrame pleural, em 25-35% dos
casos.

Na ressonância magnética (RM), pelo conteúdo fibroso e
colagenoso, a maioria exibe sinal baixo a intermediário nas
seqüências ponderadas em T1 e T2. Hipersinal em T2 está
relacionado a necrose, degeneração cística e áreas
hipercelulares. Após a injeção do agente de contraste
paramagnético, observa-se intenso realce, por vezes
heterogêneo. A RM e a TC com múltiplos detectores são os
métodos de escolha na determinação da extensão tumoral e
nos casos de invasão diafragmática e da parede torácica.

O tumor fibroso solitário da pleura, quando periférico, pode
ser confundido com qualquer outra massa extrapulmonar,
inclusive as que acometem a parede torácica. Quando de
localização central ou de grandes dimensões, torna-se difícil
determinar sua origem, podendo ser confundido com lesões
mediastinais ou pulmonares de grande volume.
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Introdução
Infecções do espaço pleural são afecções freqüentes e

com taxas de mortalidade global oscilando entre 7 e 33%,
podendo atingir níveis superiores a 50% em idosos.1-3

Estudos epidemiológicos recentes mostraram que a
incidência das infecções pleurais vem crescendo
especialmente nos extremos etários.4,5

Atrasos no diagnóstico e no tratamento prolongam
internações hospitalares e aumentam a necessidade de
procedimentos invasivos, como a drenagem torácica,
elevando a morbidade, a mortalidade6-8 e os gastos com
saúde. Portanto, todo paciente com suspeita de infecção
pleural deve receber precocemente uma abordagem
diagnóstica e a terapêutica adequada.

Epidemiologia
Apesar das infecções pleurais poderem ocorrer em um

grupo heterogêneo de pacientes e com as mais diversas
condições etiológicas associadas (Tabela 1), são as crianças
e os idosos os mais acometidos. A causa mais freqüentemente
relacionada à infecção do espaço pleural é a pneumonia
adquirida na comunidade (PAC) – Tabela 1.

Derrames pleurais parapneumônicos ocorrem em 20-57%
dos pacientes internados por pneumonia comunitária e os
empiemas pleurais em 1-5% dos casos9-11, sendo que a
mortalidade destes situa-se entre 5-10%.9,11,12 Dados
nacionais apontam que infecção pleural ocorre em 20-30%
dos pacientes internados por pneumonia.13-15

Os fatores de risco relacionados com infecção pleural se
assemelham aos associados à PAC. É de particular
importância para o desenvolvimento de empiema pleural o
diabetes melitus, imunossupressão, doença do refluxo
gastresofágico, alcoolismo e uso de drogas endovenosas.

Fisiopatologia e classificação
Em indivíduos saudáveis, o espaço pleural contém volume

de líquido menor que um mililitro e com poucas células
(predomínio de células mesoteliais, macrófagos e linfócitos),

- Pneumonias (comunitárias e nosocomiais)

- Obstrução brônquica (tumor/corpo estranho)

- Cirurgias e traumas torácicos ou abdominais

- Intervenções torácicas (toracocenteses, endoscopias

digestivas)

- Extensão de infecção do pescoço, abdome ou mediastino

- Infecção pleural primária por via hematogênica

- Ruptura de abscesso pulmonar

- Bronquiectasias

Tabela 1 - Condições Etiológicas Associadas à Infecção do
Espaço Pleural

algumas proteínas de alto peso molecular como a
desidrogenase lática (DHL) e pH em torno de 7,6. Em
comparação com o sangue, o líquido pleural tem níveis
similares de proteínas e glicose e menores de DHL (< 50%
do nível sérico).

Na fase inicial da infecção pleural ocorre liberação sérica
de citocinas inflamatórias, que aumentam a permeabilidade
capilar vascular e ocasionam deslocamento de fluido para o
espaço pleural. Inicialmente esse líquido exsudativo possui
baixa celularidade, níveis normais de glicose e pH, DHL menor
que dois terços do nível sérico e ausência de bactérias.
Introdução de antibioticoterapia adequada nesse estágio
geralmente impede a progressão do quadro e evita drenagens
pleurais.

Se a terapia adequada não for instituída nessa fase, ocorre
migração de bactérias para o fluido pleural e a perpetuação
da resposta imune com migração de neutrófilos, ativação da
cascata da coagulação e redução da atividade fibrinolítica.
Isso culmina com deposição de fibrina e formação de
septações e espessamento pleural. O intenso processo
inflamatório leva à produção de ácido lático e dióxido de
carbono, aumento do metabolismo da glicose e lise
leucocitária, com liberação de DHL. Essa fase, que demora
entre 24-48h para acontecer, caracteriza o derrame pleural
complicado que, se não tratado adequadamente, pode evoluir
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Características do Fluido Derrame parapneumônico Simples Derrame parapneumônico Complicado Empiema pleural

Macrosopia                         Claro                          Claro/turvo            Pus

pH                          >7,2                              < 7,2

DHL                    <1000 IU/L                          >1000 IU/L

Glicose                     >40 mg/dl                          <40 mg/dl

Gram e/ou cultura                     Negativos                   Podem ser positivos Podem ser positivos

Tabela 2 - Estágios do  derrame  pleural  parapneumônico (adaptado de Davies et al20)

para formação de conteúdo pleural purulento, denominado
empiema (Tabela 2).

Bacteriologia
Com a introdução dos antibióticos nos anos 1940, a

bacteriologia das infecções pleurais se modificou e a incidência
do empiema caiu significativamente. Inicialmente, a maioria
das infecções era causada por Streptococcus pneumoniae e,
após o advento dos antibióticos, houve queda na incidência
do pneumococo e novos germes, como o Staphylococcus
aureus, os anaeróbios e os Gram-negativos emergiram.16-18

Atualmente, nas infecções pleurais adquiridas na
comunidade, os Gram-positivos (Streptococcus sp e
Staphylococcus aureus) são os principais patógenos
envolvidos, seguidos pelo anaeróbios e Gram-negativos.16,18

Quando se fala em infecção nosocomial, o Staphylococcus
aureus (predomínio dos meticilina-resistentes - MRSA) é o mais
incidente, seguido pelos Gram-negativos e anaeróbios.16, 19

Quadro Clínico
Os principais sinais e sintomas das infecções pleurais se

assemelham aos da pneumonia, sendo a dor pleurítica um
alerta para a presença de derrame pleural. Após 72 horas de
antibioticoterapia é esperada uma melhora importante na
febre, tosse, dispneia, freqüência cardíaca, pressão arterial e
saturação de oxigênio. A falha de resposta à terapia inicial
da pneumonia requer uma reavaliação cínica e radiológica
visando detectar a presença de um derrame pleural não
presente no início do quadro ou a complicação de um já
existente.

Além dos parâmetros clínicos, a proteína C reativa (PCR)
é um sensível biomarcador de progressão de pneumonia.
Ausência de redução de mais de 50% dos níveis iniciais
após 72-96h de tratamento indica presença de complicações,
incluindo derrame pleural complicado e empiema.20-22

Diagnóstico
a. Diagnóstico por Imagem
A radiografia de tórax (RX) póstero-anterior geralmente é

suficiente para diagnosticar derrames pleurais, porém, ela se
encontra alterada apenas quando há um volume de líquido
superior a 200 ml. Radiografias em posição de decúbito lateral
com raios horizontais (Hjelm-Laurell) e em perfil são capazes
de detectar derrames de volumes menores (cerca de 50 ml). 23

Todo derrame pleural que produza uma lâmina de líquido
maior que um centímetro no RX em decúbito lateral, ou uma

coluna com altura maior que cinco centímetros no recesso
costofrênico posterior do RX em perfil, deve ser puncionado
e analisado, pois o quadro clínico/radiológico isoladamente
não é suficiente para a distinção entre os derrames pleurais
simples e os complicados ou empiemas.24

A ultrassonografia (USG) torácica é mais sensível que o
RX para diagnosticar e quantificar os derrames pleurais e
para diferenciar entre líquido (derrame) e espessamento
pleural. A presença de conteúdo complexo, ecogênico e de
septações sugerem líquido exsudativo ou a mudança de fase
para purulenta.25

Deve ser solicitada tomografia computadorizada (TC) de
tórax com contraste endovenoso nas infecções
pleuropulmonares sem resposta ao tratamento clínico visando
afastar complicações como empiema ou para fazer o
diagnóstico diferencial com abscesso ou neoplasia pulmonar.
Algumas características tomográficas apontam para derrame
purulento, tais como a presença de bolhas de ar no interior do
fluido, que indicam a presença de septações. Espessamento
pleural está presente em 56% dos derrames pleurais
parapneumônicos e em 86-100% dos empiemas.26,27 Tais
achados estão ausentes nos derrames pleurais transudativos.

Por vezes pode ser difícil distinguir empiema pleural de
abscesso pulmonar pela imagem radiológica. Um sinal
característico de espessamento e realce das pleuras parietal
e visceral, separadas pelo fluido, fala a favor de empiema
(split pleura sign),26 Figura 1.

b. Diagnóstico por toracocentese
Nem sempre a punção com agulha fina é suficiente para

obtenção do líquido, e o uso de agulhas de calibre maior ou
mesmo cateteres, como Thallquick ou de Wayne podem ser
necessários. As toracocenteses guiadas por USG aumentam
o sucesso do procedimento e diminuem as complicações,
independentemente do volume do derrame.24

As infecções pleurais geram um liquido exsudativo,
caracterizado por elevados níveis de proteínas, DHL e com
predomínio de neutrófilos (mais que 50%). Baixos níveis de
glicose também podem ser encontrados, sendo o diagnóstico
diferencial desta alteração realizado com as colagenoses,
tuberculose, neoplasias e ruptura esofágica. Níveis
extremamente baixos de glicose pleural alertam para presença
de empiema e artrite reumatóide.

A aferição do pH do fluido pleural deve ser realizada em
até uma hora após a coleta, devendo ser assegurada a
ausência de ar ou anestésico na seringa, pois estes podem
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Classificação Características Bacteriologia Bioquímica Toracocentese/drenagem

                                   (volume, debris, septações)

Não complicado Pequeno1 Não/não

Não complicado Pequeno-moderado2 Gram/cultura

negativos pH > 7,2 Sim/não

Complicado Volumoso3, loculado,

espessamento pleural

Empiema Sim/sim

Gram e/ou

cultura +

pH < 7,2 Sim/sim

Tabela 3. Recomendações para drenagem pleural de derrame pleural parapneumônico.  Adaptado de Colice et al29

1 menor que 10 mm no RX em decúbito lateral ou 5 cm a partir do recesso costo-frênico posterior no RX em perfil
2 maior  que 10 mm em decúbito lateral ou 5 cm no perfil e menor que metade do hemitórax
3 maior que metade do hemitórax

alterar os valores. A acidose do líquido pleural é o parâmetro
que melhor se correlaciona com a presença de derrames
complicados, além de também estar associada a neoplasias,
colagenoses, tuberculose e ruptura esofágica.

Tratamento clínico
Realizado o diagnóstico, a antibioticoterapia empírica deve

ser iniciada em seguida. As culturas do sangue periférico e
do líquido pleural ajudam nos ajustes da terapia
posteriormente. Penicilinas, penicilinas associadas ou não a
inibidores de beta-lactamase, cefalosporinas, metronidazol
e clindamicina possuem boa penetração no espaço pleural,
enquanto que aminoglicosídeos devem ser evitados.28 Nas
infecções comunitárias, os betalactâmicos (penicilinas,
cefalosporinas) são boas opções quando em associação com
inibidores de betalactamase ou metronidazol/clindamicina,
com o objetivo de cobrir germes resistentes às penicilinas e
anaeróbios. Nas infecções nosocomiais, deve-se dar enfoque
para os aeróbios Gram-positivos (incluindo MRSA), e Gram-
negativos e anaeróbios. O tratamento deve ser ajustado de
acordo com o resultado das culturas, e a duração do
tratamento é baseada na evolução clínico-radiológica.

O tratamento clínico adquire grande importância nas fases
iniciais e para o tratamento da pneumonia. Quando está
instalada a fase purulenta, o tratamento cirúrgico se impõe.

Tratamento Cirúrgico
a. Drenagem Pleural
Conteúdo pleural purulento, pH < 7,2 e bacterioscopia ou

cultura de líquido pleural positivos constituem as indicações
absolutas de drenagem pleural. O sucesso da drenagem será
maior quanto menos espesso for o líquido. Se houver a
presença de fibrina ou septações, a situação deverá ser
abordada cirurgicamente. A presença de loculações e derrame
pleural volumoso (> 50% do hemitórax) são associados com
pior prognóstico. Espessamento pleural à TC sugere empiema.
Tais condições acima podem constituir indicações de
drenagem torácica precoce29-33 (Tabela 3).

Sempre que possível, a inserção do dreno deve ser guiada
por método de imagem, especialmente em coleções septadas.
O sucesso da drenagem é determinado pela presença de
reexpansão completa dos pulmões e melhora clínica e
radiológica do quadro infeccioso.

O calibre do dreno usado é questão controversa e ainda

Fig 1: A opacidade em lobo inferior esquerdo com a presença de nível hidraéreo no seu interior não permite caracterizar a presença de
empiema (1A). O espessamento e realce das pleuras parietal e visceral separadas pelo fluido, fala a favor de empiema - split pleura sign
(seta)-1B.
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não foram realizados estudos randomizados e controlados
resolvendo essa questão.  Trabalhos não controlados mostram
que o uso de drenos de fino calibre são tão eficazes quanto os
de maior calibre,34,35 com a vantagem de serem menos
traumáticos e mais confortáveis para o paciente.34, 35 O cateter
de Wayne é fino e funciona bem, desde não haja fibrina ou
septações. No entanto, até a realização de estudos definitivos
e randomizados, não existe consenso sobre o tema.

Se a opção for por drenos finos, é recomendada lavagem
regular (20-30 ml de soro fisiológico de 6/6h); no entanto,
este procedimento deve ser feito apenas por equipe de
enfermagem treinada, caso contrário há sérios riscos de
complicações. Os critérios para a retirada do dreno são a
melhora clínico-radiológica e a diminuição do débito para
menos de 100 ml/dia (ou 1ml/kg/dia). Nos casos de empiema
é prudente manter o dreno até quando ocorrer a sua
desfuncionalização e reexpansão pulmonar completa.

b. Pleuroscopia
O sucesso da drenagem será tanto maior quanto menos

espesso for o líquido. Se houver a presença de fibrina ou
septações, a situação deverá ser abordada cirurgicamente
(pleuroscopia).

A indicação absoluta de tratamento cirúrgico por
toracoscopia ou toracotomia consiste na persistência de
sinais de sepse e manutenção da coleção pleural apesar da
drenagem torácica.29-32 Alguns autores propõem a realização
direta de pleuroscopia, enquanto outros preferem iniciar com
drenagem torácica guiada por imagem. Não existem grandes
estudos randomizados para responder a essa questão e,
independentemente da conduta inicial adotada, o
fundamental é não postergar a indicação cirúrgica.36-38

A toracoscopia é um procedimento minimamente invasivo
que proporciona acesso amplo à cavidade pleural e permite
realizar sucção de fluido viscoso, lise de loculações,
posicionamento de drenos sob visualização direta,
decorticação e pleurectomia. As vantagens da toracoscopia
em relação à toracotomia incluem menor dor no pós-
operatório, menor tempo de internação hospitalar, menor
custo e melhor resultado estético. No entanto, é um
procedimento que demora mais para ser efetuado
aumentando a morbidade pelo maior tempo de cirurgia.

A toracoscopia assistida pode ser realizada por vídeo
(TAV) ou não. Ambos os procedimentos são geralmente
realizados sob anestesia geral, com riscos cirúrgicos
semelhantes e o paciente é submetido à ventilação
monopulmonar. A TAV proporciona acesso mais amplo à
cavidade pleural. Caso a toracoscopia não alcance todas as
coleções e loculações ou caso haja coleções residuais e
ausência de reexpansão pulmonar completa, deve ser
indicada a toracotomia.

c. Toracotomia
A toracotomia para limpeza da cavidade está indicada nos

casos de ausência de resposta clínica e radiológica após a
drenagem pleural, na presença de coleções residuais e não
reexpansão completa pulmonar após toracoscopia e nas

fístulas persistentes de parênquima.29-32 É considerado o
procedimento mais eficaz, pois fornece maior acesso à cavidade
pleural e ao parênquima pulmonar. A toracotomia possibilita a
ressecção de áreas necróticas, lise de septações e aderências
pleurais e a drenagem ampla da cavidade pleural. A mortalidade
da toracotomia situa-se entre 3-10% e o tempo médio de
internação hospitalar pós procedimento é de 7 dias.39-40

A toracotomia com decorticação em fase aguda de empiema
só está indicada caso este seja oriundo de hemotórax
coagulado e contaminado. Decorticação na fase aguda fora
dessa situação é um risco para sepse e óbito devido a fístulas
que se formam no parênquima. Na presença de fístula não
está indicada de rotina a decorticação, pois as fístulas é que
são as responsáveis pela não expansão pulmonar.

A indicação de pleurectomia no empiema com pleura
espessada é controversa, pois essa situação pode ajudar
que o pulmão, na sua reexpansão, atinja mais rapidamente o
gradeado costal para obliterar a cavidade pleural.

d. Drenagem Aberta e Pleurostomia
A drenagem aberta está indicada nos casos de falta de

resposta à terapia inicial (drenagem sob selo d’água e/ou
toracoscopia) e em nos casos de empiema crônico em que o
mediastino esteja fixo nos pacientes sem condições clínicas
para tratamento cirúrgico.29-32 Embora alguns autores definam
empiema crônico como aqueles com evolução superior a 30
dias, não há a necessidade de se esperar esse prazo para se
indicar a drenagem aberta ou a pleurostomia. Quando indicada,
deve-se lavar o dreno com frequência visando remover o
acúmulo de fibrina e aguardar a resolução espontânea da
cavidade ou a melhora das condições clínicas para a realização
da decorticação. Em casos de cavidade residual ampla e
evolução prolongada, pode-se realizar a pleurostomia da loja
através da ressecção de parte de um ou dois arcos costais.

e. Agentes Fibrinolíticos
Alguns estudos observacionais e outros pequenos

estudos randomizados recentes mostraram que o uso de
agentes fibrinolíticos intrapleurais aumentouava a eficácia
da drenagem pleural. No entanto, em 2005 foi realizado o
Multicenter Intrapleural Sepsis Trial (MIST-1)36, o maior
estudo randomizado e controlado envolvendo o uso dos
fibrinolíticos em doença pleural. O MIST-1 mostrou que o
benefício em curto prazo do uso dos fibrinolíticos não se
associou com aumento de sobrevida, redução da
necessidade de abordagens cirúrgicas, redução de tempo
de internação hospitalar e melhora radiológica ou funcional
em longo prazo. Portanto, as evidências atuais não dão
suporte ao uso rotineiro de fibrinolíticos intrapleurais,
devendo-se reservá-los para casos de infecções pleurais
com drenagem torácica sem sucesso em pacientes de alto
risco para tratamento cirúrgico.

Conclusões
Infecções do espaço pleural são afecções freqUentes cuja

abordagem diagnóstica e terapêutica precoce reduz os riscos
de morbidade e a mortalidade. O tratamento clínico adquire
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grande importância nas fases iniciais e para a resolução da
pneumonia. Quando está instalada a fase purulenta, o
tratamento cirúrgico se impõe e a técnica a ser empregada
dependerá do volume e viscosidade do líquido pleural, da
presença ou não de septações ou espessamento pleural e
das condições clínicas do paciente.
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Introdução
Apesar dos avanços na área oncológica, o derrame pleural

neoplásico (DPN) continua tendo um significado de
prognóstico restrito, com sobrevida média de 6 meses após
o diagnóstico. As neoplasias de pulmão e de mama
contribuem com 50% a 65% dos derrames neoplásicos, sendo
a sobrevida mais curta observada nos portadores de
neoplasia pulmonar e a mais longa vista no câncer de ovário.
O DPN no câncer de mama apresenta sobrevida média de 5 a
6 meses em estudos históricos  e ao redor de 11 meses nos
estudos mais recentes 1, mas de qualquer forma a gravidade
dos casos e sua baixa expectativa de vida devem ser
enfatizados. Linfomas, tumores geniturinários e do trato
gastro-intestinal perfazem 25% dos derrames neoplásicos,
sendo que em 7% a 15% dos derrames o diagnóstico do
tumor primário não é conhecido.2

Em relação ao prognóstico3 vários fatores têm sido
estudados como tendo relações diretas com a mortalidade,
sendo mais claras e contundentes as condições clínicas,
como demonstrado em pacientes com baixo índice de
Karnofsky (menor que 30), onde a sobrevida média é de 1,1
mês e com índice maior (ao redor de 70) com 13,2 meses de
sobrevida.4

Estes dados são muito importantes para orientação e
conduta frente ao paciente e para ciência de seus familiares.

Fisiopatologia
O DPN se desenvolve por um distúrbio nos mecanismos

que normalmente formam e absorvem 5 a 10 litros de fluido
através do espaço pleural a cada 24 horas.  São eles: aumento
da permeabilidade capilar por inflamação e implantes
tumorais; aumento da pressão hidrostática por insuficiência
cardíaca congestiva; queda da pressão oncótica por
hipoalbuminemia; aumento da pressão negativa intrapleural
por atelectasias e decréscimo da drenagem linfática por
obstrução linfática pela doença neoplásica ou por fibrose
induzida por radiação. Nos pacientes portadores de neoplasia
vários fatores freqüentemente estão envolvidos na formação
do derrame pleural, desde a presença do tumor causando a
obstrução linfática citada até problemas clínicos como
hipoalbuminemia e insuficiência cardíaca que muitas vezes
estão associadas.5

Apresentação clínica
Os sintomas classicamente associados ao derrame pleural

maligno são a tosse, a dispneia e o desconforto torácico,
que pode chegar a um quadro doloroso. Porém, em 25% dos
casos os pacientes (principalmente no momento do
diagnóstico) podem ser assintomáticos.6

A dispneia costuma ser resultante da combinação da
compressão do pulmão contralateral, depressão do diafragma
ipsilateral, invasão do sistema linfático7 e a redução
atelectásica do pulmão no lado acometido.6 A gravidade dos
sintomas depende mais da velocidade de formação do
derrame do que propriamente do volume de líquido presente
no espaço pleural.8

Dor torácica está mais ligada ao envolvimento de pleura
parietal, costelas ou estruturas intercostais, porém é
importante lembrar que 25% dos pacientes podem não ter
sintomas ou estes serem mínimos.

Devemos lembrar que os primeiro sintomas da neoplasia
podem ser, em 10 a 15 % dos pacientes, decorrentes do
derrame pleural.7,8

Em relação ao exame físico, como a maioria dos derrames
é de grande volume, a abolição de murmúrio vesicular na
base e o som maciço na percussão são a regra.8

Imagem
Os exames de imagem, anatômicos ou metabólicos ajudam

no diagnóstico do derrame, na escolha do método cito-
histológico, no planejamento da terapêutica, na avaliação
da resposta ao tratamento e do prognóstico.9

Os derrames pleurais entre 200 e 500 mL costumam
somente obliterar o seio costofrênico no radiograma simples
de tórax nas poisções póstero-anterior e perfil, porém na
maioria dos casos o derrame é maior e pode ser acompanhado
por este método.7

A ultra-sonografia tem um papel importante na diminuição
de complicações de punções de derrames pleurais pequenos,
podendo detectar volumes de até 5 mL, além de ser útil
também na colocação adequada de drenos e cateteres. 7,8,10

A tomografia de tórax é usada em derrames pequenos,
mas principalmente para diferenciar lesões pulmonares de
massas pleurais. Além disso pode auxiliar naqueles pacientes
que apresentam derrames loculados e múltiplos. A punção
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de massas pleurais também pode ser realizada pela
tomografia.

Fig.1 – tomografia computadorizada de tórax  com massas e
nodulações pleurais visíveis em toda extensão da pleura.

O PET-CT é um método novo e é utilizado para estudar a
disseminação neoplásica pleural, mas o papel real e o ganho
de eficácia do método ainda não estão estabelecidos.9;8

Heffener relata que pacientes com carcinomas não pequenas
células e alta atividade metabólica pleural podem ter pior
prognóstico.9

Toracocentese e procedimentos

de biópsia
Quando o diagnóstico de derrame pleural de causa

maligna não é clinicamente óbvio, toracocentese, guiada ou
não por um meio de imagem deve ser preconizada. Presença
de exsudato, aspecto hemorrágico, glicose abaixo de 60mg/
dL, pH abaixo de 7,3 apontam para a origem neoplásica.6,8

A citologia oncótica do líquido pleural deve ser sempre
realizada, porém a positividade pode variar de 30% a 70%. O
volume coletado e centrifugado não deve ser menor que 50
mL.10 A repetição de até três vezes a pesquisa de células
neoplásicas pode alcançar uma eficácia de 70 %.8

Se o paciente permanece sem diagnóstico, a biópsia pleural
às cegas com agulha de Kope pode ajudar, mas esta técnica
somente estabelece o diagnóstico em 50% dos casos,08,10

devido à distribuição irregular da doença na superfície pleural.
A combinação de citologia do líquido com a biópsia às cegas
proporcionam uma positividade ao redor de 75%.

Nos pacientes com condições clínicas boas, métodos
cirúrgicos como a torascocopia com anestesia local ou
videocirurgia12 com anestesia geral, podem ser a solução
diagnóstica entre 90% e 98 % dos casos em que a citologia
e a biopsia às cegas falharam10 Quando usadas somente
com finalidade diagnóstica, estes procedimentos têm uma
morbidade baixa e possibilitam a realização imediata da
pleurodese.

A toracotomia diagnóstica raramente é necessária, e é
somente indicada naqueles casos em que o espaço pleural é

obliterado pela doença ou quando a intenção é realizar uma
descorticação no mesmo ato cirúrgico.

Manejo
Os pacientes com derrame pleural neoplásico sabidamente

apresentam uma doença avançada e muitas vezes com grande
comprometimento das condições clínicas. Por isso, o
objetivo principal é melhorar a qualidade de vida, usando
uma criteriosa escolha do método a ser empregado no
controle do derrame. A principal intenção é diminuir a
dispneia causada pelo acumulo de líquido, assim como a
tosse e o desconforto torácico. Métodos com baixo custo,
pouca hospitalização e poucas complicações devem ser
sempre escolhidos. Todas as opções devem ser
criteriosamente explicadas ao paciente e sua preferência tem
que ser levada em conta.11

Princípios gerais
Em poucos casos, os derrames pleurais neoplásicos

podem regredir após a administração de quimioterapia
sistêmica, principalmente naqueles causados por linfomas,
carcinoma pulmonar de células pequenas e carcinomas
mamários.12 Porém, na grande maioria das vezes será
necessária a abordagem do derrame para diminuir sintomas
e aumentar a qualidade de vida. A escolha da terapia deverá
ser orientada pela idade do paciente, sítio do tumor primário,
capacidade de expansão pulmonar, progressão da doença e
expectativa de vida.8,13

Observação do derrame só deve ser realizada em pacientes
agônicos ou nos assintomáticos com derrames pequenos,
sendo que estes devem ter um monitoramento frequente e
contínuo do derrame e havendo constatação de aumento o
tratamento deverá ser instituído.8,13 Esperar muito para agir
em derrames pode ser causa de insucesso na paliação de
sintomas, principalmente pelo aparecimento de loculações e
espessamento pleural.

OPÇÕES DE TRATAMENTO 6

Tratamento quimio-radioterápico da doença primária.

Observação

Toracocentese simples ou de repetição

Drenagem pleural e pleurodese

Toracoscopia e pleurodese

Cateteres com tunelização e derivação externa

Shunt pleuro-peritoneal

Pleurectomia

Pleurodese
A palavra pleurodese tem origem grega, e se desdobra em

pleura e desis, o que é entendido como a obtenção de sínfise
entre os folhetos pleurais. Na atualidade a indicação mais
comum de pleurodese é para o tratamento de derrames
pleurais neoplásicos.14 Muitas e variadas substâncias já
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foram utilizadas, como por exemplo: Nitrato de prata, dextrose,
sangue, óleo, guaicol, iodo, kaolin, sílica, ouro radioativo,
substâncias quimioterápicas, corynebactérium parvum,
quinacrina, hidróxido de sódio e outras, mas a busca por um
produto mais eficaz continua em nossos dias.

Comentaremos a seguir os agentes esclerosantes mais
citados e importantes na literatura.

Talco estéril: em recente revisão15 a pleurodese por
toracoscopia com  instilação de talco foi apontada com o
provável  melhor método. Desde sua utilização inicial em
modelo animal em 1935 por Hawosd e por Bethune no mesmo
ano, para tratamento do pneumotórax espontâneo até a
publicação de Chambers, em 1958, para o tratamento de
derrames pleurais malignos em 20 pacientes, o talco encabeça
a lista de substâncias mais eficazes no controle dos derrames,
com índices de sucesso que vão de 81% a 100% de efetividade.1

Custo reduzido, acessibilidade, praticidade e poucos efeitos
colaterais acompanhados de altas taxas de controle dos
derrames o tornam candidato ao posto de melhor substância
até o momento. É utilizado de duas formas, por polvilhamento
do pó (talcagem) ou diluído em solução salina conhecido na
literatura por “slurry” com taxa de sucesso semelhante.16

Tetraciclina: desde sua publicação inicial em trabalho
experimental em 1965 por Thorsrud, o uso deste antibiótico
para a indução de lesão celular com posterior formação de
fibrose ficou bastante evidente, sendo que Rubinson e
Bolooki em 1972 foram os primeiros a relatar seu uso como
agente esclerosante em pleura de humanos, com resultados
tidos como satisfatórios em 83% dos casos, com 7,4 meses
de acompanhamento médio. Até recentemente foi o agente
esclerosante mais popular e amplamente utilizado no Reino
Unido. Roberts e col. relatam que infelizmente mesmo neste
país não está mais disponível, pois sua fabricação foi
interrompida como já havia ocorrido na América do Norte no
final dos anos 80 do século passado.1

Bleomicina: é o agente quimioterápico mais utilizado no
tratamento dos DPN com ação predominantemente
esclerosante, com absorção sistêmica de 45% da dose
aplicada causando pouco efeito mielosupressor, e com taxas
de sucesso médio de 61%.1 Na Europa, o custo da Bleomicina
não é tão alto quanto na América do Norte, onde pode
ultrapassar os 1.000 dólares por aplicação.17,18

Nitrato de prata: foi a primeira substância injetada na
cavidade pleural com objetivo de promover a pleurodese.
Foi muito utilizada a partir de 1940 até os anos 80, na maioria
das vezes para tratamento de pneumotórax, com índices de
sucesso superiores a 75%. A partir de 1990 vários estudos
experimentais em modelos animais foram realizados, sendo
constatado efeito esclerosante superior ao do talco em
solução. Trabalhos em humanos com DPN apontam índices
de sucesso elevados com poucos efeitos adversos, sendo
novamente considerada no arsenal de opções para

pleurodese. 19

Alguns pontos devem ser enfatizados. Como a maioria
absoluta dos tratamentos inclui drenagem pleural tubular
para esvaziamento do espaço pleural, os drenos de pequeno
calibre são tão eficientes quanto os mais calibrosos, são
mais facilmente instalados e produzem menor
desconforto.20,21,22 Revisão recente da literatura comparando
eficácia da pleurodese - pela taxa de recidiva do derrame,
morbidade e tempo de sobrevida em relação a pleurodese -
com utilização de drenagem, cateter de longa permanência e
derivação pleuroperitoneal mostrou que a pleurodese foi
superior aos outros métodos, e deve ser a opção de
tratamento dos derrames neoplásicos, ficando o uso de
cateter ou a derivação pleuroperitoneal reservados para os
casos de encarceramento pulmonar.23

Anestésico local, como a lidocaína na dose máxima de 3
mg/kg , deve ser utilizada antes da infusão do agente
esclerosante, pois isto reduz a dor durante o
procedimento24,25, e embora não haja concordância na
literatura, o uso de analgesia eficiente e ou sedação durante
o procedimento pode ser de grande valia para o conforto do
paciente.26

Rotação do paciente após a administração de agente
esclerosante pelo dreno não é necessária, pois estudos com
tetraciclina marcada com substâncias radioativas
demonstram sua distribuição pelo espaço pleural poucos
minutos após sua instilação.27

Os drenos devem ser fechados por pelo menos uma hora
após instilação do agente esclerosante, pois isto evita que a
solução saia imediatamente após sua administração. Porém
não há estudos relacionando este ato e o resultado final.1

Esperar o débito da drenagem diminuir para menos de 150
ml/dia antes de instilar o agente esclerosante é muito menos
relevante para o sucesso da pleurodese que o fato de se ter
a confirmação radiológica da expansão pulmonar.28,29 Nos
casos nos quais é realizada a pleuroscopia, a pleurodese é
feita concomitantemente ao término do esvaziamento e
biópsias pleurais, não havendo sentido em esperar o débito
baixar. Ao contrário, a espera por diminuição do débito, pode
levar a loculações no espaço pleural e acúmulo de fibrina no
sistema de drenagem.2

A participação dos pacientes e seus familiares após a
orientação sobre estas informações nas decisões
terapêuticas são fundamentais para o sucesso desta
modalidade de tratamento.

Cateteres pleurais semi-permanentes
Estes cateteres percutâneos têm ganhado espaço na

literatura como um método factível de evitar a hospitalização
de doentes sintomáticos e em fase avançada da doença. São
colocados com técnica de tunelização entre as extremidades
e geralmente são inseridos em regime de tratamento
ambulatorial. O procedimento se baseia na colocação do
cateter ligado a um sistema fechado, que pode ser esvaziado
diariamente.6,30 As principais vantagens seriam a diminuição
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dos custos e a comodidade dos pacientes. As principais
desvantagens seriam a necessidade de re-inserir o cateter
em caso de perda da permeabilidade, da possibilidade de
infecção e da falta de adaptação de alguns pacientes.12,30,31

Shunt Pleuroperitoneal
O princípio do método é transferir líquido pleural para o

peritônio onde este poderá ser reabsorvido. Geralmente
fica reservado para aqueles pacientes nos quais as
pleurodeses não obtiveram sucesso e que apresentem uma
perspectiva de sobrevida curta, pois existe uma tendência
à esclerose do cateter relacionada ao tempo de utilização.7,12

O procedimento geralmente requer anestesia geral  para
realização e grande cooperação do paciente ou do cuidador
para o bombeamento do líquido pleural de maneira ativa
para a cavidade abdominal (até 400 bombeamentos por dia)6

Outras desvantagens são o alto custo e complicações
tardias, que podem levar à necessidade de retirar o cateter
em 15% dos casos.8,32

Pleurectomia
Este procedimento cirúrgico realizado através de cirurgia

aberta ou vídeotoracoscopia na tentativa de re-expansão de
pulmões encarcerados pela neoplasia metastática é uma
opção muito efetiva6, porém pode levar a uma alta morbidade,
grandes períodos de internação e mortalidade ao redor de
10%.7,8 Não existem trabalhos com evidências suficientes
para comparação com outros métodos terapêuticos.13

Fig. 2 – infiltração neoplásica em peça cirúrgica obtida por
pleurectomia.

Conclusão

O derrame pleural neoplásico geralmente significa uma

doença fora de controle para a busca de restabelecimento total

da saúde (9,33). O manejo deve ser sempre individualizado e

contar com a participação do paciente e seus familiares (10).

Expectativa de vida, sintomas, condições sociais e possibilidade

de suportar procedimentos invasivos são alguns dos fatores a

serem avaliados (11). A qualidade de vida e a deshopitalização

devem ser os principais alvos da terapêutica.
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Introdução
Descrevemos o caso de uma paciente com

linfangioleiomiomatose pulmonar (LAM) de 48 anos que
desenvolveu um quilotórax (derrame pleural quiloso).  A
paciente apresentava sinais de dispneia e aumento do volume
abdominal, tendo a radiografia de tórax evidenciado derrame
pleural à direita. A tomografia computadorizada de tórax
revelou múltiplas lesões císticas pulmonares e uma tumoração
hipodensa no retroperitônio. A toracocentese revelou tratar-
se de derrame pleural quiloso organizado, e a abordagem da
lesão retroperitoneal de um linfangioma com biópsia cirúrgica
e imuno-histoquímica compatíveis com diagnóstico de LAM.

Relato do Caso
Paciente de 47 anos, do sexo feminino, natural e residente

na cidade de Santos-SP, 160 cm de altura pesando 70kg a
primeira consulta, em novembro de 2003. Referia que no mês
de janeiro de 2003 apresentou lombalgia associada a aumento
progressivo do volume abdominal e dispneia. Procurou
assistência médica e foi inicialmente tratada com
sintomáticos; em agosto desse mesmo ano apresentou
episódio de hematúria. Realizou tomografia de abdome que
evidenciou tumoração retroperitoneal e imagens císticas nas
bases pulmonares. Foi submetida à ressecção parcial da lesão
e encaminhada ao ambulatório de pneumologia do HC-
FMUSP para avaliação da dispneia.

Ao exame físico a paciente apresentava-se eupnéica,
normocárdica e normotensa em repouso, porém com redução
do frêmito toraco-vocal, submacicez e murmúrio vesicular
abolido no 1/3 inferior do hemi-tórax direito. À inspeção
cutânea verificava-se presença de cicatriz abdominal cirúrgica
no flanco direito e ausência de adenomas sebáceos. O exame

neurológico era compatível com a normalidade e não havia
história de crises convulsivas ou retardo do desenvolvimento
psicomotor.

Os exames laboratoriais mostravam hemoglobina 13,1 g/
dl, leucócitos totais 4230/ml e contagem de plaquetas de 253
x 103  /ml. As funções hepáticas e renais encontravam-se
compatíveis com a normalidade; proteínas totais 7,5 g/dl
com albumina 4,6 g/dl no soro. Os testes hormonais
mostravam estradiol de 64,1 pg/dl (limite de supressão < 35
pg/dl) e FSH, LH e progesterona em níveis compatíveis com
supressão pelo megestat (hidroxi-progesterona) que a
paciente fazia uso. A pesquisa de alterações em provas
reumatólogicas laboratoriais foi negativa (FAN, Fator
reumatóide, Anca, complemento).

A radiografia de tórax evidenciava um derrame pleural a
direita, que à tomografia de tórax mostrou-se loculado (Figura
1,2) e múltiplas lesões císticas de paredes finas difusas por
todo o parênquima pulmonar (Figuras 3,4).

Foi realizada toracentese guiada por ultra-sonografia com
saída de líquido opalescente, cuja análise laboratorial mostrou
ser rico em triglicérides, confirmando o diagnóstico de
quilotórax.

A avaliação da função pulmonar não apresentava
alterações ventilatórias à espirometria, porém já havia
redução da difusão de monóxido de carbono (DLco) 10,33
ml/min/mmHg  (52%) (Tabela 1).

A revisão por técnica de imuno-histoquímica do tumor
retroperitoneal evidenciou a presença de antígeno HMB45
focalmente, além da presença de actina de músculo liso e
positividade para receptor de progesterona (receptor
estrógeno negativo).

A partir da  revisão anatomopatológica, juntamente com
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os achados de cistos pulmonares e quilotórax, o diagnóstico
de LAM foi estabelecido e o tratamento com análogo de
gonadotropinas (GnRH) goserelina foi iniciado na dose de
3,6mg subcutâneo (SC) a cada 21 dias. As lesões císticas
pulmonares não se modificaram após 1 ano e não houve
mais recidiva do quilotórax. A prova de função pulmonar
após 17 meses do início do tratamento mostrava-se estável.

Parâmetros Absoluto Percentual

CVF  (L)     3,12         99

VEF1 (L)     2,54       106

VEF1 / CVF     0,81

CPT (L)     4,73       101

VR (L)     1,45         94

VR / CPT        31         93

DLco  (ml/min/mmHg)  10,33         52

DLco / VA (ml/min/mmHg/L)    2,29         54

Tabela 1 - Prova de Função Pulmonar ao diagnóstico (Janeiro
– 2004)

Figs. 1 e 2 - Tomografia de tórax (janela para mediastino) evidencia derrame pleural loculado

Figs 3 e 4 - Janela para parênquima pulmonar mostra múltiplas lesões císticas de paredes finas difusas nos dois pulmões

Discussão
A linfangioleiomiomatose (LAM) e uma enfermidade rara

que basicamente afeta mulheres a partir da menarca.
Caracteriza-se pela proliferação de celulas musculares lisas
e substituiçao do parênquima pulmonar por cistos.1,2,3,4,5,6

 O primeiro relato no Brasil ocorreu em 1979, no Serviço
de Pneumologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (HC- FMUSP).
Tratava-se de uma paciente de 25 anos, com pneumotorax
de repetição que evoluiu com insuficiência respiratória
progressiva e óbito. O diagnóstico somente foi comprovado
através de autópsia, após a revisão do tecido pulmonar nos
Estados Unidos. Desde então, o Grupo de Doenças
Intersticiais do Serviço de Pneumologia do HC-FMUSP
registrou cerca de 50 pacientes com LAM.

Como parte da evolução da enfermidade, essas pacientes
apresentam deterioração da função pulmonar. Essa se
caracteriza por distúrbio obstrutivo e redução da capacidade
de difusão do monóxido de carbono (DLCO) de maneira muito
semelhante ao que ocorre na doença pulmonar obstrutiva
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crônica (DPOC), especialmente no polo enfisematoso. Essas
alteraçoes resultam em dispneia progressiva com
insuficiência respiratoria crônica e limitação das atividades
do cotidiano, podendo muitas vezes evoluir para
incapacitação funcional extrema com dependência de
oxigenoterapia suplementar continua.

Além de alterações do parênquima pulmonar, a LAM pode
acometer os rins e o sistema linfático.  Com crescimento de
angiomiolipomas renais podem surgir hematúria, sangramentos
retroperitoneais e até insuficiência renal. Os linfonodos e a
drenagem linfática também acometidos podem levar àa
ocorrência de quilotórax (principal derrame pleural na LAM)

Apesar da etiologia ainda não totalmente conhecida,
sabe-se que a LAM apresenta uma provável relação com o
perfil hormonal estrogênio-progesterona, havendo relatos
de surgimento de casos em mulheres que receberam terapia
de reposição hormonal no climatério, assim como
agravamento importante da doença durante o período
gestacional. Esse último fato resultou na recomendação geral
de que pacientes com LAM devem evitar a gestação.

Além disso, há uma correlação com a perda da
heterozigose para o complexo genético TSC-1 e TSC-2 (como
na esclerose tuberosa), sendo especialmente este último
envolvido na síntese de tuberina, proteína essencial na
regulação da divisão e proliferação celular (especialmente
alterada nas células musculares lisas).

A partir desse cenário, a qualidade de vida dessas pacientes,
em geral mulheres jovens que estão em um dos períodos mais
produtivos da vida, pode ficar extremamente comprometida.
A limitação funcional ao esforço caracteriza-se por diminuição
do consumo máximo de oxigênio (V’O2) e hipoxemia
progressiva, conforme demonstrado previamente por Taveira
DaSilva e colaboradores.6 Além disso, nas fases mais
avançadas da doença muitas pacientes desenvolvem quadro
de cor pulmonale de etiologia ainda nao determinada.

A ocorrência de hipoxemia durante o esforço fisico é um
dos fatores que produz dispneia e faz com que as pacientes
comecem a limitar suas atividades diárias, de certa forma
protegendo o organismo dos efeitos deletérios do
metabolismo anaeróbio e suas repercussões hemodinâmicas.
A hipoxemia crônica, mesmo quando mantida
intermitentemente, esta relacionada tanto a redução da
sobrevida em pacientes com enfermidades intersticiais
pulmonares como ao aumento da pressão arterial no território
pulmonar. Lama e colaboradores7, recentemente,
demonstraram que a ocorrência de dessaturação durante o
teste de caminhada de 6 minutos (TC6M) e redução da
distância caminhada esta diretamente relacionada com
aumento da mortalidade durante o seguimento de pacientes
com pneumopatias intersticiais.

No seguimento das pacientes com LAM, as principais
variáveis utilizadas na avaliação da progressao da doença
sao parâmetros obtidos atraves da análise da prova de função
pulmonar em repouso, sendo o volume expirado forçado no
primeiro segundo (VEF

1
) e a capacidade vital forçada (CVF)

os principais parâmetros utilizados. Como são obtidos de
forma estática, nao contemplam componentes dinâmicos ao
esforço como a dessaturação e a distância percorrida durante
o teste de caminhada de 6 minutos (TC6M).

Por fim, quadros menos frequentes podem se manifestar,
e dentre esses destaca-se a ocorrência de derrames pleurais
quilosos (quilotórax), ascite quilosa e linfangiomas
retroperitoneais.

Quilotórax
A ocorrência de quilotórax ao diagnóstico na LAM tem

sido descrita em até 14% dos casos, e sua detecção ao longo
do acompanhamento em até 39% das pacientes, sendo na
grande maioria dos casos unilateral. Menos comumente
pode-se evidenciar quilotórax bilateral, ascite quilosa ou
quilúria, e parece não haver correlação entre o achado de
quilotórax e a gravidade do quadro pulmonar ou história
gestacional. Sempre faz-se importante o diagnóstico
diferencial que outras situações como traumas e lesão do
ducto torácico (contusões graves, pós-cirúrgicas, etc),
tumores (especialmente linfoma) e infecções.

Em relação aos mecanismos de formação do derrame
pleural quiloso, 3 parecem ser os principais fenômenos:

1) Extravasamento do quilo/linfa pelo ducto torácico e/
ou seus tributários (obstrução linfática proximal ou
envolvimento direto)

2) Produção direta dos linfáticos pleurais ou vasos
colaterais

3) Vazamento transdiafragmático de ascite quilosa
A ocorrência de tais mecanismos está intimamente ligada à

proliferação das células musculares lisas peribroncovasculares
obstruindo os ductos linfáticos. Há ainda relato da ocorrência
de quilotórax e hiperplasia de células mesoteliais no curso de
síndrome de hiperestimulação ovariana durante as tentativas
de fertilização e inseminação artificial.9

Tratamento do quilotórax
Quanto ao manejo do quilotórax, há controvérsias sobre

a melhor abordagem na LAM.8,10

Dieta,  toracocenteses repetição e

tratamento hormonal
Na LAM, pela possibilidade de transplante pulmonar

futuro, as pacientes com quilotórax são inicialmente tratadas
com medidas menos invasivas, sempre que possível, como
o uso de dietas hipogordurosas com ou sem a suplementação
de triglicerídeos de cadeia media. Contudo, essa abordagem
parece não ter muito sucesso no controle do quilotórax. O
uso de hiperalimentação e até nutrição parenteral tem sido
relatados em curto prazo, porém sem muita efetividade.

A realização de toracocenteses de repetição pode ser uma
alternativa, porém muitas pacientes acabam necessitando
de algum tratamento cirúrgico para controle do quadro.
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Johnson e Tattersfield1 relataram numa série de 50 pacientes
com LAM a ocorrência de quilotórax em 11 casos. Em dois
pacientes com derrame pequeno, apenas realizou-se
acompanhamento clínico; em nove pacientes foram
realizadas toracocenteses de repetição, sendo que sete das
mesmas foram submetidas a outros procedimentos
cirúrgicos:

1) Três pacientes submetidas a pleurodese via drenagem
ou toracoscopia

2) Duas pacientes submetidas a pleurectomia
3) Duas pacientes submetidas a pleurodese, pleurectomia

e por fim ligadura do ducto torácico.
O uso de tratamento hormonal, seja com uso de

progesterona ou análogos GnRH não apresenta uma
comprovação quanto a sua efetividade, até mesmo pelo
pequeno número de casos referidos e a associação de outras
terapêuticas associadas. Há relato do uso de somatostatina
no tratamento de quilotórax pós esofagectomia com sucesso.8

Pleurodese / ligadura ducto torácico
Aparentemente, mesmo com a realização de

toracocenteses de repetição, muitas pacientes acabam
necessitando passar por um processo de pleurodese para
controle do quadro. Tanto a pleurodese química com uso de
agentes esclerosantes como talco, tetraciclina e mostarda
nitrogenada, quanto a pleurodese abrasiva/mecânica tem
efetivamente controlado a recidiva do quilotórax. Há sempre
a consideração de que a pleurodese, ao produzir aderências
pleurais, pode dificultar a realização de um transplante
pulmonar futuro assim como favorecer a ocorrências de
sangramentos no pós operatório.

Apesar dessas considerações, pleurodese prévia não é
uma contra-indicação absoluta para o transplante. Nas
pacientes com derrame pleural recidivante mesmo após
pleurodese pode realizar-se a ligadura do ducto torácico
como medida de controle, porém com risco de surgimento
de ascite quilosa.

Conclusão
O derrame pleural mais frequente na LAM é o quilotórax,

geralmente unilateral. A evolução desses casos é muito
variável e dependerá sempre do tamanho e dos sintomas
causados pelo quilotórax. Sempre que possível deve ser
tentada uma abordagem mais conservadora após o
diagnóstico, com observação nos derrames pequenos e
assintomáticos, uso de dieta hipogordurosa rica em TCM e
tratamento anti-hormonal. Nos demais casos, pode-se repetir
a toracocentese como alternativa inicial, a fim de evitar-se a
pleurodese e as aderências pleurais que possam dificultar
um futuro transplante pulmonar. Nos casos refratários à
pleurodesese, pleurectomia e até ligadura do ducto torácico
constituem-se alternativas que devem ser consideradas.
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Introdução
O lipoma subpleural é uma lesão torácica rara, benigna,

encapsulada e de crescimento lento. Origina-se do
subendotélio da pleura parietal podendo se estender para a
região subpleural, pleural ou extra-pleural.1

Assim sendo, os lipomas subpleurais são subdivididos
didaticamente em subpleurais e transmurais (aqueles que
apresentam uma porção intra e outra extratorácica).2,3 Foram
descritos na literatura apenas alguns casos acometendo
todas as faixas etárias, sem predileção por gênero. São, em
geral, assintomáticos, sendo diagnosticados a partir de
achados radiológicos incidentais. Caracterizam-se por serem
lesões bem delimitadas, formando ângulo obtuso com a
parede torácica. Porém, em alguns casos, principalmente
naqueles localizados em região próxima ao diafragma, podem
produzir sintomas por compressão local de outras estruturas4.
Reconstruções multiplanares à Tomografia Computadorizada
(TC) devem ser feitas nesses casos para diferenciar de hérnias
diafragmáticas ou eventrações.5  A presença de tumoração
na parede torácica é um sinal caraterístico de lipoma
transmural. Antes do advento da TC e da Ressonância
Magnética (RM), o diagnóstico devia ser feito através de
toracotomia em função do risco de perda de diagnóstico de
um lipossarcoma, pois o aspecto ao radiograma simples é
inespecífico.5 À TC, no entanto, os lipomas apresentam
homogeneidade característica e densidade de gordura, entre
–50 e –150 Unidades Hounsfield (HU), o que permite fazer
essa distinção, evitando-se procedimento invasivo.
Entretanto, em alguns casos, os lipomas podem apresentar
estrias de tecido mole de permeio. Arquitetura de aspecto
heterogêneo e densidades maiores que -50UH devem
levantar a suspeição de outros diagnósticos, em especial o
lipossarcoma por seu potencial maligno.6 As dimensões dos

lipomas pleurais variam de 2,0 a 18 cm de diâmetro, sendo
geralmente pedunculados ou sésseis, e não aderentes às
estruturas circunjacentes.3

Relato de caso
Paciente do sexo feminino, 58 anos; profissão: do lar.

História de 7 meses de chiado e “peito cheio”; negava tosse,
dor torácica, dispneia ou emagrecimento. Sem história de
trauma, sintomas respiratórios ou infecções pulmonares
pregressas. Antecedentes: hipertensa, em uso de
hidroclorotiazida e atenolol. Fazia uso de terapia de reposição
hormonal. Nunca havia fumado. Exame físico: eupneica,
corada, normotensa; pulmões com murmúrio vesicular
presente e simétrico, sem ruídos adventícios; sem outras
alterações significativas. Espirometria dentro dos parâmetros
de normalidade. Realizado radiograma de tórax que mostrava
imagem radiodensa de aproximadamente 4,0cm de diâmetro
em projeção de ápice pulmonar direito (Figuras 1 e 2). TC de
tórax que evidenciava imagem alongada, bem delimitada,
subjacente à pleura, medindo 4,0 por 2,0 cm, em campo
superior direito, com atenuação radiológica típica de gordura
(HU= –117,8), sem linfadenomegalias hilares ou mediastinais
(Figuras 3 e 4).

Discussão
Como na maioria dos casos de lipomas pleurais já

descritos, nossa paciente não apresentava sintomas que
pudessem ser relacionados à lesão. A TC permite um
diagnóstico seguro, definitivo e não invasivo ao delimitar a
origem pleural e seu conteúdo de gordura.1,7,8 O diagnóstico
diferencial imaginológico deve ser feito com outros tumores
torácicos que contenham tecido adiposo em sua estrutura,
como os timolipomas, angiolipomas e teratomas. Todos esses
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Fig. 1 - Radiograma simples mostrando massa subpleural

Fig. 2- Radiograma simples (detalhe da massa subpleural)

Fig. 3 -  Tomografia Computadorizada com massa “sublpeural”,
posterior em lobo superior

Fig.4 - Tomografia Computadorizada (janela para partes moles),
mostrando densidade média de –117,8  dentro do intervalo de –50
e –150 HU, considerado o intervalo próprio da gordura

tumores se caracterizam pela presença de “ilhas” de
densidades variadas, de tecidos moles, entremeadas com a
gordura 1,5. Eventualmente o lipoma pleural pode apresentar

“faixas” delicadas de tecidos moles, mas a apresentação mais
freqüente é de total homogeneidade de densidade de gordura,
como no caso apresentado. O lipossarcoma é outro
diagnóstico diferencial que deve ser feito, e que pode ser
facilmente suspeitado quando o coeficiente de atenuação for
mais alto que –50 HU e o aspecto for de massa heterogênea.1,5

Conclusão
Atualmente, os critérios de forma, homogeneidade e

atenuação tomográficos são considerados como suficientes
para o diagnóstico de lipoma pleural, sendo que a biópsia
ou ressecção cirúrgica estão indicados apenas quando a
lesão é heterogênea, apresentando componentes de gordura
e outros tecidos moles.1

Referências Bibliográficas
1. Gaerte SC, Meyer CA, Winer-Muran HT, et al. Fat-containing

lesions of the chest. RadioGraphics 2002; 22:S61-78.
2. Fraire F, Volante M, Bussolati G. Lipoma pleurico viscerale:

descrizione di um caso autoptico. Pathologica 2001; 93: 213-5.
3. Mcloud TC. CT and MR in pleural diasease. Clin Chest Med

1998; 19(2): 261-76.
4. Sakurai H, Kaji M, Yamazaki K, et al. Intrathoracic lipomas:

their clinicopathological behaviors are not as straightforward
as expected. Ann Thorac Surg 2008; 86:261-5.

5. Epler GR, Mcloud TC, Munn CS., Colby TV. Pleural lipoma.
Diagnosis by computed tomography. Chest 1986; 90:265-268.

6. Muller NL. Imaging of the pleura. Radiology 1993; 186:297-
309.

7. Salahudeen HM, Hoey ETD, Robertson RJ e Darby MJ. CT
appearances of pleural tummours. Clinical Radiology 2009;
64: 918-30.

8. Karlo et al.: Computed tomography imaging of subpleural
lipoma in two men: two case reports. Journal of medical case
reports 2010; 4:380.

Mauricio Sousa de Toledo Leme
maualeme@hotmail.com



 44                                                                                                                                               Pneumologia Paulista Vol. 25, No.13/2011

CONTROVÉRSIA

Biópsia as cegas versus biópsia
dirigida: ainda há espaço para a
biópsia pleural às cegas?
AUTORES: Ricardo L. M. Oliveira1, Ricardo Mingarini Terra2, Rodrigo Sabbion3, Paulo Manuel Pego-Fernandes4

SERVIÇO: Cirurgia Torácica da Universidade de São Paulo, Instituto do Coração-InCor

1Médico Residente
2Médico Assistente
3Fellow
4Médico Assistente

Introdução
O derrame pleural é uma das condições mais comuns da

prática clinica. O diagnóstico etiológico muitas vezes depende
da realização de toracocentese. No entanto, os resultados não
são convincentes. Aproximadamente 40% dos pacientes com
derrame pleural maligno1 e 60% daqueles com derrames por
mesotelioma² permanecem sem diagnóstico após a análise
citológica. No caso da tuberculose pleural, a análise bioquímica
e citológica é capaz de estabelecer um diagnóstico presuntivo,
porém em muitos casos ainda é necessária a amostra de tecido
pleural para confirmação histológica.

Desde as primeiras décadas do século XX, a biópsia pleural
foi utilizada como método diagnóstico por toracoscopia³. No
entanto, apenas a partir de 1955 com De Francis4 e,
posteriormente, em 1958 com Cope5 e Abrams6 e o
desenvolvimento de técnicas de biópsia pleural fechada às
cegas com agulhas específicas, esta opção tornou-se cada
vez mais utilizada. Com o aperfeiçoamento dos exames de
imagem e dos instrumentais de videocirurgia a partir da década
de 1970, as biópsias guiadas por imagem e por toracoscopia
juntaram-se ao arsenal propedêutico na investigação dos
derrames pleurais.

O objetivo deste artigo é discutir os métodos para biópsia
de pleura atualmente utilizados, analisando seus resultados
em relação ao diagnóstico das doenças pleurais e baseado
nestes dados fazer uma análise crítica.

Bióspia com agulha às cegas
Como citado anteriormente, a biópsia pleural às cegas

com agulha tornou-se amplamente utilizada a partir de meados
da década de 19504-6 na investigação da etiologia de derrames
pleurais exsudativos não diagnosticadas pela análise
bioquímica e citológica do líquido. No entanto, desde então,
apesar de tentativas de aperfeiçoamento da técnica, não
houve avanços em relação ao rendimento.7

Estudos demonstraram que a biópsia com agulha é eficaz
em coletar tecido pleural adequado para o diagnóstico em
98%8 dos casos, sendo que o número ideal de amostras
parece ser de 3 a 6.9,10 Atualmente, as agulhas de Abrams e
Cope são as mais utilizadas. A primeira mostrou ser capaz de
retirar mais tecido pleural, porém não há diferença nos
resultados¹¹. Mais recentemente, a agulha de Tru-Cut também
demonstrou ser uma opção relevante.12,13

O rendimento da biópsia varia conforme a doença. Em
uma análise retrospectiva de 254 pacientes com diagnóstico
confirmado de Tuberculose Pleural, Valdés et al14

encontraram uma sensibilidade de aproximadamente 80%
para o achado de granuloma caseoso em tecido pleural
amostrado por biópsia com agulha às cegas. Em outro
estudo, Diacon et al15 analisaram prospectivamente 51
pacientes provenientes de área com alta prevalência para
Tuberculose, com exsudato pleural sem diagnóstico,
submetidos a toracocentese, biópsia de pleura com agulha de
Abrams e pleuroscopia ambulatorial. A biópsia percutânea
obteve sensibilidade de 79%, especificidade de 100%, valor
preditivo positivo de 100% e valor preditivo negativo de 50%.

Em contrapartida, em relação ao derrame pleural de origem
neoplásica em geral, incluindo doença metastática e
mesotelioma, os estudos demonstram uma sensibilidade de
43% a 68% e especificidade de 100% para a biópsia com
agulha1,8,9, sendo os resultados piores para o mesotelioma.1,16

Essa diferença da sensibilidade no diagnóstico da
tuberculose pleural e do derrame neoplásico ocorre devido
o padrão de distribuição mais uniforme da doença
tuberculosa na pleura em comparação à doença neoplásica,
a qual é mais localizada, comprometendo as regiões mais
basais do tórax16 de mais difícil acesso à biópsia às cegas.

Complicação ocorre em menos de 10% dos procedimentos,
sendo pneumotórax o mais frequente.8 Outros também são
descritos: hemotórax8, disseminação tumoral para a parede
torácica, neuralgia intercostal18 biópsia acidental hepática e
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renal¹9 e também um relato de fragmentação da agulha de
Abrams dentro do tórax.20 Em uma série de 414 biópsias,
houve 02 óbitos por hemotórax maciço.19

Biópsia guiada por imagem
A biópsia de pleura pode ser realizada com o auxílio de

exames de imagem (US ou TC). A técnica consiste em
identificar a região pleural com mais alterações através do
exame e utilizando preferencialmente uma agulha cortante
ao invés de agulha fina, já que a primeira apresenta melhores
resultados.6, 21 Esta técnica pode ser realizada em doenças
pleurais com ou sem derrame associado.

A ocorrência de complicações é baixa, com uma incidência
relatada de pneumotórax pós-procedimento de 4,7%.22

Descreveremos a seguir os resultados dos 2 métodos
separadamente.

Ultrassom
Desde a década de 1960 o ultrassom (US) é utilizado para

avaliação de patologias torácicas não-cardíacas.23 Em 1976
foi descrita biópsia percutânea de massa pulmonar guiada
por US.24 Em 1984 foi publicado artigo descrevendo biópsia
de lesões torácicas, incluindo lesões pleurais, com agulha
de Tru-Cut guiada por US25 e, desde então, esta técnica
tornou-se cada vez mais difundida.

Poucos estudos analisando unicamente a biópsia guiada
por US foram realizados. Um dos primeiros trabalhos
comparativos, publicado em 1991, analisando
retrospectivamente 49 pacientes submetidos a biópsia pleural
(25 com agulha de Tru-Cut guiado por US e 24 pela técnica
convencional de Abrams), observou sensibilidade da biópsia
guiada de 70% e 86% para neoplasia e tuberculose,
respectivamente e especificidade de 100% para ambas
patologias. A biópsia às cegas obteve sensibilidade de 44%
para neoplasia e 20% para tuberculose, com especificidade
de 100%. 26

Em um estudo prospectivo, randomizado, com 89 pacientes
com derrame pleural exsudativo e suspeita clínica de
tuberculose, comparando a eficácia da biópsia guiada por US
com agulha de Abrams e Tru-Cut, Koegelenberg et al27

demonstraram que a biópsia com a agulha de Abrams é
superior à Tru-Cut em relação à presença de tecido pleural na
histologia (91% vs. 78.7% p=0.015) e no diagnóstico de
tuberculose (sensibilidade: 81,8% vs. 65,2% p<0.022). Não
houve diferença entre as duas agulhas no diagnóstico de
neoplasia pleural. Apenas 02 pacientes apresentaram dor
intensa após o procedimento, necessitando de analgesia
parenteral e 02 episódios de síncope. Não houve pneumotórax
ou hemotórax.

A biópsia de pleura guiada por US pode ser realizada de
forma segura e com bom rendimento, tornando-se uma opção
acessível para o diagnóstico etiológico das doenças
pleurais.

Tomografia Computadorizada (TC)
A tomografia computadorizada tem sido utilizada

freqüentemente como auxílio à biópsia pleural guiada. Na
maioria dos trabalhos referentes a este tema, a TC foi o

método de auxílio mais utilizado para guiar o procedimento
(colocar todas as referências).

Em um estudo retrospectivo publicado em 200128, 33
pacientes com suspeita de derrame pleural maligno e
espessamento pleural evidenciado na TC com contraste
foram submetidos a biópsia percutânea guiada por TC (24
pacientes) e por US (9 casos). Foram diagnosticados
corretamente 21 de 24 pacientes com derrame pleural
neoplásico (sensibilidade de 88% e especificidade de 100%),
incluindo 13 de 14 casos de mesotelioma (sensiblidade de
93%), alcançando acurácia de 91%.

Em outro trabalho29 retrospectivo realizado em 53 pacientes
com espessamento pleural submetidos a biópsia guiada por
exame de imagem (47 por TC e 6 por US), foram
diagnosticados 18 de 21 pacientes com mesotelioma
(sensibilidade de 86% e especificidade de 100%). Destes 21
casos, 7 não apresentavam derrame pleural no momento da
biópsia e o diagnóstico foi feito corretamente através da
biópsia percutânea guiada em 5 deles. Em 4 pacientes, a
espessura da pleura foi menor que 5mm e o diagnóstico
confirmado pela biópsia guiada.

Benamore et al30 analisaram retrospectivamente as
complicações e o rendimento de 80 biópsias de pleura
guiadas por TC e 5 por US. Foram observados 4 (4,7%) novos
pneumotórax após o procedimento. Não houve necessidade
de drenagem nestes casos. Seis (7,5%) pacientes
apresentaram sangramento significativo, porém sem
instabilidade hemodinâmica ou necessidade de
hemotransfusão. Em 10 biópsias (12%) as amostras foram
inadequadas para o diagnóstico. A sensibilidade foi de 76%,
incluindo as biópsias com material inadequado. Excluindo-
as, a sensibilidade é de 95% com especificidade de 100%.

Maskell et al16 realizaram o único estudo prospectivo,
controlado e randomizado comparando a eficácia entre a
biópsia de pleura às cegas com agulha de Abrams e a biópsia
guiada por TC no diagnóstico do derrame pleural maligno.
Um total de 50 pacientes com suspeita de derrame pleural
neoplásico unilateral e citologia negativa foram incluídos
no estudo e randomizados igualmente entre 2 grupos: Biópsia
de Abrams e Biópsia por TC. A sensibilidade foi maior na
Biópsia por TC (87% vs. 47% p=0,02) sem diferença entre os
grupos na especificidade. Não houve complicação no grupo
da Biópsia por TC enquanto na Biópsia de Abrams houve
um relato de hematoma subcutâneo.

Pleuroscopia Ambulatorial
De acordo com Canto et al17, ao analisarem

retrospectivamente 203 pacientes com suspeita de derrame
pleural maligno, submetidos a videotoracoscopia, foi observado
que 84% das metástases pleurais ocorrem no terço inferior do
hemitórax e 53% na face costal da pleura parietal, com uma
parcela significante localizando-se na pleura mediastinal, visceral
e seio cardio-frênico. Dessa forma, justifica-se o baixo
rendimento da biópsia de pleura às cegas no diagnóstico do
derrame pleural maligno. É importante ressaltar também que
algumas dessas localizações são inacessíveis até mesmo à
biópsia guiada por imagem. Nesta situação a toracoscopia,
seja ela ambulatorial ou cirúrgica é essencial.
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A pleuroscopia ambulatorial consiste em um método de
visualização do espaço pleural através da introdução de um
toracoscópio/pleuroscópio rígido, semi-rígido ou flexível,
realizado em uma sala utilitária ou em centro cirúrgico, sob
sedação e anestesia local, com o paciente em decúbito lateral.

Em um estudo já citado anteriormente15, prospectivo, foi
comparado o rendimento entre a biópsia às cegas e
pleuroscopia ambulatorial no diagnóstico de tuberculose
pleural. No total de 42 casos, a sensibilidade da pleuroscopia
foi maior que a encontrada na biópsia às cegas (100% vs.
79%). Outros trabalhos realizados em áreas de baixa
prevalência de tuberculose também relataram bons resultados,
com sensibilidade de 93,3%.31-33

Diversos estudos avaliaram a sensibilidade e especificidade
da pleuroscopia ambulatorial no diagnóstico do derrame
pleural maligno e benigno. Hansen et al34 analisaram
retrospectivamente 136 pacientes com exsudatos pleurais com
citologia negativa submetidos a pleuroscopia. A sensibilidade
global foi de 90,4%. A sensibilidade para derrame neoplásico
foi de 88% e especificidade de 96%. Menzies et al35 avaliaram
102 pacientes, sendo 86 com derrame pleural sem diagnóstico,
11 com massa pleural e 5 com derrame e neoplasia de pulmão
associada. A acurácia da pleuroscopia foi de 96%, incluindo
neoplasias e doenças benignas. A sensibilidade para o
diagnóstico de derrame pleural maligno (metastático e
mesotelioma) foi de 91%, com especificidade de 100%. Blanc
et al36 analisaram 149 pacientes submetidos a pleuroscopia
ambulatorial. Destes, 120 também foram submetidos a biópsia
percutânea às cegas, com diagnóstico estabelecido em 96. A
acurácia observada da pleuroscopia foi 93,3%(139/149) no
diagnóstico tanto de doença benigna quanto maligna. Em 6
casos (4%) a pleura não foi visualizada devido aderências
entre a pleura parietal e visceral. Nestes casos a biópsia pleural
foi realizada por toracotomia. Neste mesmo estudo, o valor
diagnóstico da pleuroscopia também foi avaliado comparando-
o com os 96 diagnósticos estabelecidos através da biópsia às
cegas. A pleuroscopia modificou 43 (44,8%) dos 96
diagnósticos, inclusive revelando 29 casos novos de
malignidade entre casos previamente definidos como
“inflamação inespecífica” e modificando o diagnóstico de
mesotelioma para “inflamação inespecífica” em 1 caso.

A pleuroscopia ambulatorial também aumento o rendimento
diagnóstico do mesotelioma. Boutin et al37 compararam a
eficácia diagnóstica da pleuroscopia, citologia e biópsia às
cegas em 188 pacientes com mesotelioma maligno. A
sensibilidade observada foi de 98%, 26% e 21%,
respectivamente. Em 51 casos, a pleuroscopia não bem
sucedida devido aderências.

As contraindicações absolutas à pleuroscopia ambulatorial
são: aderências pleuropulmonares por todo hemitórax; tosse
incontrolável e hipercapnia. As contraindicações relativas são:
obesidade severa; processos agudos reversíveis (ex: infecção);
comorbidades significativas (ex: cardiopatia isquêmica); alta
probabilidade de encarceramento pulmonar que impossibilite a
pleurodese; obstrução de via aérea central.39

Combinando a incidência de complicações observadas
em 47 trabalhos de pleuroscopia ambulatorial, óbito ocorreu
em 16/4736 casos (0.34%, 95% CI 0.19% a 0.54%). Outras
complicações (empiema, sangramento, pneumotórax, fístula

broncopleural, disseminação tumoral e pneumonia) ocorreram
em 86/4736 casos (1.8%, 95% CI 1.4% a 2.2%).38

A videotoracoscopia é realizada no centro cirúrgico e
diferencia da pleuroscopia ambulatorial por ser feita sob
anestesia geral, muitas vezes com intubação seletiva e
permite maior manipulação da cavidade pleural. Os resultados
encontrados são semelhantes à pleuroscopia39, apesar de
não haver estudos comparativos entre os 2 métodos.

Discussão
A escolha do método de biópsia de pleura deve levar em

consideração a suspeita clínica, dados epidemiológicos, a
condição clínica do paciente, o prognóstico da doença, a
disponibilidade e o custo do método, além de, obviamente, o
rendimento diagnóstico.

A biópsia percutânea às cegas tem um bom rendimento no
diagnóstico da tuberculose pleural, com resultados
comparáveis à biópsia guiada. Como em nosso meio a
porcentagem de derrame pleural secundário à doença
tuberculosa é considerável, este método tem valor importante,
inclusive pelo baixo custo, e não deve ser abandonado.

A biópsia guiada por imagem, seja TC ou US, tem sua
melhor indicação na suspeita de derrame pleural maligno, na
qual a citologia tem baixa sensibilidade e a biópsia às cegas
acrescenta pouco ao rendimento diagnóstico. Estudos
comprovaram a boa sensibilidade e especificidade do método,
o qual pode ser utilizado nas diversas formas de manifestação
de doença pleural (derrame pleural isolado ou associado,
espessamento pleural isolado, nodulações ou massas pleurais)
com poucas complicações. A escolha entre a TC e o US vai
depender principalmente da disponibilidade e do treinamento.
O US tem a vantagem de ser mais barato, mais acessível e não
expor à radiação. Já a TC, teoricamente, teria vantagens no
caso de alterações pleurais sem derrame associado e na biópsia
em áreas de difícil acesso ao US, como  as regiões atrás das
costelas e paravertebrais. Apesar do exposto, não há estudos
comparativos entre as 2 técnicas que comprovem esta teoria.

A pleuroscopia ambulatorial vem surgindo como método
diagnóstico cada vez mais utilizado. Estudos mostraram um
bom rendimento no diagnóstico de doenças pleurais benignas
e malignas com baixas complicações, comparáveis à biópsia
guiada por imagem, porém permitindo também procedimentos
terapêuticos como a pleurodese. A maior diferença em relação
aos outros métodos descritos está no diagnóstico do
mesotelioma. Patologia esta de alta morbi-mortalidade e que
tem uma tendência de aumentar sua incidência nos próximos
anos. A pleuroscopia talvez deva ser o primeiro exame a ser
realizado quando houver esta suspeita. As desvantagens
deste método são a dificuldade de visualização e biópsia da
pleura quando existem aderências pleuro-pulmonares firmes,
o alto custo, a indisponibilidade de material específico e
poucos profissionais treinados em nosso meio.

A videotoracoscopia, por ser mais invasiva, ficaria
reservada para casos sem diagnósticos após tentativas com
os outros métodos e nos quais seriam necessárias
intervenções mais complexas como a decorticação pulmonar.

Atualmente a toracotomia apenas tem utilidade nas
situações onde o pulmão está completamente aderido à parede
torácica, tornando a cavidade pleural praticamente inacessível
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às óticas de vídeo e o diagnóstico não pôde ser estabelecido
por biópsia guiada.

Conclusão
A biópsia de pleura às cegas ainda é método bastante útil

em nossa realidade, principalmente no diagnóstico da
tuberculose pleural e do ponto de vista financeiro. No
entanto, em caso de suspeita de derrames neoplásicos, não
é admissível a realização de biópsia às cegas, havendo
disponibilidade de biópsia guiada ou da pleuroscopia
ambulatorial. Esta vem surgindo como método intermediário
entre a biópsia com agulhas e a videotoracoscopia no que
diz respeito ao grau de invasão e vem ocupando um papel
muito importante no diagnóstico do mesotelioma.

Estudos prospectivos e randomizados comparando os
diversos métodos ainda são necessários. Trabalhos
considerando o impacto financeiro das diferentes
abordagens também seriam muito enriquecedores.
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Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos,
A vida inteira que podia ter sido e que não foi.
Tosse, tosse, tosse.

Mandou chamar o médico:
- Diga trinta e três.
- Trinta e três... trinta e três... trinta e três...
- Respire.

- O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão
direito infiltrado.
- Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?
- Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.

Pneumotórax

Manuel Bandeira
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