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Apresentação
Prezado (a) leitor (a),
O derrame pleural é um achado comum em nos pacientes com neoplasia avançada. Por vezes
a toracocentese não é suficiente para lidar com esta situação e devemos pensar em outras
alternativas.
No PP deste mês, discute-se a abordagem do pulmão encarcerado secundário a neoplasia.
Espero que tenham uma boa leitura.
Dr. Aldo Agra de Albuquerque Neto.
Editor-chefe do Pneumologia Paulista.
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Encarceramento pleural neoplásico
André Miotto
Cirurgião torácico e Mestre pela Unifesp/EPM
Médico assistente da disciplina de Cirurgia Torácica - Unifesp/EPM
Coordenador do serviço de cirurgia torácica - São Camilo Oncologia
Coordenador do PRM de cirurgia torácica do Instituto Prevent Sênior

Relato do caso
Paciente feminina, com 30 anos de idade. Paciente
previamente hígida, sem comorbidades, encaminhada a
serviço de referência em oncologia por nódulo mamário à
direita há 3 anos. Realizada biópsia de mama sob anestesia
local que diagnosticou carcinoma ductal invasivo de mama,
HER2 positivo. Foi submetida então a mastectomia com
reconstrução e radioterapia. Após 1 ano, teve recidiva do
mesmo tumor em pele de mama direita e nódulo em mama
contralateral. Iniciado tratamento com quimioterapia, 6
ciclos, e manutenção com tamoxifeno. Em consulta
ambulatorial há 2 meses, apresentou piora da dispneia e
foi submetida a novos exames de estadiamento.
No estadiamento, a tomografia de tórax mostrou
múltiplos
nódulos
pulmonares
bilaterais,
linfonodomegalias axilares, derrame pleural moderado à
direita e lesões líticas em coluna e costelas que sugerem
acometimento secundário (Figura 1).

Neste momento, foi solicitada avaliação da equipe de
cirurgia torácica. Foi optado então, após consenso
multidisciplinar, por realizar pleuroscopia por
videotoracoscopia com biópsia de pleura e possível
pleurodese, pois havia dúvidas sobre a manutenção ou
mudança do tipo histológico e mutações. No intraoperatório, a pleuroscopia evidenciou múltiplas lesões
em pleura parietal e visceral, que formavam uma
“carapaça” tumoral e impediam a expansão completa do
pulmão. A biópsia de congelação confirmou a suspeita de
neoplasia mamária metastática, e foi realizada a
pleurodese do tipo poudrage, com talco estéril. Optou-se
por tal conduta pela natureza maligna confirmada do
derrame pleural e pelos sinais de encarceramento
pulmonar por neoplasia, seguindo as recomendações do
guideline da British Thoracic Society.
A paciente teve evolução satisfatória no pós-operatório
imediato, continuou dependente de oxigênio e manteve
um débito elevado pelo dreno. Inicialmente, houve
expansão pulmonar incompleta e notamos a presença de
espaço pleural residual na tomografia de tórax de controle,
mesmo com a presença do dreno pleural (Figura 2).

Figura 1: Corte de tomografia mostrando o volumoso derrame pleural à
direita. Fonte: acervo pessoal.

André Miotto
miotto@unifesp.br
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Figura 2: Corte de tomografia mostrando encarceramento pleural neoplásico
à direita. Fonte: acervo pessoal.
5

A paciente evoluiu com melhora do quadro clínico e
teve alta hospitalar 5 dias após o procedimento cirúrgico,
já respirando bem em ar ambiente, em uso de dreno
pleural de fino calibre (14 French). Foi reavaliada
semanalmente em regime ambulatorial e o dreno foi
retirado após 2 semanas, já sem débito. A cavidade pleural
foi preenchida por líquido, e mesmo com o pulmão
encarcerado, a paciente manteve-se eupneica. Pouco
tempo após a retirada do dreno foi diagnosticada
progressão da doença para o sistema nervoso central e
foi definido cuidado paliativo exclusivo, com evolução a
óbito após duas semanas.

Introdução
É relativamente comum o aparecimento de derrames
pleurais em pacientes com neoplasias avançadas. Estimase que cerca de 30% dos pacientes metastáticos
apresentam algum volume de derrame pleural, o que já
basta para classificá-los como estadio IV na maioria das
vezes1. Os sintomas variam de acordo com cada paciente,
mas a dispneia é o sintoma mais presente, e pode ser
acompanhado de dor torácica se ocorrer compressão ou
invasão da pleura e arcos costais2. Os exames de imagem
como radiografia, ultrassonografia e tomografia de tórax
são úteis para o diagnóstico e até para guiar um
procedimento de alívio, mas não são suficientes para
definir a etiologia do derrame pleural2,3. Para o tratamento
inicial, a toracocentese com esvaziamento da cavidade
ajuda a aliviar os sintomas, e traz a possibilidade de
realizar a análise e citologia do líquido pleural para
definição diagnóstica3,4. Entretanto, a citologia pode ser
insuficiente para o diagnóstico etiológico, imunoistoquímico e genético das neoplasias, que têm sido cada vez mais
exigido por conta dos ótimos resultados dos imunoterápicos que exigem tal análise para sua indicação4,5.
O câncer de mama é uma dos tipos mais comuns de
câncer, e sozinho responde por cerca de um terço dos
derrames pleurais neoplásicos 5. A sobrevida após o
diagnóstico de metástase pleural de câncer de mama gira
em torno de 3 a 12 meses, mas trabalhos recentes sugerem
sobrevida de 15 a 36 meses4,5. Com a sobrevida mais longa,
é necessário pensar em formas de melhorar a qualidade
de vida das pacientes, inclusive quanto ao manejo do
derrame pleural.
Tal manejo é sugerido pelo guideline da British Thoracic
Society, e a conduta defendida nessa diretriz, com
recomendação “B”, é a de realizar toracoscopia, sob
anestesia geral ou sedação e anestesia local, para que
em um mesmo procedimento seja realizada a drenagem
de todo o derrame pleural, a biópsia da pleura, cujo
rendimento diagnóstico é maior de 90% pela toracoscopia,
e a pleurodese do tipo poudrage, onde o talco é disperso
a seco na pleura da maneira mais uniforme possível para
a pleurodese 4. Esse tipo de procedimento é
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particularmente efetivo nos tumores de mama com
metástase pleural5.
É importante frisar que a pleurodese tem seu melhor
efeito no pulmão completamente expandido, e que casos
de expansão parcial continuam passíveis de discussão. O
guideline da British Thoracic Society sugere em seu
algoritmo que casos com expansão incompleta sejam
tratados de forma semelhante aos casos com expansão
completa, mas no pulmão completamente encarcerado
devem ser consideradas outras opções terapêuticas4.
O desfecho da paciente avaliada foi rápido em relação
à média de tempo que encontramos na literatura, mas
não foi diferente4,5. Os pacientes com neoplasia de mama
e derrame pleural frequentemente apresentam metástases
em outros sítios, que podem ocasionar complicações mais
rápidas5. O encarceramento pleural neoplásico não parece
ter contribuído para o desfecho final neste caso, mas
certamente é fator complicador em grande parte dos casos.
A conduta foi tomada baseada na melhor evidência
disponível, mas é questionável se foi a melhor decisão.
Em uma neoplasia tão agressiva, a não realização da
pleurodese em pacientes com status funcional ruim é a
melhor opção. Estudos mostram que a pleurodese pode
levar a importante resposta inflamatória sistêmica,
podendo ocasionar até eventos graves6. Apesar disso, a
paciente tinha bom status clínico e era necessária uma
nova biópsia, segundo discussão multidisciplinar.
Ainda sim, a pleurodese leva a melhora da qualidade
de vida a longo prazo, e há na literatura evidências
robustas para sua realização. Em uma revisão sistemática
Cochrane recente 2, mostrou-se que pleurodese por
poudrage ou slurry (realizada pelo dreno pleural) tem
efeitos semelhantes, e o dreno pleural de longa
permanência é uma alternativa, com índices de pleurodese
menores. O agente da pleurodese deve ser o mais disponível
em cada serviço. Mais estudos são necessários para
evidências mais robustas sobre encarceramento
neoplásico 2.
Nos casos de encarceramento neoplásico, não há
consenso sobre a conduta na literatura, mas o tratamento
deve ser de suporte e melhora da qualidade de vida4,5. O
tratamento de escolha segundo a maioria dos autores é
usando cateteres pleurais de longa permanência. Esses
dispositivos são implantados de forma percutânea, sob
anestesia local, de maneira bastante simples1. Promovem
alívio imediato da dispneia, e o próprio paciente pode
controlar sua dispneia em casa ao retirar derrame pleural
com os frascos do kit comercial desse produto 1. Suas
complicações incluem infecção com empiema pleural, o
que é compreensível uma vez que o dispositivo permanece
por longos períodos inserido de maneira percutânea,
infecção de pele, disseminação do tumor pelo orifício de
drenagem, entupimento do cateter e até a fratura do cateter
com perda intrapleural1. Vale ressaltar que o custo desse
material no Brasil é elevado e, fora dos protocolos de
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pesquisa, ele não está disponível nos serviços de saúde
públicos.
Há estudos que defendem a pleurectomia e
descorticação pulmonar, mesmo com câncer disseminado.
A morbidade é elevada e os resultados são semelhantes
aos da pleurodese com talco1. Já outros autores defendem
a quimioterapia intrapleural hipertérmica, que mostrou
diferença estatisticamente significante na sobrevida
global e sobrevida livre de doença, mas ainda sim com
diferença pequena7. Esses dois tratamentos são agressivos
e debilitantes, e portanto requerem um status clínico muito
bom do paciente1.
Concluímos que o encarceramento pulmonar neoplásico
está presente em pacientes com doenças avançadas e com
prognóstico reservado, o que nos leva a pensar no melhor
tratamento para suporte e qualidade de vida. Guidelines
e estudos sugerem o uso de cateteres pleurais de longa
permanência, porém não há consenso na literatura sobre
tal conduta. Estudos randomizados e controlados são
necessários para definir uma evidência de maior certeza
para essa condição.
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