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Apresentação

Prezado (a) leitor (a),
O tabagismo é sem nenhuma dúvida um dos grandes agentes causadores de doenças
respiratórias. Ele está relacionado a 6 das principais causas de morte no mundo e relacionado
a várias doenças pulmonares.
No PP desde mês apresentamos um caso de múltiplo acometimento pulmonar relacionado a
exposição ao tabagismo e a importancia da cessação do tabagismo para prevenção e mesmo
tratamento destes.
Espero que tenham uma boa leitura.
Dr. Aldo Agra de Albuquerque Neto.
Editor-chefe do Pneumologia Paulista.
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Relato de Caso
Mulher, 65 anos, ex-tabagista (40 maços/ano, parou
de fumar em 2011 na 2ª tentativa, utilizando bupropiona
e adesivo de nicotina), lobectomia inferior direita em 2011
por carcinoma epidermoide T2N0M0, sem tratamento
adicional. Referia refluxo gastroesofágico, em uso de
omeprazol. Encaminhada ao ambulatório de DPI, em
janeiro de 2017, por dispneia aos moderados esforços.
Baqueteamento digital e estertores finos no 1/3 inferior
dos hemitórax. Tomografia computadorizada (TC) do tórax
compatível com a associação de enfisema e fibrose com
padrão de pneumonia intersticial usual (PIU) provável Figura 1. Teste de função pulmonar (TFP) inicial compatível
com redução moderada da difusão do monóxido de
carbono (DCO) – Tabela 1. Investigação negativa para
doenças do tecido conjuntivo (DTC), ecocardiograma
normal e lavado broncoalveolar com achados
inespecíficos. Optado por biopsia pulmonar assistida por
vídeo, cujo anatomopatológico (AP) foi compatível com
fibrose intersticial relacionada ao tabagismo (FIRT) –
Figura 2. Paciente evoluiu com piora da dispneia e da
função pulmonar em 2019 (Tabela 1), sendo prescritos
prednisona e micofenolato de mofetila. Após oito meses,
ela foi internada por herpes zoster facial, controlado com
aciclovir, evoluindo, no entanto, com piora do leucograma,
dos níveis de proteína C reativa e das opacidades em vidro
fosco (OVF) na TC (Figuras 3 e 4); descartada embolia
pulmonar (imagens não demonstradas). Apesar da terapia
com antibióticos e corticoide, paciente foi a óbito por
insuficiência respiratória refratária às medidas de
suporte.

Thais Gregol de Farias
gregol.thais@gmail.com
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Figura 1. Tomografia computadorizada do tórax mostrando áreas de enfisema
parasseptal, centrolobular e difuso predominantes nos lobos superiores e
áreas com opacidades reticulares associadas a bronquiectasias/
bronquiolectasias de tração e mínimo vidro fosco predominantes nos lobos
inferiores; não visualizado o lobo inferior direito.

Figura 2. Produto de segmentectomia pulmonar (lobo superior esquerdo)
com fibrose periférica e centroacinar, faveolamento periférico, leve infiltrado
linfomononuclear com descamação intralveolar ocasional, bronquiolite
respiratória e enfisema, compatível com fibrose intersticial relacionada ao
tabagismo.
5

Tabela 1. Testes de função pulmonar
22/02/17
Absoluto

% do predito

21/01/19
Absoluto

% do predito

2,74

98

2,23

81

VEF1, L

2,15

97

1,76

80

VEF1/CVF

0,78

CPT, L

3,88

83

3,02

65

VR, L

0,99

56

0,79

40

RVA(esp), cmH2O/L/s

5,20

DCO, mL/min/mmHg

9,2

CVF, L

0,79

9,83
54

6,8

35

Abreviaturas. CVF=capacidade vital forçada; VEF1=volume expiratório forçado no 1º segundo; CPT=capacidade pulmonar
total; VR=volume residual; RVA=resistência das vias aéreas; esp=específica; DCO=difusão do monóxido de carbono.

Discussão

Figura 3. Tomografia computadorizada do tórax mostrando áreas de enfisema
e fibrose, com aumento dos coeficientes de atenuação do restante do
parênquima pulmonar (vidro fosco).

A doença pulmonar obstrutiva crônica e o câncer de
pulmão são as doenças pulmonares mais fortemente
associadas ao tabagismo. Além disso, o hábito de fumar
está associado ao desenvolvimento de doenças
pulmonares intersticiais (DPI), como pneumonia
eosinofílica aguda, granuloma eosinofílico, pneumonia
intersticial descamativa (PID), bronquiolite respiratória
e a combinação de fibrose pulmonar e enfisema (CFPE).1
Apresentamos um caso caracterizado pela associação de
três espectros de lesões pulmonares causadas pelo
tabagismo: neoplasia pulmonar, enfisema e DPI.
Nos últimos anos, atenção tem se concentrado no papel
do tabagismo no desenvolvimento das DPI, as quais são
caracterizadas por lesões heterogêneas que podem
envolver as vias aéreas, a pleura e o parênquima pulmonar.
A história clínica, os achados radiológicos e patológicos

Figura 4. (A) reconstrução 3D dos pulmões e (B) reconstrução coronal com mapa colorido de densidade. A análise quantitativa de densidade da última
tomografia mostra pequena redução volumétrica do pulmão direito (lobectomia inferior direita prévia) e sinais de enfisema pulmonar predominando nos lobos
superiores e à direita (áreas vermelhas). As áreas com hiperatenuação do parênquima pulmonar (vidro fosco) predominam à esquerda (áreas claras). As áreas
de enfisema e de hiperatenuação do parênquima pulmonar reduzem as áreas com densidade normal para 1/3 do volume pulmonar.
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são importantes para distinguir essas doenças.1 As DPI
associadas ao tabagismo podem ser divididas em quatro
grupos (Tabela 2).2
O tabagismo é o fator de risco principal para o
desenvolvimento da CPFE, no entanto outras exposições
também exercem papel na sua patogênese.1 A nicotina
estimula a fibrogênese por meio de vários mecanismos:
lesões endoteliais e epiteliais, estímulo à produção de
citocinas pró-inflamatórias e ativação do TGF-β,
macrófagos e fibroblastos.3 Um processo de lesão alveolar
mediada geneticamente pode contribuir para o enfisema,
além da inflamação e fibrose.4
Na TC de tórax, a CFPE é reconhecida pela presença
predominante de enfisema nos lobos superiores e fibrose
nos lobos inferiores. Dados epidemiológicos apontam que
a CFPE é mais prevalente em homens com alta carga
tabagística e que se correlaciona com câncer de pulmão
devido ao sinergismo carcinogênico do tabagismo,
enfisema e fibrose pulmonar.5
Uma metanálise mostrou que a concomitância de
câncer de pulmão e CPFE correlaciona-se com os seguintes
achados: idade mais elevada, sexo masculino, tabagismo,
maior carga tabagística, menor DCO, tumor de localização
nos lobos inferiores, carcinoma de células escamosas,
estádio patológico avançado e maior mortalidade.6
As manifestações clínicas da CPFE são inespecíficas,
podendo incluir tosse, dispneia, cianose e hipoxemia. No
exame torácico, crepitações teleinspiratórias e
baqueteamento digital são achados comuns.
Habitualmente, os TFP demonstram redução
desproporcional da DCO em relação aos volumes e fluxos
pulmonares, consequente ao balanço entre a mecânica
respiratória do enfisema e a fibrose pulmonar com tração
que previne o colapso das vias aéreas na expiração1.
A CFPE pode ser observada no contexto de várias DPI:
PIU/fibrose pulmonar idiopática (FPI), pneumonia
intersticial não específica (PINE), DPI não classificada,
bem como nas DPI associadas às DTC.4 Apesar de o padrão
PIU ser o mais comum em exames de imagem, outras
lesões, como OVF, podem ser observadas.4 Numa série de
10 casos de CFPE, a análise do AP de dois pacientes com
OVF no lobo inferior foi compatível com PID.7 Num estudo,
a prevalência de CFPE entre fumantes assintomáticos foi
3,1%.8

A FIRT foi descrita pela 1ª vez por Katzenstein e
colaboradores em amostras de lobectomia de indivíduos
tabagistas que não apresentavam evidência clínica de DPI.
Os autores descreveram um conjunto de lesões
caracterizadas por graus variáveis de alargamento do
septo alveolar por deposição de colágeno junto com
enfisema e bronquiolite respiratória, que não preenchiam
critérios para qualquer fibrose pulmonar descrita até
então. A fibrose tendeu a ocorrer tanto no parênquima
subpleural quanto no mais profundo, envolvendo tanto
os espaços aéreos alargados por enfisema, quanto o
parênquima sem enfisema. A progressão clínica não foi
documentada em nenhum caso, porém o seguimento foi
curto.9
O diagnóstico da CFPE é amplo, podendo incluir PIU/
enfisema e FIRT. Num estudo recente de 116 pacientes
submetidos à biopsia pulmonar, foram diagnosticados
vários padrões no AP, sendo os mais frequentes: PIU=56,
PINE=16 e FIRT=9. Os casos de FIRT tiveram maior extensão
de enfisema do que os casos com PIU/enfisema se eles
tinham o mesmo grau de fibrose, sendo a taxa de sobrevida
em 5 anos dos pacientes com FIRT significativamente
maior (85,7%) do que a daqueles com PIU/enfisema
(40,7%).5
Não existe recomendação padronizada para o
tratamento de pacientes com CPFE. Broncodilatadores
inalados podem ter algum benefício. A oxigenoterapia deve
ser usada para tratamento da hipoxemia, e as vacinas
contra influenza e pneumococo devem ser administradas.1
Imunossupressores podem ser considerados na PINE e PID.
No estudo INBUILD, publicado em 2019, o uso de
nintedanibe retardou significativamente o declínio anual
na CVF nos pacientes com fenótipo de fibrose progressiva.10
Outras terapias, como reabilitação pulmonar, cuidados
paliativos ou transplante pulmonar, devem ser avaliados
em casos selecionados.
A interrupção do tabagismo é a medida mais efetiva
para reduzir a progressão dessas doenças. Em caso de
tabagismo ativo, abordagem mínima, como a estratégia
PAAP (Perguntar, Avaliar, Aconselhar e Preparar), deve ser
realizada. O tratamento do tabagismo inclui a abordagem
comportamental (motivação, assertividade e treinamento
de habilidades) e a farmacoterapia específica, quando
indicada, além de outros recursos, como atividade física,

Tabela 2. Classificação das DPI associadas ao tabagismo
DPI crônicas fortemente associadas ao tabagismo

DPI agudas associadas ao tabagismo
DPI mais prevalentes em tabagistas
DPI menos prevalentes em tabagistas

DPI-BR
PID
Granuloma eosinofílico
Pneumonia eosinofílica aguda
Hemorragia pulmonar
FPI
DPI-AR
PH
Sarcoidose

Abreviaturas. DPI=doença pulmonar intersticial; BR=bronquiolite respiratória; FPI=fibrose pulmonar idiopática;
AR=artrite reumatoide; PH=pneumonite por hipersensibilidade.
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mídias digitais e monoximetria. São pontos fundamentais
a escolha da data para interrupção, orientações sobre
fissura e abstinência, bem como identificar os motivos
das recaídas e preveni-las. É comum que os tabagistas
passem por várias tentativas antes da interrupção
definitiva.11 A “Escala Razões para Fumar”, validada no
Brasil, auxilia a individualizar a abordagem, e usa
domínios como: prazer de fumar, redução da tensão e
dependência física.12
Os pacientes com doença respiratória apresentam
maior carga tabagística, maior dependência à nicotina,
maior grau de abstinência, menor grau de motivação, mais
preocupação com o ganho de peso, mais depressão/
ansiedade e maior dificuldade para cessar o
tabagismo.13,14
Na recente diretriz da American Thoracic Society sobre
o tratamento do tabagismo15 é recomendado o uso de
vareniclina por eficácia superior à bupropiona e aos
adesivos de nicotina, sendo a primeira opção para
fumantes com comorbidades ou dificuldade para parar
de fumar. Nos casos de insucesso, seriam indicados
combinação de medicamentos, tratamento estendido e
reposição de nicotina em doses elevadas. A vareniclina
está indicada na fase de pré-contemplação, diminuindo a
compulsão e contribuindo para as tentativas de
interrupção. No Brasil, a vareniclina não foi incluida na
última diretriz da Conitec.
AGRADECIMENTOS: Agradecemos à Dra. Sílvia Carla de
Sousa Rodrigues e à Dra. Maria Vera Cruz de Oliveira
Castellano pelas orientações de grande valia para esta
publicação.
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