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Apresentação

Caro (a) sócio (a),

Iniciamos 2018 com o objetivo de manter a missão do Pneumologia Paulista de contribuir
com a atualização dos médicos pneumologistas, por meio da publicação de casos clínicos
mensais.

Nesta edição, apresentamos um caso interessante de doença pulmonar intersticial associada
à exposição ocupacional, o que nos traz a importância da abordagem clínica com anamnese
detalhada para um diagnóstico acurado. A pneumonia de hipersensibilidade é uma das doenças
pulmonares intersticiais mais comuns no Brasil e outras exposições ambientais além de
mofo e antígenos aviários devem ser sempre pesquisadas nestes casos.

Boa leitura a todos.

Dra. Regina Célia Carlos Tibana
Editora-chefe do Pneumologia Paulista.
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Pneumopatia em marceneiro
Rafael Futoshi Mizutani1, Mário Terra-Filho2; Ubiratan de Paula Santos3

1Médico Assistente da Divisão de Pneumologia, Instituto do Coração (InCor) Hospital das Clínicas
HCFMUSP, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, BR
2Professor Associado da Faculdade de Medicina FMUSP, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, BR
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Clínicas HCFMUSP, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, BR 

PARÂMETROS VALOR OBTIDO % PREVISTO
CVF (L) 2,08 56
VEF1 (L) 1,89 68
VEF1/CVF 0,91 119
FEF25-75% (L/s) 3,65 143
FEF25-75%/CVF 175,68 261
CPT (L) 3,86 63
VR (L) 1,67 74
VR/CPT 0,43 116
DCO 17,61 60

Tabela 1. Prova de função pulmonar completa. Valores de
referência para população brasileira (23, 24)

Nota: CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado no
primeiro segundo; FEF25-75%: fluxo expiratório forçado médio entre os fluxos
25% e 75%; CPT: capacidade pulmonar total; VR: volume residual; DCO:
capacidade de difusão de monóxido de carbono.

Figura 1. Tomografia computadorizada de tórax de alta resolução. Imagens
obtidas no plano do arco aórtico (A), carina (B), veias pulmonares (C) e das
bases pulmonares (D) demonstram opacidades em vidro fosco difusas,
entremeadas por áreas de parênquima relativamente preservado, formando
atenuação em mosaico e presença de reticulados periféricos com predomínio
em bases.

Caso Clínico

Paciente do sexo masculino, caucasiano, 74 anos,
apresentou-se com dispneia progressiva aos esforços de
início há dois anos, associado à tosse com expectoração
hialina. Havia perdido 11 kg desde o início dos sintomas.
Negava febre e outros sintomas. Refere nunca ter fumado.
Antecedente pessoal de hipertensão arterial sistêmica.

Havia trabalhado na manutenção de ônibus como
carpinteiro e marceneiro por sete anos e após como
marceneiro por 18 anos, com exposição a pó de madeira,
verniz, tintas, selantes e solventes. Aposentou-se há 10
anos, porém continuou realizando a atividade como hobby,
em sua casa, até a avaliação inicial. Negava outras
exposições ocupacionais ou no domicilio.

Ao exame clínico, IMC de 29,0 kg/m2 e saturação
periférica de O2 (SpO2) de 95% em ar ambiente; ausculta
pulmonar com murmúrios vesiculares presentes e
estertores grossos em bases, sem outras alterações no
restante do exame.

Tomografia computadorizada de tórax de alta resolução
(TCAR) com presença de opacidades reticulares finas e
áreas em vidro fosco, entremeadas por áreas de
parênquima relativamente preservado, formando
atenuação em mosaico, associados à bronquiectasias e
bronquiolectasias de tração, leve distorção arquitetural
e redução volumétrica, simétrica e sem predomínio de
localização (Figura 1). Função pulmonar completa
mostrou distúrbio ventilatório restritivo com redução da
capacidade de difusão de monóxido de carbono (DCO)
(Tabela 1).

Realizada broncoscopia, com lavado broncoalveolar
(LBA) e biópsia pulmonar transbrônquica. A broncoscopia
não mostrou alterações na árvore traqueobrônquica; o

LBA foi colhido do segmento lingular e a biópsia pulmonar
transbrônquica realizada no lobo inferior esquerdo. O LBA
obteve 100 células/mm3, com 71% de macrófagos, 24% de
linfócitos, 1,6% de neutrófilos, 1,2% de eosinófilos, 1,2%
de monócitos e 1% de células epiteliais. A relação CD4+/

Rafael Futoshi Mizutani
rfutoshi@hotmail.com
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CD8+ foi de 3,69. A biópsia pulmonar transbrônquica não
obteve amostra tecidual satisfatória de parênquima
pulmonar para análise.

O caso foi discutido em reunião de equipe
multidisciplinar, com expertise em doenças intersticiais
pulmonares e ocupacionais, formada por patologistas,
radiologistas torácicos e pneumologistas. Levando-se em
conta os aspectos da história clínica e ocupacional,
associadas às alterações encontradas na TCAR e no LBA, a
conclusão diagnóstica foi de pneumonite por
hipersensibilidade (PH) crônica secundária à exposição
ocupacional nas atividades de marcenaria, onde houve
exposição a poeiras de madeira, colas, vernizes, tintas,
selantes e solventes, algumas contendo substâncias
químicas reconhecidas como fator de risco para PH.

O paciente foi orientado a cessar as exposições e iniciado
corticoide sistêmico na dose de 0,5 mg/kg/dia; houve
melhora clínica inicial, mas o paciente apresentou piora
da dispneia e da SpO2, sendo optado por iniciar azatioprina,
atingindo a dose de 2mg/kg/dia, com progressiva redução
do corticosteroide. O paciente mantém seguimento clínico
ambulatorial em nosso serviço.

Discussão

A pneumonite por hipersensibilidade (PH) é definida
como uma doença intersticial pulmonar decorrente da
inalação de antígenos ou agentes químicos reativos
(isocianatos) por um indivíduo previamente sensibilizado1.
A PH é dita ocupacional se a inalação dessas substâncias
ocorre durante a realização de sua atividade profissional.
As primeiras descrições que se assemelham ao quadro de
PH ocupacional foram feitas por Bernardino Ramazzini,
em 1713, ao observar o desenvolvimento de sintomas
respiratórios progressivos em trabalhadores de grãos2,
mas coube a Jacky Pepys a primeira descrição clínica e
etiológica em 19693, estabelecendo suas diferenças com
a asma, com qual era confundida, principalmente nas
formas agudas.

Fisiopatologia

Partículas de moléculas menores que 5 mm são capazes de
penetrar o sistema respiratório até os bronquíolos terminais
e os alvéolos. Com a exposição recorrente, são formados
anticorpos IgG específicos contra o antígeno inalado ou
proteínas modificadas por agentes químicos (caso dos
isocianatos), levando a uma resposta de hipersensibilidade
tipo 3 (mediada por imunocomplexos) ou tipo 4 (mediada
por linfócitos T). Através de citocinas produzidas por
linfócitos T helper (Th) 1, Th2 e Th17, ocorre inflamação
centrada nas regiões peribronquiolares e alveolares com
predomínio linfocítico e granulomas malformados,
podendo levar a fibrose do parênquima pulmonar4.

Agentes causadores

Há uma quantidade crescente de antígenos descritos
associados ao desenvolvimento de PH. Os principais
antígenos são produzidos por bactérias, fungos e animais;
algumas substâncias químicas de baixo peso molecular e
metais também podem causar PH (Tabela 2)1,5. A
identificação de agente(s) ou ambiente causador(es) da PH
é essencial para o manejo da doença, uma vez que sua não
identificação confere pior prognóstico devido à perpetuação
da exposição ao agente causador6. Assim, sempre deve ser
realizada anamnese ocupacional e ambiental detalhada
dos indivíduos com suspeita de PH. Uma ferramenta que
pode ser utilizada para a identificação de um agente
causador é a pesquisa de precipitinas, embora pouco
disponível para a maioria dos agentes7.

Entre as principais ocupações de risco para PH estão
os trabalhadores rurais, de processamento de alimentos,
criadores de animais (especialmente de pássaros),
trabalhadores de madeira, pintores (uso de isocianatos)
e operadores de máquina que usam fluidos em suas
operações, produção de cortiça. A exposição a fluidos de
corte contaminados por bactérias (principalmente
Mycobacterium immunogenum) tornou-se a principal
causa de PH ocupacional no Reino Unido nos últimos
anos8,9. Os fluidos de corte (também chamados óleos de
corte) são misturas de óleos com ou sem água, geralmente
utilizados para lubrificação e resfriamento de peças
metálicas em vários processos de indústrias ou setores
metalomecânicos de empresas.

Quadro Clínico e classificação

A apresentação clínica é dividida nas formas aguda,
subaguda e crônica, pela classificação de Richerson10.
Entretanto, essa classificação leva a alguma confusão,
pois sugere que haja progressão da forma aguda para a
subaguda e da subaguda para a crônica, o que muitas
vezes não ocorre. O HP Study Group é uma colaboração
internacional com esforços em sistematizar o diagnóstico
e a classificação de PH. O grupo realizou um estudo com
análise de clusters para obter uma classificação com
melhor correlação clínica, radiológica e funcional,
dividindo os pacientes em dois clusters, o primeiro com
espectro de sintomas agudos e recorrentes e o segundo
com sintomas crônicos e progressivos, com doença
intersticial fibrosante (Tabela 3)11.

Critérios Diagnósticos

Há dificuldades para a elaboração de critérios
específicos para o diagnóstico de PH, pois sua
apresentação clínica é muito heterogênea, não existe um
exame considerado padrão-ouro para o diagnóstico e na
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OCUPAÇÃO
Fazendeiro

Criadores de animais

Trabalhadores de madeira

Trabalhadores de indústrias

Manutenção de ventilação e fontes de água

EXPOSIÇÕES DE RISCO
Mofo em silagem e no cultivo (tabaco, batata, grãos,
uva), fungos do queijo, cogumelos, vegetais (chá,
leguminosas, malte), pesticidas

Criação de pássaros, técnicos de biotério,
cuidadores de animais, peleiros (peles de animais)
Poeira da madeira (carvalho, cedro, pinho, mogno),
mofo na madeira, colas, resinas e solventes
Operadores de máquina (fluido de corte), pintores,
produção de polímeros, produção e uso de resinas
e solventes, produção de detergentes enzimáticos

Sistemas de ventilação e ar condicionado, saunas,
piscinas, banheiras aquecidas

Agente causadores (exemplos)
Thermoactinomyces spp,
Aspergillus spp, Penicillium spp,
proteínas vegetais, piretróides
(pesticida)
Proteínas da ave/penas, ratos e
cobaias, outros
Alternaria sp, Cryptostroma sp,
Trichoderma sp, resinas epóxi
Mycobacterium immunogenum,
Pseudomonas fluorescens,
metais (Co, Zn, Zr), isocianatos,
resinas epóxi, enzimas de
Bacillus subtilis
Complexo Mycobacterium avium
intracellulare (MAC),
Thermoactinomyces spp,
Trichosporon cutaneum

Tabela 2. Principais ocupações de risco e agentes associados. Adaptado de Quirce et al. (1)

CLASSIFICAÇÃO DE RICHERSON (10)
Tempo decorrido após exposição
até sintomas
Sintomas predominantes

Classificação HP Study Group (11)

Sintomas e sinais

Função pulmonar

Radiografia
Tomografia de tórax

AGUDO
Horas (entre 2 e 9h)

Febre, calafrios,
mialgia, influenza-like

SUBAGUDO
Dias a semanas

Tosse, dispneia
progressiva

Cluster 1 (“sintomas agudos e recorrentes”)

Dispneia, tosse, recorrência de sintomas após
exposição, calafrios, mialgia, opressão torácica
Normal

Normal ou opacidades em bases
Opacidades em vidro fosco

CRÔNICO
Meses a anos

Dispneia aos esforços, perda ponderal,
tosse
Cluster 2 (“sintomas crônicos e padrão
fibrosante”)
Dispneia aos esforços, tosse, ausculta
com estertores, baqueteamento digital
Distúrbio ventilatório restritivo e redução da
DCO
Opacidades em base ou difusas
Opacidades em vidro fosco, fibrose
pulmonar

Tabela 3. Classificações de pneumonite de hipersensibilidade (Adaptado de Lacasse et al. 11)

DCO: capacidade de difusão de monóxido de carbono

literatura há emprego de uma variedade de nomenclaturas
(ex.: alveolite alérgica extrínseca, pulmão do fazendeiro,
pulmão do criador de pássaros, etc.) que dificulta a
formação de um banco de dados mais consistente12. Na
maioria dos estudos, o padrão-ouro utilizado é o
diagnóstico consensual de vários especialistas.

O HP Study Group sugere elementos para predição
clínica de PH baseada em seis critérios (exposição a agente
de risco; recorrência de sintomas; sintomas após 4 a 8h
da exposição; perda ponderal; ausculta pulmonar com
estertores; precipitinas séricas) e calculou a probabilidade
do diagnóstico para as possíveis combinações; uma
probabilidade menor de 10% praticamente exclui PH e
maior que 90% pode ser suficiente para o diagnóstico12.
Outros escores diagnósticos também foram criados,
geralmente se restringindo a um grupo de trabalhadores
expostos à(s) substância(s) com risco conhecido e estes
escores são especialmente úteis em surtos epidêmicos,
como o que ocorreu com os trabalhadores de fluido de
corte8,13 (Tabela 4). Com o crescente reconhecimento da PH

como uma doença pulmonar intersticial frequente, vários
critérios diagnósticos e de classificação têm sido
propostos desde a publicação do HP Study Group14,15,16,17.
Porém até o momento não existe consenso sobre o
assunto.

Exames de imagem

Radiografia de tórax: é um exame pouco específico para
o diagnóstico de PH e frequentemente é normal. Alterações
são observadas principalmente nas formas crônicas e
fibrosantes, como opacidades em vidro fosco, opacidades
reticulares e lineares, redução do volume pulmonar15.

TC de tórax: é um exame mais sensível que a radiografia
e praticamente obrigatória para avaliação de alterações
do interstício pulmonar.  Os achados tomográficos mais
frequentes são16:

• Opacidades em vidro fosco: presentes principalmente
nas formas subagudas e crônicas, geralmente bilaterais e
simétricas.
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ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS PONTUAÇÃO
SINTOMAS RESPIRATÓRIOS

Tosse, dispneia, sibilância ou opressão torácica associada ao trabalho
Parar para recuperar o fôlego ao andar no plano em seu próprio ritmo
Afastamento prévio do trabalho devido a sintomas respiratórios

SINTOMAS CONSTITUCIONAIS
Sintomas influenza-like que pioram ao final da semana de trabalho
Perda ponderal inexplicável

FUNÇÃO PULMONAR
CVF < 80% do previsto
CVF < 70% do previsto e/ou CPT < 80% do previsto
DCO < 60% do previsto

RADIOLOGIA E EXAME CLÍNICO
Alterações em radiografia de tórax (nodularidades ou opacidades em vidro fosco difusas)
Alterações em TCAR (modularidades, opacidades em vidro fosco difusas, mosaico, padrão PIU)
Ausculta pulmonar com estertores finos à expiração

EVIDÊNCIA DE INFLAMAÇÃO
Neutrófilos > 7.000 céls/mm3 ou PCR > 10 mg/L
Linfócitos no LBA > 20%
Biópsia pulmonar compatível com PH ou PIU
Pontuação total

+4
+6
+7

+5
+7

+3
+5

+10

+6
+7
+7

+5
+8

+10
Máximo 41

CVF: capacidade vital forçada; CPT: capacidade pulmonar total; DCO: capacidade de difusão de monóxido de carbono; TCAR: tomografia computadorizada
de tórax de alta resolução; PIU: pneumonia intersticial usual; PCR: proteína C reativa; LBA: lavado broncoalveolar, PH: pneumonite de hipersensibilidade.

Tabela 4. Escore MWF-HP para trabalhadores expostos a fluidos de corte. Para a pontuação, utiliza-se o critério de maior
valor dentro de um domínio, com pontuação máxima de 41. Valores de corte: caso definitivo > 26 pontos; caso possível
entre 19 e 26; caso descartado < 19. (Adaptado de Barber et al. 8).

• Nódulos centrolobulares: geralmente mal definidos
ou em vidro fosco. São as principais alterações que
ocorrem nas formas agudas.

• Áreas de baixa atenuação: geralmente ocorrem em
meio a áreas de opacidades em vidro fosco, formando o
padrão de atenuação em mosaico; ficam mais evidentes
quando se realiza imagens durante a expiração
(aprisionamento aéreo).

• Reticulado e distorção arquitetural: em formas crônicas
e fibróticas, ocorrem associados à bronquiectasias e
bronquiolectasias de tração, com predomínio de
distribuição peribrônquico e subpleural; pode também
haver faveolamento.

Lavado broncoalveolar

O LBA é uma das ferramentas mais sensíveis no
diagnóstico de PH16. A principal característica é o
aumento de células no LBA com predomínio de
linfócitos (> 15%), eventualmente em porcentagem
maior que 50%16. Proporções baixas de linfócitos
praticamente excluem o diagnóstico de PH16. O LBA
também é útil para o diagnóstico diferencial das outras
doenças intersticiais pulmonares16. Existe a descrição
clássica de predomínio de linfócitos T CD8+, com
relação CD4+/CD8+ menor que um. Entretanto, essa
distribuição ocorre em cerca de 1/3 das vezes e valores
elevados (> 3) de relação CD4+/CD8+ não excluem o
diagnóstico17.

Biópsia

A biópsia pulmonar é muitas vezes necessária para o
diagnóstico de PH, especialmente quando o padrão é
fibrosante e há dificuldade para a diferenciação
radiológica de pneumonia intersticial usual (PIU)18,19.
Geralmente, tenta-se obter tecido pulmonar através de
broncoscopia; eventualmente, é necessária uma
amostragem através de biópsia cirúrgica, caso ainda haja
dúvida diagnóstica. Os achados patológicos podem ser
discretos e o patologista deve ser informado da suspeita
clínica de PH. As principais alterações histopatológicas
encontradas na PH são18:

• Alterações centradas na via aérea (peribronquio-
lares);

• Infiltrado intersticial com variados graus de fibrose,
de predomínio linfocítico;

• Presença de granulomas epitelioides pequenos,
frouxos e malformados;

• Pode ocorrer sobreposição com padrões de outras
doenças pulmonares intersticiais fibrosantes, como PIU
e pneumonia intersticial não específica (PINE).

Outros exames

Precipitinas séricas: o exame consiste na pesquisa
sérica de anticorpos IgG específicos, através da interação
entre preparados dos antígenos suspeitos e o soro do
indivíduo. A imunoeletroforese é o método mais acurado6.
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Entretanto, o exame pode ser falso-positivo em indivíduos
expostos ao antígeno testado (ocorre resultado falso-
positivo em cerca de 10% de fazendeiros e 40% de criadores
de pássaros que não apresentam PH); ao mesmo tempo,
um exame negativo não exclui a suspeita de PH, pois o
antígeno culpado pode não ter sido testado7. Poucos
centros realizam painéis completos de antígenos suspeitos
para uma determinada ocupação; até o momento, não há
disponibilidade do exame no Brasil.

Broncoprovocação específica: consiste na realização
de prova de função pulmonar inicial, com repetições
seriadas do exame após a exposição ao antígeno suspeito.
Considera-se positivo quando há queda de capacidade
vital forçada (CVF) maior que 15% ou, quando há quedas
menores que 15%, deve apresentar alterações clínicas ou
laboratoriais avaliadas após 8h da exposição (queda de
SpO2 > 3 pontos percentuais, aumento de leucócitos séricos
> 20%, alteração radiológica significativa, elevação de
temperatura > 0,5º C, tosse ou dispneia evidente)20. O
exame possui uma série de dificuldades técnicas e por
isso é raramente realizado: necessidade de preparação
de extratos de antígenos, cabine específica para a
realização dos testes, vigilância dos pacientes submetidos
ao teste idealmente em ambiente intra-hospitalar por pelo
menos 24h20. A sensibilidade estimada é de 72,4% e
especificidade de 84%, com maior taxa de falsos-negativos
quando o antígeno suspeito não é aviário ou fúngico20.

Diagnóstico diferencial

Devido às apresentações clínicas diversas de PH, deve
se considerar uma série de diagnósticos diferenciais. Entre
os diagnósticos diferenciais para PH aguda estão
infecções respiratórias agudas, síndrome tóxica por
poeira orgânica, febre dos fumos metálicos e outras
síndromes febris causadas por inalantes1,21. Já na PH
crônica devem ser considerados no diferencial uma
multiplicidade de doenças intersticiais pulmonares. A PIU
é o principal diagnóstico diferencial especialmente em
pacientes com doença fibrosante avançada; outros
diagnósticos a serem considerados são a PINE fibrosante,
pneumonia intersticial bronquiolocêntrica e pneumonia
intersticial por metal duro18.

Tratamento

A cessação da exposição ao agente causador é o
principal tratamento da PH6. Isso implica em uma série de
questões trabalhistas, visto que em alguns casos, o
paciente deverá passar por reabilitação profissional para
uma nova função sem esta exposição. É importante também
investigar e descartar outras exposições, uma vez que nem
sempre é possível confirmar que a PH tenha sido causada
por um agente relacionado à sua ocupação. Identificar o

antígeno correto e evitar novas exposições pode também
melhorar a sobrevida em pacientes com PH crônica6.

O tratamento medicamentoso é indicado na persistência
de sintomas debilitantes mesmo após a remoção da
exposição22. O uso de corticoides sistêmicos é o tratamento
padrão. Os imunossupressores podem ser utilizados como
terapia poupadora de corticoide na PH crônica22. O
transplante pulmonar é uma possibilidade em pacientes
que desenvolvem doença fibrosante e que não apresentam
melhora com o tratamento23.

Prognóstico

Devido às diferentes apresentações clínicas, a PH é uma
doença de prognóstico variável. Há alguns marcadores
clínicos que conferem pior prognóstico, como atraso no
diagnóstico, tempo prolongado de persistência à
exposição após o início dos sintomas, não identificação
do agente causador, recorrência de sintomas agudos,
presença de fibrose pulmonar ao diagnóstico, presença
de hipertensão pulmonar e número de exacerbações
agudas na PH crônica1.
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