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RESUMO 

 

Souza RBC. Fibrose centrilobular (FCL): um padrão histológico pulmonar 

distinto em pacientes com esclerose sistêmica e doença intersticial pulmonar. 

[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2006. 

 

Objetivos: A FCL é um novo padrão de doença intersticial pulmonar idiopática 

associado ao refluxo gastro-esofágico. Nós investigamos sua presença na ES 

com envolvimento pulmonar. 

Métodos: 28 pacientes com ES foram submetidos à biópsia pulmonar a céu 

aberto. As amostras foram classificadas conforme o novo consenso de 

classificação das pneumonias intersticiais idiopáticas e de acordo com os 

critérios do padrão FCL. Tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR) 

de tórax, prova de função pulmonar (PFP), esofagograma de contraste e/ou 

endoscopia digestiva alta também foram realizadas. 

Resultados: Na ES, o padrão NSIP (67,8%) e a FCL (75%) foram os padrões 

mais freqüentemente encontrados e na maioria dos casos, eles co-existiam. 

Todos, exceto um paciente com FCL tinha a característica distribuição 

broncocêntrica das lesões, sendo mais extensa nos casos com FCL isolada 

(p=0,001). Da mesma forma, o conteúdo basofílico foi mais freqüente nos 

pacientes com FCL e completamente ausente no grupo NSIP (p<0,001). Na 

TCAR, a distribuição central do envolvimento pulmonar foi o achado mais 

prevalente nos pacientes com FCL isolada (57,14%) contrastando com a 



 10 

predominância do padrão periférico nos outros grupos (p=0,02). Além disso, 

uma tendência quanto à distribuição segmentar na TCAR foi observada no 

grupo com FCL isolada (85,71%) e FCL+NSIP (71,43%), enquanto que 80% 

dos pacientes com NSIP tinham uma distribuição difusa das lesões pulmonares 

(p=0,08). Anormalidades esofágicas foram um achado quase universal.  

Conclusão: Está é a primeira descrição de fibrose centrilobular em pacientes 

com ES e envolvimento pulmonar. Este padrão tem características histológicas 

e tomográficas distintas e a identificação deste subgrupo de pacientes irá 

certamente contribuir para uma melhor abordagem terapêutica.  
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SUMMARY 

 

Souza RBC. Centrilobular fibrosis (CLF): a distinct histological pattern in 

systemic sclerosis with interstitial lung disease (ILD). [thesis]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2006. 

 

Objectives: CLF is a new histological pattern of idiopathic ILD associated to 

esophageal reflux. We have investigated its presence in SSc with lung 

involvement.  

Methods: 28 SSc patients were submitted to open lung biopsy. The specimens 

were classified according to the new consensus classification of idiopathic 

interstitial pneumonia and to the diagnostic criteria for CLF. High Resolution 

Computer Tomography (HRCT), Pulmonary Function Tests (PFT), contrast 

esophagogram and/or upper digestive endoscopy were also performed. 

Main Results: In SSc, the NSIP (67.8%) and the centrilobular (75%) patterns 

were the most frequent and in the majority of the cases, they co-existed. All, 

except one patient with CLF had the characteristic bronchocentric distribution 

and this lesion was more extensive in those with isolated CLF (p=0.01). 

Likewise, the basophilic content was more frequent in patients with CLF and 

completely absent in NSIP group (p<0.001). The central distribution of lung 

involvement on HRCT was the most prevalent finding in patients with isolated 

CLF (57.14%) contrasting with the predominant peripheral pattern in the other 

groups (p=0.02). Moreover, a trend towards a patchy distribution on HRCT was 
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observed for CLF group (85.71%) and CLF+NSIP group (71.43%) whereas 80% 

of the NSIP group had diffuse distribution (p=0.08). Esophageal abnormalities 

were almost a universal finding.  

Conclusions:  This is the first report of centrilobular fibrosis in SSc patients with 

lung involvement. This new pattern has distinct histological and tomographic 

features. The identification of this subgroup of patients will certainly contribute 

for a more appropriate therapeutic approach. 
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O envolvimento pulmonar, especificamente, a doença intersticial 

pulmonar (DIP) é altamente prevalente na Esclerose sistêmica (ES), 

responsável pela alta morbidade e sendo considerada a principal causa de 

morte em cinco anos de doença (1-5).  

Os padrões histológicos descritos na ES seguem a classificação das 

pneumonias intersticiais idiopáticas (9-11). Na ES, o padrão histológico 

pulmonar mais encontrado é a pneumonia intersticial não-específica (NSIP), e 

mais raramente a pneumonia intersticial usual (UIP) (6-8). 

Da mesma forma que o pulmão, o esôfago é freqüentemente 

comprometido na ES. A dismotilidade esofágica, a diminuição da pressão do 

esfíncter inferior e o refluxo gastro-esofágico (RGE) são achados tão freqüentes 

que levanta a possibilidade de que possa haver uma relação de causa-efeito. 

De fato, o RGE está associado a uma alta prevalência de DIP e piora da função 

pulmonar na ES (12-16). 

A hipótese de que o refluxo de conteúdo gástrico na via aérea possa 

causar fibrose intersticial foi aventada por vários investigadores em modelos 

experimentais e em outras doenças (17-21).  Moran et al (17) mostrou em um 

modelo animal que o RGE pode causar uma lesão inflamatória e fibrose, similar 

àquelas observadas na DIP. Além disso, outros estudos demonstraram que o 

RGE induz à lesão pulmonar em doenças como asma, bronquiectasia e 

pneumonia recorrente aguda (18-21). Reforçando esta hipótese, houve melhora 

dos parâmetros clínicos e funcionais após o correto tratamento do RGE nestes 

pacientes (22, 23). 
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Neste sentido, a descrição do novo padrão de pneumonia intersticial 

idiopática, denominado fibrose centrilobular, distinto da NSIP e UIP e 

possivelmente associada ao RGE é de grande interesse (24). A distribuição 

predominantemente broncocêntrica, associada à presença de um conteúdo 

basofílico intraluminal reforça o envolvimento do RGE nesta lesão.  

Nós, então, analisamos prospectivamente se a fibrose centrilobular é 

uma nova entidade de DIP na Esclerose Sistêmica devido a expressiva 

associação entre o envolvimento pulmonar e a presença de refluxo gastro-

esofágico nesta doença (25, 26). 
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Identificar prospectivamente a presença ou ausência do padrão histológico 

fibrose centrilobular (FCL) em pacientes com Esclerose Sistêmica e doença 

intersticial pulmonar, utilizando como método a biópsia pulmonar a céu aberto.  

 

A partir desse achado correlacionar: 

1. Com os outros padrões histológicos pulmonares encontrados e já descritos 

na ES; 

2. Com os achados clínicos, tomográficos e funcionais pulmonares; 

3. Com a presença e o grau da doença esofágica, especificamente o refluxo 

gastro-esofágico.  
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Entre janeiro de 2002 e julho de 2004, 28 pacientes consecutivas com 

esclerose sistêmica (ES) e doença intersticial pulmonar (DIP) na tomografia 

computadorizada de alta resolução (TCAR) (27) foram submetidas à biópsia 

pulmonar a céu aberto no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. 

Todas as pacientes eram mulheres com média de idade de 44,89 ± 8,74 anos e 

que preenchiam os critérios diagnósticos de ES conforme os critérios do 

Colégio Americano de Reumatologia (28) e seu subtipo de doença definido 

como limitada ou difusa conforme os critérios de Lê Roy et al (29).  

Foram considerados como critérios de exclusão pacientes abaixo de 18 e 

acima de 65 anos de idade, presença de gravidez, historia de neoplasia, 

insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças 

auto-imunes associadas.  

A biópsia pulmonar a céu aberto foi realizada por toracotomia tradicional 

e tamanhos similares de amostras foram obtidas dos lóbulos inferiores direitos. 

O cirurgião foi orientado a retirar o material da biópsia de áreas com opacidade 

em vidro-fosco e/ou reticular, conforme a TCAR, e evitar áreas de 

faveolamento.   

Uma extensa análise do histórico clínico dos pacientes permitiu uma 

informação confiável quanto ao inicio e tipo dos sintomas, inicio das queixas 

respiratórias e sintomas gastro-esofágicos. A queixa de dispnéia foi classificada 

como presente ou ausente.  

A duração da doença foi estabelecida pelo inicio do fenômeno de 

Raynaud. Fumantes ativos, ex-fumantes (história de tabagismo de pelo menos 
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1 cigarro/dia por no mínimo 1 ano e que pararam de fumar por pelo menos 3 

meses) e não-fumantes foram identificados.  

Durante a avaliação reumatológica, foi aplicado o Escore de Rodnan 

Modificado (ERM), que gradua o envolvimento cutâneo de 0=normal a 

3=espessamento intenso, em 17 partes do corpo com máxima graduação de 51 

pontos (30). 

Todos os pacientes foram submetidos a TCAR e Prova de Função 

Pulmonar (PFP) completa durante o período de até 3 meses antes da biópsia. 

Testes esofágicos (exame contrastado de esôfago e/ou endoscopia digestiva 

alta) foram realizados conforme protocolo de rotina ambulatorial. Todos os 

pacientes assinaram o consentimento livre e esclarecido e o trabalho foi 

aprovado pelo Comitê de Comissão de Ética Local.  

 

Classificação Histológica Pulmonar 

  
 Um patologista especializado em doenças pulmonares, cego quanto a 

aspectos clínicos dos pacientes, analisou as biópsias pulmonares e as 

classificou conforme o novo consenso internacional de classificação das 

pneumonias intersticiais idiopáticas (9-11) e também conforme os critérios de 

FCL (24). 

As biopsias foram rotineiramente fixadas em formol a 10% e coradas 

pela Hematoxilina & Eosina (HE). Além disso, os seguintes parâmetros 

histológicos foram analisados: desarranjo da arquitetura lobular, lesão 
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broncocêntrica, homogeneidade temporal, focos de fibroblastos, 

necrose/regeneração do epitélio brônquico, exposição da membrana basal, 

conteúdo intraluminal basofílico, corpos estranhos, metaplasia escamosa, dano 

alveolar difuso, edema, descamação alveolar e bronquiectasia/duectasia. Sinais 

de hipertensão vascular foram classificados como presente ou ausente. Na 

avaliação das características descritas acima, um escore semiquantitativo foi 

aplicado e graduado como: ausente, presente em até 25%, presente em 26 a 

75% e presente em mais de 75% do parênquima pulmonar. 

 

Tomografia Computadorizada de Alta Resolução 
 
 Um radiologista especializado em tórax e um pneumologista 

especializado em doenças intersticiais pulmonares, cegos quanto a aspectos 

clínicos, analisaram as imagens de forma randômica e independente. A TCAR 

foi realizada com 1,0 – 1,5 mm de colimação, com 10 mm de intervalo do ápice 

a base, com o paciente em decúbito ventral durante o final da inspiração. As 

imagens foram reconstruídas usando um algoritmo de freqüência de alta 

resolução espacial e fotografadas em janelas apropriadas para o parênquima 

pulmonar. 

A TCAR foi analisada em 3 regiões de parênquima pulmonar pré-

estabelecidas (ápices, porções médias e bases). Todas as 3 áreas foram 

analisadas quanto a presença de 5 padrões tomográficos (vidro-fosco, 

consolidação, reticular, favo-de-mel e bronquiectasia). A extensão de cada 
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padrão em cada nível analisado foi definida como ausente, até 25%, 25-50%, 

50-75% e mais de 75% de envolvimento do parênquima pulmonar. O padrão 

tomográfico pulmonar mais predominante do total das imagens pulmonares 

analisadas foi também definido. 

A distribuição predominante das lesões foi classificada como periférica 

ou central, e difusa ou segmentar. Além disso, os observadores determinaram a 

presença de dilatação esofágica e sinais indiretos de hipertensão pulmonar. Ao 

final, os examinadores indicavam qual o padrão histológico pulmonar mais 

provável sugerido pelas imagens analisadas. O grau de concordância entre os 

observadores foi calculado pelo método kappa.  

 

Prova de Função Pulmonar 
 

A função pulmonar foi avaliada pela espirometria, determinação dos 

volumes pulmonares e pela capacidade de difusão do monóxido de carbono 

(DCO) realizada pelo aparelho Collins GS (Collins Medical®).  

Os parâmetros de função pulmonar incluídos foram a capacidade vital 

forçada (CVF), o volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e a 

relação entre VEF1/CVF medidos pela espirometria. A capacidade pulmonar 

total e o volume residual foram determinados pela técnica de diluição do Helio. 

A DCO foi analisada pelo método de respiração única. Os resultados destes 

testes foram expressos pelos valores preditos conforme idade, sexo e altura de 

acordo com os critérios da Sociedade Torácica Americana (31). A DCO foi 
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corrigida pela hemoglobina dosada na época da realização do teste de função 

pulmonar (32). 

Investigação do Trato Gastrintestinal 
 
 Todos os pacientes, no período de no máximo 2 anos da realização da 

biópsia pulmonar, foram investigados quanto ao envolvimento esofágico pelo 

esofagograma de contraste e/ou endoscopia digestiva alta (EDA).  

 

Analise dos dados 
 
 Os dados estão expressos em média ± desvio padrão (DP). Valor de p 

menor que 0,05 foi utilizado como significante. Comparações entre grupos 

foram feitas com teste T exato de Fischer. Análises de dados não-paramétricos 

foram feitas pelo método de Kruskal-Wallis.  
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Os padrões NSIP e fibrose centrilobular (FCL) foram os achados 

histopatológicos mais predominantes nos pacientes, observados em 67,8% e 

75%, respectivamente. Em 14 pacientes estes dois padrões co-existiam 

(FCL+NSIP). Apenas 7 pacientes apresentavam o padrão FCL isolado e 5 

pacientes tinham o padrão NSIP sozinho. Além disso, um paciente (3,6%) 

apresentava hipertensão pulmonar isolada (HP), e outro (3,6%) foi definido 

como bronquiolite respiratória associada a DIP (BR-DIP) pelo tabaco. Nenhum 

foi classificado como UIP. 

 Estes dois últimos casos foram excluídos da análise final e os 26 

pacientes restantes foram divididos em 3 grupos (FCL, FCL+NSIP e NSIP) e 

seus dados foram analisados.  

 

Características Histológicas 
 

Todos os 7 pacientes com o padrão histopatológico de FCL tinham uma 

distribuição broncocêntrica das lesões (Figura 1A). De modo semelhante, 13/14 

(92,86%) dos pacientes com FCL associado a NSIP também apresentavam 

esta mesma característica (Figura 2A). A baixa freqüência deste achado 

histopatológico nos 5 pacientes com NSIP (60%) não permitiu que este dado 

fosse significante, p=0,13. (Tabela 1). De maneira interessante, a extensão 

desta broncocentricidade foi distinta entre os três grupos, com uma clara 

predominância da forma intensa nos pacientes com FCL (42,86%) contrastando 
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com uma lesão leve de forma uniforme no grupo NSIP (100%), p=0,01 (Tabela 

1). Como esperado, a lesão periférica ou subpleural foi ausente em 100% dos 

casos de FCL, comparado com uma freqüência de 60% nos grupo NSIP (Figura 

3A e 3B) e 35,7% no grupo FCL+NSIP (p=0,02). 

O conteúdo intraluminal basofílico também conseguiu separar os três 

grupos. Na verdade, todos os 7 pacientes com FCL isolada (Figura 1B) 

apresentavam esta característica contrastando com uma completa ausência 

deste parâmetro no grupo NSIP (p<0,001) (Tabela 1). Além disso, foi observada 

uma alta freqüência de corpos estranhos nos pacientes com FCL isolada 

(42,86%) quando comparada com o grupo FCL+NSIP (14,29%) e NSIP isolado 

(ausente), porém sem diferença estatística (p=0,21). 

Não houve diferenças entre os grupos na observação de outras 

características histopatológicas como o desarranjo da arquitetura lobular, 

homogeneidade temporal, focos de fibroblastos, necrose/regeneração do 

epitélio brônquico, exposição da membrana basal, metaplasia escamosa, dano 

alveolar difuso, edema, sinais de hipertensão vascular, descamação alveolar e 

bronquiectasia/duectasia.  

 

Características Clínicas 
 

A Tabela 2 mostra que os três grupos eram muito homogêneos quanto à 

idade e duração de doença (p=0,67 e 0,83, respectivamente). Não houve 

diferenças na freqüência da forma limitada da ES sendo encontrada de maneira 
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similar no grupo FCL (51,14%), FCL+NSIP (50%) e NSIP (20%); p=0,44. Além 

do mais, a ocorrência de anticorpo anti-ScL-70 foi semelhante entre os grupos 

analisados (57% para FCL, 36% para FCL+NSIP e 40% para NSIP; p=0,77). O 

escore da pele (ERM) foi similar entre os padrões histológicos (p=0,12). A 

avaliação do sistema gastrintestinal revelou uma alta prevalência de 

dismotilidade e/ou esofagite nos grupos e sem diferença estatística entre eles; 

p=1,00. Da mesma forma, a duração dos sintomas de RGE foi semelhante 

entre os grupos (p=0,45). A duração da dispnéia foi comparável entre os 

subtipos histológicos (p=0,84); assim como a presença de fumantes ativos e ex-

fumantes, sendo observada de forma semelhante entre os grupos (ausente em 

FCL; 21,43% para FCL+NSIP e 40% para NSIP; p=0,35). 

 

Prova de Função Pulmonar 
 

A aparente baixa porcentagem predita para os valores de CVF, VEF1 e 

CPT nos pacientes com os padrões histológicos FCL e misto (FCL+NSIP) 

quando comparada ao grupo NSIP não atingiu diferença estatística significante 

(p=0,36, p=0,23 e p=0,45, respectivamente). A DCO foi similar entre os três 

grupos analisados (p=0,90), porém 7 pacientes não realizaram este teste 

(FCL+NSIP=5 pacientes, NSIP=2 pacientes) ou porque faltaram repetidamente 

ao exame ou por problemas técnicos associados a redução da abertura bucal 

(Tabela 3). 
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Tomografia Computadorizada de Torax de Alta Resolução  
 

A concordância entre os dois examinadores na analise da TCAR com 

relação à extensão da doença (kappa 0,71; p<0,001) e quanto a diagnóstico 

tomográfico final (kappa 0,49; P<0,001) foi boa. 

Aproximadamente 80% dos pacientes com NSIP e FCL+NSIP 

apresentavam um envolvimento pulmonar leve (até 25%) na TCAR enquanto 

42,86% dos pacientes com FCL tinham uma extensão da lesão pulmonar mais 

extensa, porém sem diferença estatística, p=0,48 (Tabela 4). Além disso, os 

achados tomográficos mais graves, como a predominância dos padrões 

reticular e favo-de-mel, foram apenas observados nos grupos com FCL (FCL e 

FCL+NSIP) (Tabela 4), sendo a consolidação restrita aos pacientes com FCL 

isolada. Por outro lado, o padrão tomográfico mais predominante em todos os 

grupos avaliados foi o vidro-fosco, sem diferença estatística entre eles (p=0,19) 

(Tabela 4). 

A análise da distribuição do envolvimento pulmonar na TCAR revelou 

que a distribuição central das lesões foi um achado mais prevalente no grupo 

com FCL isolada (57,14%) enquanto que o envolvimento periférico prevaleceu 

nos pacientes com FCL+NSIP (92,86%) e NSIP isolada (80%), p=0,02.   

De modo similar, a classificação da lesão pulmonar em segmentar ou 

difusa mostrou uma predominância da primeira nos dois grupos de pacientes 

com FCL (Figura 4A), contrastando com uma distribuição difusa quase universal 
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no grupo NSIP isolado (Figura 4B); porém esta característica não atingiu 

significância estatística (p=0,08) (Tabela 4). 

Reforçando este achado, em uma análise mais detalhada dos quatro 

pacientes com FCL isolada que tinham como padrão tomográfico predominante 

o vidro-fosco (Tabela 4), uma variável que poderia confundir com NSIP, revelou 

que todos tinham uma distribuição segmentar e três deles (75%) apresentavam 

lesão predominantemente central.  

A análise histológica geral e o diagnóstico tomográfico final mostraram 

uma concordância em 85,7% para FCL isolada. O único caso onde houve 

discordância foi erroneamente definido como UIP. Com relação a NSIP, houve 

80% de concordância, sendo que um paciente foi diagnosticado de forma 

equivocada como FCL por causa da sua distribuição segmentar e central das 

lesões, a despeito do predomínio do padrão vidro-fosco.  

Todos os pacientes com FCL apresentavam dilatação esofágica na 

TCAR, porém este dado não foi diferente entre os grupos (p=0,48). Tabela 4. 

 

Trato Gastrintestinal 
 

Anormalidades esofágicas analisadas pelo esofagograma e/ou EDA 

foram detectadas em 90% dos 26 pacientes estudados, sem diferença 

estatística entre os três principais grupos (FCL: 100%, FCL+NSIP: 85,7% e 

NSIP: 100%; p=1,0) (Tabela 2). Observou-se que quatro (57%) dos sete 
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pacientes com FCL isolada apresentavam um grave envolvimento esofágico, 

caracterizado por uma grande dilatação esofágica (>3 cm de diâmetro) e RGE 

claramente evidenciado pelo esofagograma. Além disso, o único caso de 

esôfago de Barret e uma paciente que se submeteu à cirurgia de fundoplicatura 

foram exclusivamente encontrados neste subgrupo.  



Figura 1 – Biópsia Pulmonar: Fibrose Centrilobular (FCL) 

A) Padrão histológico da FCL caracterizado por distribuição broncocêntrica, 

desarranjo da arquitetura lobular com alargamento dos eixos broncovasculares. 

Observa-se ainda preenchimento da luz dos bronquíolos (BR) com conteúdo 

basofílico (setas). H&E 40X. 

 

 

 

 

 

BR 

BR 

1 A 
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B) Detalhe do conteúdo basofílico intraluminal dos bronquíolos, caracterizado por 

corpos estranhos (setas) e imagens de cristais de colesterol (cabeças de seta) 

em fundo protéico amorfo.  H&E 400X. 

 

 

 

1 B 



Figura 2 – Biópsia Pulmonar: Fibrose Centrilobular associada à Pneumonia 

Intersticial Não-específica (FCL+NSIP) 

A) Padrão histológico caracterizado por heterogeneidade temporal com desarranjo 

da arquitetura lobular. Observa-se comprometimento fibroso do eixo bronco 

vascular (setas) (padrão FCL) e espessamento do interstício septal (cabeças de 

seta) (padrão NSIP). H&E  40X. 

 

 

2 A 
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Figura 3 – Biópsia Pulmonar: Pneumonia Intersticial Não-específica (NSIP). 

A) Padrão histológico da NSIP caracterizada por heterogeneidade temporal. 

Observa-se espessamento difuso do interstício septal as custas de fibrose e de 

infiltrado inflamatório linfomononuclear. Ausência de conteúdo basofílico 

intraluminal. H&E 40X. 

3 A 
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B) Detalhe do padrão histológico de NSIP caracterizando o espessamento fibroso 

intersticial e a hiperplasia de pneumócitos tipo II (setas). H&E 

400X.

 

 

 

3 B 
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Figura 4 – TCAR 

A) Fibrose Centrilobular (FCL): TCAR de uma paciente com FCL isolada. Nota-se a 

distribuição predominantemente segmentar (setas azuis) e central (setas 

vermelhas) da lesão pulmonar. 
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B) Pneumonia Intersticial Não-específica (NSIP): TCAR de uma paciente com NSIP 

isolada. Nota-se a distribuição predominantemente homogênea e periférica (setas 

amarelas) da lesão pulmonar.  

 

 

 

 

 



Tabela 1. Lesão broncocêntrica e conteúdo intraluminal basofílico nos três 

grupos histopatológicos de pacientes com ES.  

Histologia FCL 

(n=7) 

FCL+NSIP 

(n=14) 

NSIP 

(n=5) 

p 

Lesão Broncocêntrica 7 (100%) 13 (92,86%) 3 (60%) 0,13 

Extensão     

Ausente 0 (0%) 1 (7,14%) 2 (40%)  

Até 25% 2 (28,57%) 1 (7,14%) 3 (60%) 0,01 

26 a 75% 2 (28,57%) 8 (57,14%) 0 (0%)  

Acima de 75% 3 (42,86%) 4 (28,57%) 0 (0%)  

Conteúdo Intraluminal Basofílico 7 (100%) 6 (42,86%) 0 (0%) <0,001 

Extensão     

Ausente 0 (%) 8 (57,14%) 5 (100%)  

Até 25% 3 (42,86%) 3 (21,43%) 0 (0%) 0,02 

26 a 75% 2 (28,57%) 2 (14,29%) 0 (0%)  

Acima de 75% 2 (28,57%) 1 (7,14%) 0 (0%)  

FCL= Fibrose Centrilobular. FCL+NSIP= Fibrose Centrilobular associado a NSIP.  

NSIP= pneumonia intersticial não-específica. P<0,05 foi significante. 
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Tabela 2. Características demográficas, clínicas e laboratoriais dos três grupos 

histopatológicos de pacientes com ES. 

Características Clínicas FCL 

(n=7) 

FCL+NSIP 

(n=14) 

NSIP 

(n=5) 

p 

Idade (anos), (média ± DP) 44,71 ± 8,24 45,86 ± 9,71 41,80 ± 8,35 0,67 

Duração de Doença (anos), 

(média ± DP) 

14,00 ± 8,81 11,21 ± 8,95 12,00 ± 9,87 0,83 

ES forma limitada, n (%) 4 (57,14%) 7 (50%) 1 (20%) 0,44 

Scl70, n (%) 4 (57,14%) 5 (35,71%) 2 (40%) 0,77 

ERM, (média ± DP) 10,71 ± 8,67 18,00 ± 13,66 25,40 ± 11,41 0,12 

RGE sintomas (anos), 

(média ± DP) 

4,86 ± 2,48 4,57 ± 4,40 § 6,00 ± 2,35 0,45 

Dismotilidade Esofágica e/ou 

Esofagite, n (%) 

7 (100%) 12 (85,7%) 5 (100%) 1,00 

Dispnéia (anos), 

(média ± DP) 

4,71 ± 3,50 3,69 ± 2,25 4,00 ± 3,46 §§ 0,84 

DP= Desvio Padrão. FCL= Fibrose Centrilobular. FCL+NSIP= Fibrose Centrilobular associado a NSIP. 

NSIP= pneumonia intersticial não-específica. RGE= Refluxo Gastro-esofágico.  

Scl70= anticorpo anti-topoisomerase I. P<0,05 foi significante. § 13 pacientes. §§ 4 pacientes.  
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Tabela 3. Prova de Função Pulmonar dos três grupos histopatológicos em 

pacientes com ES.  

PFP 

(% do valor 

predito) 

FCL 

(n=7) 

Média ± DP 

FCL+NSIP 

 (n=14) 

Média ± DP 

NSIP  

(n=5) 

Média ± DP 

p 

CVF 63,00 ± 15,03 64,29 ± 12,83 72,20 ± 9,18 0,36 

VEF1 67,43 ± 16,99 68,29 ± 13,34 76,60 ± 4,34 0,23 

CPT 75,43 ± 14,82 78,13 ± 10,82 86,67 ± 2,52 0,45 

DCO 57,29 ± 20,74 61,67 ± 16,48 57,33 ± 17,39 0,90 

DCO-Hb 62,38 ± 23,65 68,58 ± 21,94 63,03 ± 18,29 0,88 

 PFP= Prova de Função Pulmonar. DP= Desvio Padrão. FCL= Fibrose Centrilobular. FCL+NSIP= Fibrose 

Centrilobular associada a NSIP. NSIP= pneumonia intersticial não-específica.  CVF= Capacidade Vital 

Forçada. VEF1= Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo. CPT= Capacidade Pulmonar Total. 

DCO= Capacidade de Difusão de Monóxido de Carbono. DCO-Hb= valor de DCO corrigido pela 

hemoglobina. P<0,05 foi significante.  
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Tabela 4. Achados tomográficos dos três grupos histopatológicos em pacientes 

com ES. 

 FCL 

(n=7) 

FCL+NSIP 

(n=14) 

NSIP 

(n=5) 

p 

Extensão, n (%)     

até 25% 4(57,14%) 11 (78,57%) 4 (80%) 0,48 

25-50% 2 (28,57%) 3 (21,43%) 1 (20%)  

50-75% 1 (14,29%) 0 (0%) 0 (0%)  

Padrão predominante, n (%)     

Vidro-fosco 4(57,14%) 12 (85,71%) 5 (100%) 0,19 

Reticular 0 (0%) 1 (7,14%) 0 (0%)  

Favo-de-mel 1 (14,29%) 1 (7,14%) 0 (0%)  

Consolidação 2 (28,57%) 0 (0%) 0 (0%)  

Distribuição, n (%)     

Periférica 

Central 

3 (42,86%) 

4 (57,14%) 

13 (92,86%) 

1 (7,14%) 

4 (80%) 

1 (20%) 

0,02 

Difusa 

Segmentar 

1 (14,29%) 

6 (85,71%) 

4 (28,57%) 

10 (71,43%) 

4 (80%) 

1 (20%) 

0,08 

FCL= Fibrose Centrilobular. FCL+NSIP= Fibrose Centrilobular associada a NSIP.  

NSIP= pneumonia intersticial não-específica.  p<0,05 foi significante. TCAR= Tomografia 

Computadorizada de Alta Resolução. 
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 Esta é a primeira descrição de FCL na doença intersticial pulmonar da 

esclerodermia, um padrão sabidamente associado ao RGE (24). Sendo o 

envolvimento pulmonar um dos mais importantes fatores de risco para a 

diminuição de sobrevida nesta doença (1, 2 e 5), a caracterização deste 

subgrupo de pacientes é de grande relevância.  

Neste sentido, uma importante vantagem deste estudo é a analise 

histológica de maneira uniforme, incluindo o novo padrão de FCL (24). Além 

disso, a avaliação simultânea das características clinicas e radiológicas dos 

pacientes com ES está de acordo com as recomendações do novo critério 

Europeu e Americano para pneumonias intersticiais idiopáticas (9-11). 

Destacamos que as duas principais características histológicas que são 

distintas da FCL (24) como a agressiva lesão centrada nos bronquíolos e a 

presença de conteúdo basofílico intraluminal, similar ao conteúdo gástrico, 

foram consistentemente observados em todos os pacientes com FCL isolada. 

Além do mais, metade destes pacientes também apresentavam corpos 

estranhos dentro da via aérea. Estas evidências suportam a teoria de que o 

refluxo gastro-esofágico pode ser um possível agente causal da FCL na ES. 

  Reforçando este achado, modelos experimentais de pneumonia 

aspirativa (17), autópsias de idosos com bronquiolite aspirativa (33) e biópsias 

de pacientes com pneumonia intersticial idiopática e RGE (34) mostraram 

lesões com predomínio de acometimento bronquiolar, similar às encontradas na 

FCL (24). Além disso, baixos volumes pulmonares (14) e redução da 

complacência pulmonar foram associadas ao RGE em pacientes com ES (12). 
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Ainda, a gravidade da lesão pulmonar foi correlacionada com a monitorização 

do pH esofágico e também com a gravidade do refluxo (13). Na verdade, quase 

todos os nossos pacientes com ES apresentaram envolvimento esofágico, e a 

maioria dos pacientes com FCL isolada tinha dismotilidade esofágica grave. 

Apesar de não realizarmos a monitorização do pH esofágico nestes pacientes, 

exame padrão-ouro para o RGE (35), a influência da dismotilidade esofágica na 

pneumonia intersticial idiopática (34, 36-40) e na DIP associada a doenças do 

colágeno (12-16) já foi exaustivamente demonstrada.  

 De forma interessante, a comparação do diagnóstico tomográfico final 

com o padrão histológico pulmonar encontrado, sugere que características 

tomográficas distintas podem ajudar a discriminar os pacientes com FCL. Neste 

sentido, exceto por um paciente, uma distribuição central e segmentar das 

lesões pulmonares foi somente observada em pacientes com FCL. Por outro 

lado, dentre os três pacientes com FCL e distribuição periférica das lesões, dois 

deles apresentavam uma típica segmentação deste envolvimento. O terceiro 

paciente apresentou lesões periféricas e difusas com intenso envolvimento 

pulmonar em favo-de-mel, lembrando o padrão UIP, não permitindo uma 

acurada avaliação da distribuição global da lesão. Ao contrário, a maioria dos 

pacientes com NSIP tinha distribuição periférica e difusa das lesões 

pulmonares, achados característicos deste padrão (9-11).  

Os testes de função pulmonar não conseguiram distinguir os pacientes 

com FCL. A distribuição segmentar do envolvimento pulmonar foi associada a 

achados heterogêneos dos parâmetros funcionais pulmonares. Com relação ao 
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teste da DCO, exame mais importante para a monitoração da extensão deste 

envolvimento e da sobrevida (41-43), apenas três pacientes apresentavam 

restrição em grau intenso, incluindo o paciente com predomínio de favo-de-mel 

na TCAR. Da mesma forma, as queixas pulmonares também foram variáveis 

nos pacientes com FCL e não diferiram entre os grupos. 

Ao contrário de Bouros (7) e Kim (8), não encontramos neste estudo o 

padrão histológico UIP. A explicação mais provável para esta discrepância é a 

rígida recomendação de evitar áreas de favo-de-mel na biópsia pulmonar, 

subestimando, portanto, a identificação concomitante de UIP nos casos 

analisados. Na verdade, um paciente tinha o favo-de-mel como padrão 

tomográfico predominante e foi classificado apenas como FCL. 

A descrição de um novo padrão de DIP na ES com características 

tomográficas distintas abre um novo campo de investigação. Neste sentido, 

poderemos no futuro determinar se o tratamento específico contra o RGE irá 

melhorar o prognóstico em longo prazo dos pacientes com ES e fibrose 

centrilobular. 
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1. A fibrose centrilobular (FCL) é um novo padrão histológico de doença 

intersticial pulmonar na Esclerose Sistêmica. 

2. Os padrões histológicos de pneumonia intersticial não-específica (NSIP) e a 

fibrose centrilobular (FCL) foram observados em 67,8% e 75% dos pacientes, 

respectivamente e a pneumonia intersticial usual (UIP) não foi encontrado em 

nenhum paciente. 

3. Em 25% (7 pacientes) dos casos, a FCL ocorreu isoladamente. 

4. Em 14 pacientes (50%), os dois padrões co-existiam (FCL+NSIP). 

5. Os pacientes com FCL apresentam características tomográficas distintas 

com uma distribuição central e segmentar das lesões pulmonares. 

6. As características clínicas, os sintomas de doença pulmonar e gastro-

esofágica; e as provas de função pulmonar não ajudam a identificar os 

pacientes com ES e FCL. 

7. O refluxo gastro-esofágico foi muito prevalente em todos os pacientes e não 

ajudou a diferenciar aqueles com FCL. 
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ANEXO: Consenso Internacional Multidisciplinar Classificatório das Pneumonias 

Intersticiais Idiopáticas conforme as Sociedades Torácica Americana e Respiratória 

Européia (American Thoracic Society/European Respiratory Society International 

Multidisciplinary Consensus Classification of the Idiopathic Interstitial Pneumonias). 

ILD= Interstitial Lung Disease ou DIP= Doença Intersticial Pulmonar 

  
PADRÃO HISTOLÓGICO DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

Pneumonia Intersticial Usual (UIP) Fibrose Pulmonar Idiopática 

Pneumonia Intersticial Descamativa (DIP) Pneumonia Intersticial Descamativa 

Bronquiolite Respiratória (RB) Bronquiolite Respiratória associada a ILD (RB-ILD) 

Pneumonia Organizante (OP) Pneumonia Organizante Criptogênica (antes BOOP) 

Dano Alveolar Difuso (DAD) Pneumonia Intersticial Aguda (AIP) 

Pneumonia Intersticial Não-especifica 
(NSIP) 

Pneumonia Intersticial Não-especifica 

Pneumonia Intersticial Linfocítica (LIP) Pneumonia Intersticial Linfocítica 
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