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Apresentação

Prezado (a) leitor (a),
A investigação da doença pulmonar pode ser um árduo caminho e algumas doenças levam
bastante tempo e costumam passar por diversos profissionais antes de conseguir que um
diagnóstico seja estabelecido. Algumas vezes a avaliação ocupacional dos pneumopatas
pode ser a chave para o diagnóstico.
No PP deste mês discutiremos um caso de dispneia em um paciente com exposição ocupacional.
Espero que tenham uma boa leitura.
Dr. Aldo Agra de Albuquerque Neto.
Editor-chefe do Pneumologia Paulista.
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Diagnóstico diferencial de dispneia a
exposição ocupacional em uma metalúrgica
Soraya Abou El Hosn Cordero da Silva1, Maria Raquel Soares1, Layla Abou El Hosn Cordero da Silva2,
Rimarcs Gomes Ferreira3, Carlos Alberto de Castro Pereira1
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Caso Clínico
Paciente do sexo feminino, 37 anos, natural e
procedente de São Paulo, trabalhava no setor de
metalúrgica há 14 anos (Figura 1) sem uso de equipamento
de proteção individual e apresentava exposição prévia a
mofo em sua residência por 5 anos. Referia ter iniciado há
8 anos dispneia aos grandes esforços, tosse seca, dor
torácica e perda ponderal de 10kg em um ano.
Procurou atendimento médico onde realizou tomografia
computadorizada (TCAR) do tórax com presença de
micronódulos centrolobulares em vidro fosco distribuídos
por todo o parênquima pulmonar, principalmente nos
lobos superiores, associado a opacidades em vidro fosco
bilaterais. Prosseguiu investigação com biópsia pulmonar
cirúrgica com o diagnóstico de pneumonite de
hipersensibilidade (PH). À época, iniciou tratamento com
prednisona 60mg/dia com desmame gradual por 3 meses,
porém sem melhora, tendo evoluído com piora progressiva
da dispneia.
Deu entrada no ambulatório de doenças intersticiais
da UNIFESP em 2019. Na ocasião apresentava dispneia
aos mínimos esforços. Ao exame físico não apresentava
alteração na ausculta cardiopulmonar. Sem sinais e
sintomas de doença do tecido conectivo. Queda da
saturação periférica de oxigênio (SpO2) 96% para 90% no
teste do degrau de 4 minutos. Nova TCAR do tórax com
achados inalterados (Figura 2). Na prova de função
pulmonar (PFP) apresentava distúrbio ventilatório
restritivo acentuado com CVF 0.71(21%), FEV1 0.70 (25%),
VFE 1/CVF 0.99, não sendo possível realizar medida da
difusão do monóxido de carbono (DCO) pela baixa CVF.

Soraya Abou El Hosn Cordero da Silva
sorayaacordero@gmail.com
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Fig.1: fotos fornecidas pela paciente. (A e B) Diamante industrial. (C)
Perfuração a laser do diamante industrial.

Fig.2: TCAR com corte axial, opacidades em vidro fosco e presença de
micronódulos centrolobulares em vidro fosco difuso.

Solicitada revisão de lâmina de biópsia pulmonar a qual
constatou presença de células gigantes multinucleadas
isoladas, volumosas, com sinal de emperipolese,
permeadas por macrófagos com citoplasma amplo
preenchido discretamente por pigmento amarronzado e
granuloso fino (Figura 3), sendo compatível
com pneumonia intersticial de células gigantes (PIG). Como
tratamento, foi solicitado afastamento do trabalho no setor
de metalúrgica, encaminhada para avaliação com equipe
5

Fig. 3: Análise histológica de biópsia pulmonar. (A) Preenchimento alveolar por células gigantes multinucleadas (setas), (HE, 100x). (B) Espessamento septal
alveolar (linfócitos, plasmócitos e eosinófilos), células gigantes multinucleadas intralveolares com emperipolese (seta), (HE,200x).

do transplante pulmonar e iniciado imunossupressor,
tendo evoluído com melhora da dispneia e funcional, com
nova PFP: CVF 1.28 (38%), FEV1 1.19 (42%), VEF1 /CVF 0.93 e
DCO 44%.

Discussão
A inalação de partículas de metal pode induzir uma
ampla gama de doenças pulmonares, incluindo distúrbios
das vias aéreas, câncer e doença pulmonar difusa do
parênquima. No relato de caso descrevemos um quadro
de doença pulmonar intersticial (DPI) secundária a
exposição de metal duro.
O metal duro é uma substância criada por mistura e
aquecimento de um material composto principalmente de
carboneto de tungstênio, cobalto ou diamante e,
ocasionalmente, de outros metais, como titânio, tântalo,
cromo, níquel, sendo sua matriz resultante chamada de
metal duro porque é 90-95% tão duro quanto o diamante.1
A doença pulmonar por metal duro (DPMD) é uma forma
rara de doença ocupacional que pode ocorrer em
trabalhadores empregados na fabricação, utilização ou
manutenção de ferramentas compostas de metal duro,
como em afiação de ferramentas, perfuração de poços,
polimento de diamante, próteses dentárias, entre outros.2,3
Um conjunto particular de métodos variados são
utilizados para síntese de diamante, predominantemente
métodos que usam lasers, como no caso da nossa paciente
(Figura 1). O laser é uma fonte específica de radiação
eletromagnética que é utilizado para promover uma
reação no sistema contendo carbono ou demais substância
compostas no metal duro em qualquer forma de
agregação, podendo dessa forma gerar exposição a seus
componentes.4
A fisiopatologia da DPMD é ainda desconhecida, mas a
hipótese do mecanismo imunológico como causa
subjacente para DPI relacionada ao metal duro é apoiada
pelo seu período de latência variável, características
patológicas e fatores de risco, que se assemelham a um
quadro de hipersensibilidade como da PH, o qual acomete
6

apenas uma pequena percentagem de trabalhadores
expostos e não apresenta uma relação linear doseresposta. Como resultado, alguns pacientes são afetados
após apenas alguns anos de exposição, enquanto outros
levam décadas. Não há uma relação clara entre a duração
da exposição ocupacional e a apresentação da doença.1,5,6
Acredita-se que fatores genéticos também desempenhem
um papel na suscetibilidade à DPMD. Potolicchio et al.
demonstraram que a presença do polimorfismo HLA-DP
Glu-β69 foi mais prevalente entre indivíduos com DPMD
expostos a metal duro.7
O diagnóstico da DPMD é essencialmente dado pela
história de exposição ocupacional a metais duros, clínica,
radiológica e achados patológicos de doenças pulmonares
intersticiais.
A apresentação clínica é extremamente variada, sendo
o sintoma inicial geralmente a dispneia, além de tosse,
perda de peso e eventualmente sintomas de cor pulmonale
quando há hipertensão pulmonar por doença avançada.8
A exposição ao metal duro pode se manifestar com
obstrução ou um distúrbio misto na PFP, particularmente
se há asma ocupacional associada. Na ausência desta, a
DPI relacionada à exposição das partículas de metais
apresenta preferencialmente um padrão restritivo com
redução na capacidade de difusão de monóxido de
carbono, o qual foi o achado no presente caso.9
Na TCAR existem diversas apresentações que podem se
assemelhar a pneumonia intersticial não específica,
sarcoidose ou PH, onde os padrões correspondentes são
a presença de vidro fosco, opacidades lineares irregulares,
nódulos centrolobulares e, na doença avançada,
bronquiectasia ou bronquiolectasia de tração e
faveolamento.1,10
Os resultados do lavado broncoalveolar (LBA) e da
biópsia pulmonar demonstra na maioria dos pacientes
um aumento da celularidade podendo ser encontrado
aumento do número de linfócitos, neutrófilos ou
eosinófilos. O achado de células gigantes multinucleadas
mostrando emperipolese, às vezes referidas como “células
gigantes canibalísticas”, é muito útil para o diagnóstico
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de DPMD, desde que a PIG, é característica desta condição,
na presença de exposição e exame de imagem
compatível.1,8,10,11
A emperipolese é caracterizada pela presença de células
inflamatórias dentro do citoplasma, frequentemente
circundadas por um espaço claro. A diferenciação entre
emperipolese e fagocitose é que as células são destruídas
na fagocitose e permanecem intactas na emperipolese. A
ausência de emperipolese não exclui a doença, uma vez
que esta não é específica e pode ser observada em
qualquer quadro que tenha um acúmulo de macrófagos
intra-alveolares, como na bronquiolite respiratória, sendo
necessário correlação com outros dados do paciente.1,8
Quando os padrões histológicos não são compatíveis
com PIG pode ser realizado a análise de elementos
químicos por espectrometria de fluorescência em
microscopia eletrônica, onde o tungstênio é usualmente
encontrado em níveis elevados, enquanto o cobalto
geralmente está em níveis moderados ou baixos, uma vez
que possui alta solubilidade e é eliminado mais
rapidamente.8,10
Além disto, pode ser utilizado o teste laboratorial de
soro ou urina como uma forma de avaliar a exposição
ocupacional contínua ao cobalto se uma história
ocupacional for difícil de obter. Em indivíduos não expostos,
os níveis séricos de cobalto são 0,1 a 0,5 µg/L e menor de 2
µg/g na urina. Pacientes tomando multivitamínicos e
aqueles com próteses de quadril contendo cobalto podem
ter níveis elevados de cobalto urinário na ausência de
exposição ocupacional ao cobalto.12
A remoção da exposição é a etapa mais importante no
manejo do tratamento da DPMD e por ser uma doença
rara não existem estudos controlados no seu tratamento,
mas conforme relatos de casos prévios existe uma boa
resposta ao uso de corticoides.3,13 Em casos mais graves o
uso de imunossupressores como a ciclofosfamida foram
descritos, porém o uso deles também não é bem
estabelecido. O transplante pulmonar é uma opção
terapêutica em pacientes com doença pulmonar avançada
e com progressão a despeito do tratamento, apesar de
apresentar relatos de possibilidade de recorrencia do
padrão PIG no pulmão transplantado.2,6
Em conclusão, apesar da DPMD ser rara esta deve
sempre ser afastada em pacientes com exposição e com
quadro clínico e de imagem compatível
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