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RESUMO 

Aldá MA. “Biomarcadores patológicos da pneumonite intersticial bronquiolocêntrica” 

Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; 

2020. 

A pneumonite intersticial bronquiolocêntrica (BIP) é um distinto padrão histológico do 

grupo de doenças intersticiais pulmonares, definido por um remodelamento 

fibroplásico predominantemente centrado no eixo broncovascular, relacionado a uma 

gama de diagnósticos diferenciais, especialmente pneumonite de hipersensibilidade 

(PH), pneumonite por microaspiração (ASP), doenças do tecido conjuntivo, doenças 

autoimunes, entre outros. Os achados clínicos, radiológicos e patológicos são muitas 

vezes inespecíficos, não permitindo, assim, um diagnóstico final preciso, apesar da 

discussão multidisciplinar. Portanto, o objetivo desse trabalho foi determinar o perfil 

histopatológico e proteômico da BIP em pacientes que apresentassem suas principais 

etiologias, tentando estabelecer características que forneçam subsídios para melhor 

diagnóstico patológico. Para isso, foi realizado estudo retrospectivo e translacional a 

partir de biópsias cirúrgicas pulmonares de pacientes que apresentavam padrão BIP. 

Dados clínicos e radiológicos foram colhidos para caracterização e comparação dos 

grupos etiológicos: PH (n=8), ASP (n=6) e pneumonia intersticial com características 

autoimunes (PICAI) (n=4). Ademais, foram analisados morfologicamente e 

morfometricamente a histoquímica de lâminas histológicas coradas em hematoxilina 

e eosina e picrosirius red, bem como a imunohistoquímica pela expressão de α-SMA. 

A análise proteômica foi realizada a partir de microdissecção de conteúdos 

intraluminais e espectrometria de massa, com o intuito de corroborar os achados 

histológicos. Os resultados indicaram que a distinção entre as diferentes etiologias 

relacionadas ao padrão de BIP pelo perfil clínico-radiológico é extremamente difícil, 

comportando-se, até mesmo, como um fator confundidor. Por outro lado, a minuciosa 

avaliação histomorfológica pode contribuir significantemente para a definição 

etiológica com maior acurácia. Concluímos que há presença de peptídeos 

extrapulmonares em conteúdo intraluminais basofílicos, conhecidos como necrose 

péptica, confirmando a existência de material aspirado, o qual pode ser seguramente 

usado como um biomarcador patológico. Conjuntamente, mostramos que o perfil 

histológico com proeminentes focos fibroblásticos centrados nas vias aéreas com 

extensa área de miofibroblastos ativados, e necrose péptica associada à metaplasia 



escamativa e exulceração do epitélio favorecem fortemente o diagnóstico de BIP 

microaspirativa. Da mesma forma, o padrão subepitelial inflamatório com distribuição 

de agregado linfoides parece indicar o diagnóstico de BIP por PICAI. Os achados 

citados favorecem um diagnóstico etiológico precoce, e permitem que a abordagem 

terapêutica seja otimizada e mais eficaz. 

 

Palavras chaves: pneumonite intersticial bronquiolocêntrica; doença intersticial 

pulmonar; discussão multidisciplinar; proteômica; biomarcadores; foco fibroblástico. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Aldá MA. “Pathological biomarkers of bronchiolocentric interstitial pneumonitis” 

Ribeirão Preto: University of São Paulo, Ribeirão Preto Medical School; 2020. 

Bronchiolocentric interstitial pneumonitis (BIP) is a distinct histological pattern in the 

group of interstitial lung diseases, defined by a fibroplastic remodeling predominantly 

centered on the bronchovascular axis, related to a range of differential diagnoses, 

especially hypersensitivity pneumonitis (HP), microaspiration pneumonitis (ASP), 

connective tissue diseases, autoimmune diseases, among others. Clinical, radiological 

and pathological findings are often nonspecific, thus not allowing an accurate final 

diagnosis, despite the multidisciplinary discussion. Therefore, the objective of this work 

was to determine the histopathological and proteomic profile of BIP in patients with 

their main etiologies, trying to establish characteristics that provide subsidies for a 

better pathological diagnosis. For this, a retrospective and translational study was 

carried out based on pulmonary surgical biopsies of patients who presented BIP 

pattern. Clinical and radiological data were collected to characterize and compare the 

etiological groups: HP (n=8), ASP (n=6) and interstitial pneumonia with autoimmune 

features (IPAF) (n=4). In addition, the histochemistry of histological slides stained in 

hematoxylin and eosin and picrosirius red were analyzed morphologically and 

morphometrically, as well as immunohistochemistry by the expression of α-SMA. 

Proteomic analysis was performed using microdissection of intraluminal contents and 

mass spectrometry, in order to corroborate the histological findings. The results 

indicated that the distinction between the different etiologies related to the BIP pattern 

by the clinical-radiological profile is extremely difficult, even behaving as a confounding 

factor. On the other hand, a thorough histomorphological evaluation can contribute 

significantly to the etiological definition with greater accuracy. We conclude that 

extrapulmonary peptides are present in basophilic intraluminal contents, known as 

peptic necrosis, confirming the existence of aspirated material, which can be safely 

used as a pathological biomarker. Together, we show that histological profile with 

prominent fibroblastic foci centered in the airways with a large area of activated 

myofibroblasts, and peptic necrosis associated with scaling metaplasia and epithelial 

exulceration strongly favor the diagnosis of microaspirative BIP. Likewise, the 

inflammatory subepithelial pattern with distribution of lymphoid aggregates seems to 

indicate the diagnosis of BIP by IPAF. Contrary to other studies, we observed that the 



improvement in lung function may be related to fibroblastic foci centered on the airway 

in ASP. The cited findings favor an early etiological diagnosis, and allow the therapeutic 

approach to be optimized and more effective. 

 

Key-words: bronchiolocentric interstitial pneumonitis; pulmonary interstitial disease; 

multidisciplinary discussion; proteomics; biomarkers; fibroblastic focus. 
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1. REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 Anatomofisiologia Pulmonar Normal 

 

A principal função do pulmão é a troca gasosa entre o ar inspirado e o sangue 

circulante. Para isso, conta com uma arquitetura macro e microscópica apropriada. 

Na porção inferior da via aérea, a traqueia desenvolve projeções laterais e esses 

brônquios principais se ramificam, dando origem a vias aéreas progressivamente 

menores, sempre acompanhadas por duplo suplemento arterial (1).  

A última via de brônquios, os brônquios segmentares, dão origem aos 

bronquíolos primários, terminais e respiratórios, consecutivamente. Esses 

bronquíolos se diferenciam dos brônquios pela ausência de cartilagem e glândulas 

submucosas. Prosseguindo distalmente, há uma simplificação das estruturas, 

diminuição da altura do epitélio e redução no tamanho da luz. Os bronquíolos 

terminais e respiratórios são revestidos somente por epitélio simples cúbico ciliado, 

com células da Clara, circundado por tecido conjuntivo e músculo liso, e não mais 

por células epiteliais ciliadas pseudo-estratificadas altas e colunares, como nos 

brônquios (1, 2). 

Os bronquíolos respiratórios ramificam-se em ductos alveolares que 

originam vários alvéolos, estrutura conhecida por ácino. Cada ducto alveolar com 

seu respectivo ácino, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos, compõem o 

lóbulo primário. Um agrupamento de lóbulos primários constitui um lobo secundário, 

que é revestido por pleura visceral (1, 2). 

A troca gasosa é realizada nos alvéolos, que são constituídos pelos septos 

alveolares. Esses septos são formados pelo epitélio alveolar, que contém uma 

camada contínua de pneumócitos tipo I e II, membrana basal e tecido intersticial 

contendo fibras elásticas finas, pequenos feixes de colágeno, alguns fibroblastos e 

endotélio capilar. É importante lembrar que os septos alveolares possuem 

numerosas perfurações chamadas poros de Khon, os quais permitem comunicação 

entre alvéolos (1, 2). 

Uma troca gasosa eficiente depende de septos alveolares íntegros. O 

interstício saudável é fundamental para manutenção da funcionalidade do pulmão, 

porém, diversas etiologias contribuem para seu aumento crônico e até irreversível, 
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prejudicando a capacidade funcional e a qualidade de vida do indivíduo portador 

dessa desordem. 

 

1.2 Doenças Pulmonares Intersticiais 

  

As Doenças Pulmonares Intersticiais (DPI) formam um grande grupo 

heterogêneo de lesões pulmonares fibrosantes que, além do interstício septal, 

podem afetar o interstício perivascular e peribronquiolar (3). A denominação 

intersticial é decorrente do reconhecimento tardio e de fase avançada dos primeiros 

casos dessas doenças, quando já havia apresentação clínica de fibrose pulmonar 

(4). Porém, atualmente, já se reconhece que sua fase inicial possui um delicado 

processo de lesão intersticial. Desse modo, outra nomenclatura adequada e 

também utilizada é de Doenças Pulmonares Parenquimatosas Difusas (3). 

 Apesar da variedade de condições que levam às DPI, elas são classificadas 

no mesmo grupo devido a semelhanças clínicas, de imagem, fisiológicas e 

histopatológicas (5). 

 

1.2.1 Fisiopatologia geral das DPI Fibrosantes 

Embora cada processo patológico apresente alterações distintas, todas DPI 

Fibrosantes são resultado de processos constantes de dano tecidual e tentativa de 

reparo. Eventos associados a resposta inflamatória e/ou fibroplásica alterada levam 

a uma lesão contínua e um desarranjo estrutural, e não a um reparo normal (5).  

Danos recorrentes e localizados danificam células epiteliais e membrana 

basal, e alteram a permeabilidade da parede alvéolo-capilar. Um coágulo 

exsudativo rico em fibrina se forma e cobre a superfície alveolar lesada, formando 

uma matriz provisória, dando início ao processo de reparo. Porém, o reparo ideal 

depende da remoção da matriz provisória, angiogênese regulada e rápida 

reepitelialização alveolar. Se a matriz provisória não for eliminada, a presença de 

citocinas e mediadores desencadeia uma resposta fibroproliferativa, na qual 

fibroblastos migram para os espaços intersticiais, proliferam-se e diferenciam-se 

em miofibloblastos, que produzem componentes da matriz extracelular (MEC), 

principalmente colágenos. Por sua vez, desequilíbrios entre eicosanoides, 

metaloproteinases e seus respectivos inibidores favorecem o depósito progressivo 

de MEC. A reepitelialização alveolar também é prejudicada, pois os pneumócitos 
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tipo II hiperplásicos acabam formando uma superfície no exsudato em organização, 

levando à perda da área da superfície alveolar (5). 

Em comum, o pulmão dos pacientes com DPI sofre uma ruptura de tração 

dos seus septos alveolares, perda das unidades alvéolo-capilares funcionais, 

demarcada deposição de MEC e acúmulo de tecido cicatricial colagenoso, levando 

à distorção arquitetural e ao remodelamento do parênquima pulmonar (3, 5). 

 

1.2.2 Classificação das DPI 

 Ao longo do tempo o conceito de DPI foi ficando mais amplo (4) e novas 

etiologias foram incluídas. Em virtude desses avanços, em 2002 a American 

Thoracic Society (ATS) e a European Respiratory Society (ERS) (3) apresentaram 

uma classificação das DPI que as dividiam em: 1) DPI de causas conhecidas, como 

por exemplo doenças do tecido conjuntivo (DTC) e pneumonite fibrosante por 

microaspiração (ASP); 2) DPI de causas desconhecidas, como as pneumonias 

intersticiais idiopáticas, destacando-se a fibrose pulmonar idiopática (FPI); 3) DPI 

granulomatosas, como pneumonite de hipersensibilidade crônica (PH); e 4) outras 

formas de DPI. Após dez anos, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 

(SBPT) também propôs uma classificação das DPI frente à realidade brasileira 

(Figura 1) (6) 
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Figura 1. Classificação das DPI pela SBPT. 

 
Fonte: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (2012) (6). 

 

1.2.3 Padrões Histopatológicos das DPI 

Para se chegar ao diagnóstico de uma das DPI supracitadas é necessário 

uma série de passos. As ATS/ERS/JRS/ALAT (American Thoracic Society, 

European Respiratory Society, Japanese Respiratory Society, e Latin American 

Thoracic Society) vêm propondo consensos e atualizações que estabelecem as 

alterações típicas dos padrões radiológicos e histopatológicos para o diagnóstico 

das DPI. 

Os exames de imagem são extremamente importantes para o diagnóstico 

correto, pois um padrão radiológico bem interpretado na tomografia 

computadorizada de alta resolução (TCAR), juntamente com uma histórica clínica 

detalhada sugestiva, levam a um diagnóstico correto (6). No entanto, muitos 

conjuntos de achados radiológicos não se enquadram nos definidos pela diretriz ou 

são inconclusivos, sendo necessária a realização de biópsia pulmonar cirúrgica (6, 

7) 

Na mais recente diretriz proposta (7), as ATS/ERS/JRS/ALAT traçaram 

critérios histopatológicos para categorização das DPI que baseiam-se na 

diferenciação entre o padrão de pneumonia intersticial usual (PIU), um substrato 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=American%20Thoracic%20Society%2C%20European%20Respiratory%20Society%2C%20Japanese%20Respiratory%20Society%2C%20and%20Latin%20American%20Thoracic%20Society%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=American%20Thoracic%20Society%2C%20European%20Respiratory%20Society%2C%20Japanese%20Respiratory%20Society%2C%20and%20Latin%20American%20Thoracic%20Society%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=American%20Thoracic%20Society%2C%20European%20Respiratory%20Society%2C%20Japanese%20Respiratory%20Society%2C%20and%20Latin%20American%20Thoracic%20Society%5BCorporate%20Author%5D
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radio-morfológico da FPI, dos outros possíveis padrões. Assim, quando a biópsia é 

realizada, tenta-se distinguir ou definir as seguintes características histopatológicas 

(Tabela 1): 1) acometimento subpleural e/ou paraseptal; 2) presença de 

faveolamento; 3) aparência heterogênea (mosaico), onde áreas de parênquima 

com aspecto habitual se alternam abruptamente com áreas de 

fibrose/faveolamento; 4) foco fibroblástico, no qual há proliferação intensa de 

fibroblastos e ativação de miofibroblastos com intensa síntese de colágeno e outros 

componentes da MEC nos sacos alveolares; e 5) ausência de achados sugestivos 

de outras doenças.  

 

Tabela 1. Achados histopatológicos da ATS/ERS/JRS/ALAT modificado. 

PIU Provável PIU Indeterminado PIU Diag. Alternativo 

Fibrose densa com 
distorção arquitetural 
(cicatriz e/ou 
faveolamento) 

 

Algumas 
características 
histológicas da coluna 
1 estão presentes, 
mas ainda há 
impedimentos para um 
diagnóstico definitivo 
de PIU 

 

Fibrose com ou sem 
distorção arquitetural, 
com atributos que 
favorecem um padrão 
diferente de PIU ou 
sugestivo a PIU 
secundário a outras 
causas* 

Atributos de outros 
padrões histológicos 
de PII (ex: ausência de 
focos fibroblásticos ou 
fibrose frouxa) em 
todas as biópsias 

Distribuição da fibrose 
subpleural e/ou 
parasseptal  

E 

 
Algumas 
características histol. 
da coluna 1, mas 
outras sugerindo um 
diagnóstico 
alternativo** 

Achados histológicos 
indicativos de outras 
doenças (ex: PH, 
histiocitose das células 
de Langerhans, 
sarcoidose, LAM) 

Parênquima com 
aparência 
patchwork/mosaico 

Ausência de atributos 
que sugerem um 
diagnóstico alternativo 

  

 
Focos fibroblásticos 

 
OU 

  

 
Ausência de atributos 
que sugerem um 
diagnóstico alternativo 

Apenas faveolamento   

Nota: *Granulomas, membrana hialina (não associada à exacerbação aguda da IPF), proeminentes 
alterações centradas nas vias aéreas, áreas de inflamação intersticial sem estar associada a fibrose, 
pronunciada pleurite fibrosa crônica e pneumonia organizante. Tais atributos podem não estar 
evidentes ou facilmente vistas e muitas vezes precisam ser procurados especificamente.  
**Atributos que devem ser considerados relevantes ao considerar um diagnóstico alternativo incluem 
um infiltrado celular inflamatório longe de áreas de faveolamento, proeminente hiperplasia linfoide 
incluindo centros germinais secundários, e uma distinta distribuição bronquiolocêntrica que pode 
incluir extensa metaplasia peribronquiolar.  
Abreviações: LAM: linfangioleiomiomatose; PH: pneumonia de hipersensibilidade; PII: pneumonia 
intersticial idiopática; PIU: pneumonia intersticial usual. 
Fonte: ATS/ERS/JRS/ALAT (2018) modificado (7). 
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Entretanto, outros padrões histomorfológicos têm sido descritos em grupos 

mais específicos de DPI. Yousem et al (8) relataram um distinto padrão 

histopatológico das DPI: a Pneumonite Intersticial Bronquiolocêntrica (BIP). 

Também denominado de Fibrose Intersticial Centrada nas Vias Aéreas, consiste 

em um remodelamento fibrosante em torno dos bronquíolos devido a deposição de 

MEC pelos focos fibroblásticos centrados nas vias aéreas (8, 9). Esse distinto 

padrão é considerado o protótipo da PH, mas também pode ser causado por outras 

etiologias, como por exemplo ASP, colagenoses, doenças autoimunes, 

pneumoconiose, tabagismo, idiopática, entre outras (10). Entretanto, as diretrizes 

das ATS/ERS/JRS/ALAT de 2018 (7) não incluíram a BIP como um padrão 

diferenciado porque os autores alegam não saber se este padrão é decorrente de 

variáveis existentes de DPI ou se está relacionado unicamente a outras condições, 

como PH e DTC (10). 

  

1.2.4 Foco fibroblástico 

 Uma dos critérios diagnósticos histopatológicos é a presença de focos 

fibroblásticos, que são consequências do processo de dano-reparo em áreas 

lesionadas (5, 11, 12). Eles são regiões algo elípticas subepiteliais alveolares ou 

bronquiolares com intensa proliferação de miofibroblastos e proeminente deposição 

de MEC mixóide acinzentado/azulado quando corado com Hematoxilina e Eosina 

(H&E) e recobertos por intensa hiperplasia pneumocítica (Figura 2).  

Sua formação baseia-se na ativação miofibroblástca, a qual é induzida por 

vias moleculares dependentes ou não do fator de transformação do crescimento 

beta (transforming growth factor:;TGF-β), com ou sem a participação de proteínas 

SMADs (13), que por fim promove a expressão de filamentos contráteis como 

actina-α de músculo liso (α-smooth muscle actin; α-SMA) e de proteínas de matriz, 

como o colágeno tipo I e a fibronectina splice A (11, 12, 14).  

Miofibroblastos ativados possuem uma ultraestrutura fixante chamada 

fibronexus, que é o contato entre miofilamentos intracelulares de actina e filamentos 

extracelulares de fibronectina, formando um “ponto de ancoragem” na superfície 

celular (15). Essa projeção dos filamentos de fibronectina no espaço extracelular é 

fundamental para transmitir à matriz sua força intracelular contrátil para a contração 

fibrótica intersticial e consequente distúrbio ventilatório restritivo ou restrição 

funcional. 
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 Os focos fibroblásticos são descritos nas DPI, especialmente no padrão PIU 

(7), mas também estão presentes em outros padrões de acometimento intersticial. 

A presença de foco fibroblástico centrado nas vias aéreas (FFVA) na BIP é 

controversa, embora muitos autores tenham relatado sua presença em DPI com 

padrão bronquiolocêntrico (9, 10, 16, 17).  

 

Figura 2. Foco fibroblástico centrado em vias aéreas. Localização subepitelial e formato 
elíptico do foco fibroblástico (foto à esquerda). Representação de um único miofibroblasto 
em termos ultraestruturais é destacado (foto à direita). 

 
Abreviações: N: núcleo; RER: retículo endoplasmático rugoso; CG: complexo de golgi; C: glândula 
secretora de colágeno; M: miofilamento de actina; FF: filamento de fibronectina; FNX: fibronexus. 
Fonte: Batah (2019) (18). 

 

1.3 Etiologias  

 

 As DPI são divididas em causas conhecidas e desconhecidas (7), e em 

algumas delas foi encontrada a presença do padrão de BIP (9, 10, 16, 17). As três 

principais etiologias citadas foram: 1) PH; 2) ASP; e 3) pneumonia intersticial com 

características autoimunes (PICAI). 

 

1.3.1 Pneumonite de Hipersensibilidade Crônica (PH) 

 A PH é uma doença inflamatória pulmonar de natureza imunológica causada 

pela exposição e inalação de pequenas partículas orgânicas – fungos, mofo, 

bactérias, proteínas animais – ou substâncias químicas (6). Além da exposição 

ambiental, para manifestação da doença é necessária uma predisposição genética 
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que permite uma resposta imunológica exagerada e leva à inflamação crônica do 

interstício pulmonar (19, 20). Acomete mais comumente indivíduos não tabagistas 

devido principalmente à redução de ativação de macrófagos e proliferação de 

linfócitos, inverso aos efeitos do tabagismo. Porém, possui pior prognóstico quando 

ocorre em tabagistas (6, 20). 

A PH é produto de uma reação de hipersensibilidade do tipo III e/ou IV. 

Resumidamente, quando uma partícula estranha é inalada, seus epítopos podem 

se acoplar às células dendríticas (CD) no epitélio bronquiolar e ativar os linfócitos 

T, que por sua vez, secretam citocinas pró inflamatórias, como o fator de necrose 

tumoral alfa (Tumor necrosis factor-α; TNF-α) e o interferon-gama (IFN-γ) (Figura 

3A-B) (1, 20). Subsequentemente, ocorre: 1) quimiotaxia de linfócitos, muitas vezes 

peribronquiolares, originando a bronquiolite celular; 2) CD secretam adicional TNF-

α e a interleucina-1 (IL-1), aumentando a proliferação e migração dos fibroblastos; 

e 3) ativação histiocitária induzindo a formação de granulomas frouxos (19, 21). O 

desarranjo inflamatório da MEC favorece a liberação de TGF-β intersticial inativo, 

o qual facilita e promove a ativação dos fibroblastos em miofibroblastos, produtores 

de componentes da MEC, resultando em remodelamento peribronquiolar (Figura 

3B-D) com extensão subpleural em ponte (1), podendo gerar o padrão 

histomorfológico de BIP descrito anteriormente (18, 22). 
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Figura 3. Reação inflamatória gerada por antígenos inalados na PH com padrão BIP. 
A) As micropartículas inaladas atingem o pulmão e depositam-se próximas ao epitélio do 
eixo broncovascular, onde são reconhecidas e acopladas às CD. B) As CD ativam os 
linfócitos T, que secretam as citocinas pró inflamatórias, TNF, IFN-γ e IL-1. C) Ativados 
pelas citocinas, os fibroblastos migram ao local do estímulo e proliferam-se. Devido ao 
desarranjo inflamatório da MEC, há a liberação de TGF-β, promovendo a ativação dos 
fibroblastos em miofibroblastos. D) Como resultado desse processo, pode haver o 
remodelamento centrado nas vias aéreas, com extensa deposição de MEC pelos 
miofibroblastos.  

 
 
Fonte: Batah (2019) modificado (18). 
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1.3.2 Pneumonite Fibrosante por Microaspiração (ASP) 

A aspiração é definida por inalação de conteúdo oral e/ou gástrico, como 

enzimas digestivas e partículas alimentares (23, 24), podendo ser responsável por 

promover uma resposta inflamatória aguda pulmonar, chamada de pneumonia 

aspirativa, facilmente controlada com antibióticos (24). Por outro lado, a ASP pode 

ser silenciosa, pois os pacientes podem assintomaticamente aspirar 

micropartículas, especialmente durante o sono. Desta forma, ela se apresenta 

clinicamente de forma lenta e progressiva (24), e quando manifesta os sintomas – 

como tosse, falta de ar e febre – a doença já pode ter evoluído para um estágio 

mais grave (23).  

Dependendo da natureza e quantidade do material microaspirado, da 

resposta imune do indivíduo e da frequência da microaspiração, esse quadro evolui 

cronicamente, podendo induzir desde uma pneumonia organizante (PO), a uma  

resposta inflamatória intersticial crônica fibrosante (23, 24).  

A presença de ASP já foi relacionada com pacientes com FPI por Lee et al 

(24, 25), que também mostrou que comumente pacientes diagnosticados com FPI 

eram portadores de doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) e hérnia de hiato. 

Esse tipo de comorbidade – DRGE ou hérnia de hiato – pode gerar isolados ou 

intermitentes infiltrados pulmonares e promover um consequente quadro de ASP, 

e se não resolvidos, pode levar a uma DPI (25). 

 Independente do mecanismo de microaspiração, as partículas aspiradas, 

sob pH demasiadamente ácido, podem induzir lesão celular das células epiteliais 

pulmonares, seja direta e/ou por reação inflamatória neutrofílica (1). O dano 

microaspirativo crônico (microagudo recorrente) e/ou intermitente leva à necrose 

de coagulação das células epiteliais, com liberação e indução de mediadores 

inflamatórios como interleucina-8 (IL-8), interleucina-10 (IL-10) e TNF-α, resultando 

na quimiotaxia dos neutrófilos (Figura 4A-C). Essas altas concentrações de 

neutrófilos e IL-8 são também evidentes em lavados broncoalveolares de pacientes 

com refluxo gastroesofágico e sintomas respiratórios (26). Ademais, macrófagos e 

linfócitos são ativados induzindo uma resposta inflamatória crônica subjacente 

concomitante (Figura 4D). A longo prazo, há uma resposta reparativa com 

hiperplasia das células epiteliais bronquiolares, proliferações miofibroblásticas e 

neovascularizações, similares a um padrão de tecido de granulação (Figura 4D-F) 

(1).  Após anos desse processo fisiopatológico, observa-se uma exuberante 
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deposição de MEC no eixo broncovascular, podendo resultar assim no padrão 

histomorfológico de BIP (18). 

 

Figura 4. Reação inflamatória gerada por micropartículas aspiradas na ASP/BIP.  A) 
Micropartículas aspiradas atingem o pulmão pelos ramos bronquiolares, acumulando-se 
próximo ao epitélio bronquiolar. B) No bronquíolo respiratório, elas promovem necrose de 
coagulação das células epiteliais, e consequente ativação dos macrófagos. Ativados, 
liberam mediadores inflamatórios como IL-8, IL-10, e TNF-α, e promovem a quimiotaxia 
dos neutrófilos. C) Na tentativa de conter a inflamação, os neutrófilos degranulam seus 
conteúdos, lesionando outras células epiteliais bronquiolares. D) Estimulados a fagocitar 
as células mortas, os macrófagos liberam citocinas, como IL-1 e TNF, que recrutam 
linfócitos. A fim de cicatrizar o tecido lesionado, essas células em conjunto provocam a 
neovascularização e o aumento da proliferação fibroblástica. E) A partir do TGF-β do meio, 
os fibroblastos ativados em miofibroblastos, secretam componentes da MEC. F) 
Cronicamente, percebe-se uma resposta reparativa com hiperplasia das células epiteliais 
bronquiolares e contínua proliferações miofibroblástica com neovascularizações similares 
a um padrão de tecido de granulação.  A longo prazo, há presença de foco fibroblasto com 
abundante deposição de MEC no eixo broncovascular, resultando no padrão 
histomorfológico de BIP.  

 

Fonte: Batah (2019) modificado (18). 
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1.3.3 Pneumonia Intersticial com Características Autoimunes (PICAI) 

 As doenças autoimunes sistêmicas são responsáveis por até 30% dos casos 

de DPI (27). Embora uma doença intersticial costume surgir no decurso da doença 

autoimune, não é raro que a DPI a anteceda em anos (28, 29). Por isso, a ERS/ATS 

em 2015 (30, 31) criou o termo PICAI para estabelecer um consenso sobre 

classificação de pacientes com DPI que também possuem características e/ou 

sintomas de uma condição autoimune sistêmica subjacente, mas que não 

satisfazem os critérios reumatológicos para DTC – como esclerose sistêmica (ES), 

artrite reumatoide ou lúpus eritematoso sistêmico (30).  

 Foram estipulados os seguintes critérios para o diagnóstico PICAI: 1) 

presença de uma pneumonia intersticial por TCAR ou biópsia cirúrgica; 2) exclusão 

de etiologias conhecidas para DPI; 3) não satisfação dos critérios para DTC; e 4) 

presença de pelo menos uma característica de dois dos seguintes domínios: clínico, 

sorológico e morfológico (imagem e/ou patológico) (27, 30). Os atributos clínicos 

podem ser artrite, fenômeno de Reynaud, fissuras digitais distais ou sinal de 

Gottron. As características sorológicas são presença de autoanticorpos circulantes 

associados às DTC, como anticorpo antinuclear (Antinuclear antibody; ANA), Anti-

Ro (SS-A), Anti-La (SS-B) e o valor do fator reumatoide. E, em relação às 

características histopatológicas e radiológicas, são a determinação de padrão de 

pneumonia intersticial não específica (PINE), PO ou pneumonia intersticial linfóide 

(27, 30).  

 O repetitivo acometimento peribronquiolar da PO associado a PINE lembram 

um padrão não classificável ou até BIP com muitos agregados linfóides ou folículos 

linfóides nas regiões das vias aéreas (30). Porém, os mecanismos que mantêm a 

fibrose pulmonar não são totalmente compreendidos. Em relação à ES, sabe-se 

que o envolvimento intersticial pulmonar é desencadeado a partir da interação 

autoimune, que causa lesão microvascular, danificando células endoteliais e 

epiteliais alveolares, como descrito anteriormente. O mediador central da fibrose é 

a citocina multifuncional, que transforma TGF-β, e, juntamente com fator de 

crescimento derivado de plaquetas, endotelina-1 e outras citocinas, são 

responsáveis pelo desencadeamento da DPI na ES (Figura 5) (28). 

 

 



 

13 
 

Figura 5. Mecanismos que perpetuam a fibrose pulmonar na esclerose sistêmica. A 
lesão microvascular leva a danos nas células endoteliais e epiteliais alveolares. A cascata 
de coagulação é ativada liberando citocinas e fatores de crescimento que promovem 
ativação de fibroblastos em miofibroblastos.  

 

Abreviações: CTGF: fator de crescimento do tecido conjuntivo; IGF-1: fator de crescimento 
semelhante à insulina-1; LPA: ácido lisofosfatídico; TGF-β: fator de crescimento transformador beta.  
Fonte: Castelino (2010) modificado (28). 

 

1.4 Diagnóstico das doenças pulmonares intersticiais 

  

Visto que todos esses processos acometem regiões pulmonares muito 

similares, e podem ser descritas com o mesmo padrão patológico de BIP, é 

esperado que as suas características clínicas, radiológicas e funcionais sejam 

semelhantes, explicando a dificuldade envolvida no diagnóstico preciso. Assim, a 

recomendação científica internacional (32) é aumentar a acurácia diagnóstica por 

meio das discussões multidisciplinares (DMD) em casos de DPI, na quais 

participem pneumologistas, radiologistas torácicos e patologistas pulmonares.  

 Conhecer a exata doença e a etiologia da DPI é de extrema importância, pois 

para cada patogênese há um prognóstico e um tratamento específicos (33). Um 
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exemplo clássico, trata-se do manejo correto de uma DPI por DTC ou PH com 

imunossupressão, a qual pode causar efeitos deletérios em um paciente com FPI 

(6, 34). Por sua vez, os antifibróticos usados para tratamento de FPI são de alto 

custo, sendo recomendado uma investigação detalhada antes de sua prescrição, 

pois não são eficazes no tratamento de todas DPI (6). Portanto, o diagnóstico de 

DPI deve ser o mais acurado possível, sendo feito com base em informações 

detalhadas dos pilares clínico, radiológico e patológico.  

O primeiro refere-se às informações sociais e clínicas do paciente, como 

idade, gênero, tabagismo, uso de medicamentos e/ou drogas ilícitas, sinais e 

sintomas, exposições, histórico familiar, entre outros (7). Essas informações são de 

extrema importância quando se procura uma etiologia. Além disso, o conhecimento 

epidemiológico das doenças também é muito relevante, pois pode direcionar 

antecipadamente a busca pelo diagnóstico, como exemplo o conhecimento de que 

a FPI predomina em homens enquanto as DPI associadas a DTC predominam em 

mulheres (6). Informações sobre profissão, local de trabalho e condições de 

moradia do paciente são valiosas quando se investiga as DPI (6, 7), pois pode 

revelar se o indivíduo está constantemente exposto à fatores etiológicos. Dados 

sorológicos e clínicos também são necessários na procura de sinais compatíveis à 

comorbidades que podem elucidar ou excluir possíveis diagnósticos. Exames 

funcionais como a prova de função pulmonar (PFP) também traçam um perfil do 

paciente mostrando anormalidades fisiológicas presentes nas DIP, na qual pode se 

encontrar uma reduzida difusão pulmonar do monóxido de carbono (Diffusion lung 

capacity for carbon monoxide; DLCO) e presença de distúrbio restritivo (6).  

 O segundo pilar refere-se aos exames de imagem, principalmente a TCAR. 

Ela possibilita uma avaliação mais minuciosa, que aliada à história clínica bem 

coletada, permite diagnóstico precisos em 60% dos casos de DPI (6). O processo 

de análise das TCAR por radiologistas torácicos envolvem o enquadramento em 

padrões que analisam a  distribuição e diversas características das lesões, e que, 

assim como a os padrões histomorfológicos, são divididos em PIU, provável PIU, 

indeterminado para PIU e diagnóstico alternativo (7). 

 E por fim, o terceiro pilar é acionado quando os achados sócio-clínico-

radiológicos não são suficientes para um diagnóstico definitivo, e se faz necessária 

a realização de biópsia cirúrgica. Na biópsia, os patologistas pulmonares procuram 
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por alterações da arquitetura pulmonar subpleural ou bronquiolocêntrica, presença 

de foco fibroblástico, granuloma, fibrose, dentre outros.  

Na busca em acelerar o processo diagnóstico, biomarcadores mais 

específicos podem melhorar a classificação das diversas etiologias subjacentes a 

DPI, melhorando a morbi-mortalidade dessas desgastantes pneumopatias, muitas 

vezes com alta morbidade e até rapidamente fatais.  

 

1.5 Biomarcadores proteômicos 

 

A proteômica estuda a caracterização da composição proteica de uma 

célula, tecido ou órgão e tem um grande potencial em resolver questões 

desconhecidas sobre a fisiopatologia pulmonar (35). Muitos perfis proteômicos 

pulmonares vem sendo estudados visando o alcance biomarcador diagnostico, 

prognóstico e/ou preditivo. 

As proteínas são compostas de uma ou mais cadeias de aminoácidos vitais 

a todos organismos vivos. São a parte funcional real das células, além de estarem 

envolvidas em todos processos biológicos e responderem a variados estímulos (36, 

37). Por serem a expressão das vias moleculares, fornecem as principais 

informações sobre o funcionamento das células (35). 

A proteína é gerada a partir da tradução do RNAm, como fluxo de 

informações do DNA, podendo ser modulados por diferentes mecanismos, como 

por exemplo, os microRNAs e as alterações epigenéticas, que ampliam ou 

suavizam esses sinais genéticos. Estudos genômicos fornecem dados sobre 

potencial genotípico da patologia, mas são pouco sensíveis às mudanças 

microambientais, pois os genes somáticos permanecem praticamente inalterados 

ao longo da vida. Já o proteoma humano é considerado mais dinâmico e complexo 

por seus diversos mecanismos geradores – tradução de proteínas, expressão 

específica de genes, modificadores pós-traducionais, entre outros (35). 

Devido a isso, o perfil proteômico representa um ponto de iniciação 

altamente translacional para a descoberta de biomarcadores, além de possuir uma 

certa facilidade metodológica e quantificação simultânea em larga escala (38). Por 

meio das técnicas proteômicas, precisamente espectrometria de massa, é possível 

quantificar as alterações entre a amostra normal e a doença (39). Como a análise 

proteômica reflete uma resposta específica, o objetivo de seu uso em pesquisas 
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médicas é relevante para diagnóstico, alvos terapêuticos, resposta à terapia, 

prognóstico, classificação de subtipos de doenças, pesquisa de risco, 

caracterização de vias metabólicas e quantificação de biomarcadores (36, 39, 40). 

Recentemente, o proteoma pulmonar humano foi mapeado, criando uma 

oportunidade significativa para a saúde (39). O pulmão integra sistema imunológico 

inato e adaptativo, leucócitos residentes e recrutados, MEC e revestimento epitelial 

exposto ao ambiente, que levam a uma complexa área de estudo. As doenças 

pulmonares são uma das principais contribuintes para morbimortalidade global mas 

muitas questões fisiopatológicas permanecem sem resposta (35). A proteômica 

oferece grande potencial parar ajudar nessas questões. 

Na medicina respiratória, a proteômica fez progressos substanciais, mas a 

maioria dos estudos está no campo da oncologia (36, 39). Estudos proteômicos 

envolvendo DPI já contribuíram com biomarcadores sorológicos (38), de lavado 

broncoalveolar (41), e teciduais (42, 43), mostrando proteínas associadas em 

diferentes expressões entre portadores de FPI e saudáveis (38, 43); identificando 

diversas proteínas com diferentes funções – resposta imune, coagulação, 

inflamação, estresse oxidativo e atividade antiprotease – em concentrações 

diferentes nas DPI: sarcoidose, FPI, fibrose relacionada à ES e histiocitose 

pulmonar das células de Langerhans (41); e também desvendando a semelhança 

na expressão de proteínas entre as lesões causadas por IPF e PINE, sendo o 

estresse oxidativo e estresse do retículo rugoso endotelial importantes contribuintes 

para ambas patogêneses (42). Entretanto, não há estudos proteômicos envolvendo 

amostras pulmonares com padrão BIP relacionado as etiologias a ela associadas. 

Em 2002, de Carvalho (16) relatou casos BIP com uma característica 

peculiar: um conteúdo possivelmente proteico basofílico intraluminal contendo 

neutrófilos necróticos. Em 2009 outro trabalho foi publicado (17) descrevendo o 

mesmo conteúdo intraluminal proteico e corpo estranho cercado por células 

gigantes em casos com padrão BIP. Esse conteúdo basofílico foi definido como 

uma substância amorfa com uma coloração basofílica (roxa), encontrada nas vias 

aéreas, diferentes dos neutrófilos degenerados encontrados nos espaços aéreos 

de áreas de faveolamento, e semelhante à necrose péptica encontrada nas úlceras 

gástricas. Embora poucos estudos abordem o conteúdo basofílico, na prática 

patológica ele é comumente identificado em lâminas histológicas de biópsias 

cirúrgicas.  
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Então em ambas lacunas pouco estudadas, BIP e conteúdo basofílico, pode 

haver grande potencial de achados proteômicos que contribuam como 

biomarcadores diagnósticos desse padrão e melhorem a acurácia diagnóstica das 

DPI. 

 

2. INTRODUÇÃO  

  

As DPI são um grande conjunto heterogêneo de desordens que causam 

fibrose com distorção arquitetônica do interstício pulmonar (32, 33). Mais de 200 

DPI já foram descritas relacionadas a exposições ambientais, condições médicas 

de longo prazo, fatores genéticos e idiopáticos (32, 33). Esse grande grupo de 

doenças representa um desafio clínico, pois a maioria dos seus mecanismos 

patogênicos são desconhecidos, e seus achados clínicos, radiológicos e 

patológicos são inespecíficos, dificultando na maioria das vezes um diagnóstico 

definitivo preciso (32). Portanto, uma DMD dinâmica com pneumologistas, 

radiologista torácico e patologista pulmonar tem sido recomendada para melhorar 

a acurácia e precisão do diagnóstico de DPI (32). Mas apesar de todos os esforços, 

cerca de 20% dos pacientes não recebem um diagnóstico definitivo por DMD, além 

de que um atendimento médico específico é possível apenas em centros de DPI 

para diagnóstico e tratamento (44, 45). Com um diagnóstico final indefinido, as DPI 

podem progredir, levando a quadros graves de insuficiência respiratória e 

potencialmente fatais (45). 

Um passo crítico na abordagem diagnóstica das DPI é o padrão patológico 

da biópsia cirúrgica pulmonar. Os achados histopatológicos citados pela 

ATS/ERS/JRS/ALAT (7) focam na PIU e suas probabilidades, mas outros padrões 

também estão sendo relacionados a outras DPI (6).  Yousem et al (8) descreveram 

a BIP definida por um remodelamento fibrosante predominantemente 

bronquiolocêntrico associado a infiltrado linfocitário bronquiolar ou peribronquiolar 

e metaplasia peribronquiolar, bem como uma fibrose intersticial irregular e/ou 

massas fibroplásicas focais de tecido conjuntivo fibromixóide. Após esse estudo, 

muitos outros têm relacionado esse distinto padrão histopatológico com diferentes 

diagnósticos, destacando-se a PH, ASP, colagenoses, doenças autoimunes, 

efeitos tóxico-medicamentoso, pneumoconiose, idiopática, entre outros (9, 10, 16, 

17). Kuranishi et al (10) demonstraram em uma grande coorte de biópsias que cerca 
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de 20% de todas aquelas relacionadas à DIP apresentaram um padrão BIP. 

Estudos sobre PH revelaram que 10% das biópsias pulmonares cirúrgicas 

apresentaram padrão de BIP relacionado a mau prognóstico e mortalidade 

semelhante à FPI (9, 46). E estudo a respeito de aspiração não associada a 

alimentos mostrou que 30% das biópsias pulmonares eram BIP (17). Além disso, a 

BIP foi descrita em cerca de 30% das biópsias pulmonares de pacientes com 

esclerodermia (17).  

Portanto, no momento da biópsia pulmonar, o padrão BIP é uma resposta 

final e comum a etiologias variadas (10, 46). A promoção de lesão pulmonar 

bronquiolocêntrica através de eventos celulares e vias moleculares peculiares, que 

culminam na ativação miofibroblástica e na deposição de MEC, pode gerar um 

remodelamento peribronquiolar (47). Dessa forma, o padrão BIP não revela muitas 

pistas diagnósticas conclusivas para o patologista pulmonar, não distinguindo os 

processos fisiopatológicos relacionados à etiologia da lesão pulmonar. As reações 

de hipersensibilidade do tipo III e IV da PH, as lesões químicas bronquiolares da 

ASP e os ataques de autoanticorpos das doenças autoimunes evoluirão para o 

similar remodelamento das vias aéreas no padrão BIP, mas de maneira proteico-

molecular distinta. Apesar da localização, quantidade e qualidade das áreas de 

ativação miofibroblástica e/ou fibroplasia, o similar padrão anátomo-patológico de 

BIP pode isoladamente não contribuir para uma efetiva acurácia diagnóstica da 

etiologia, desempenhando um papel crítico na morbi-mortalidade dos pacientes 

com BIP.  

Atualmente, a abordagem diagnóstica das DPI é baseada na discussão de 

três eixos: clínicos, radiológicos e patológicos. Esses três eixos são a expressão 

fenotípica da sinalização molecular de miofibroblastos, pneumócitos e muitas 

outras células, que dependem de lesões pulmonares precoces/tardias e são 

restritas a eventos celulares focais, tanto nos níveis genômicos, transcricionais 

quanto proteômicos. Portanto, a busca por um biomarcador diagnóstico que permita 

uma diferenciação histológica e uma identificação etiológica, é de extrema 

importância para o sucesso da abordagem das DPI. Dessa forma, a atual pesquisa 

tem o propósito de integrar biomarcadores histológicos, histomorfométricos e 

proteômicos da atividade local de áreas lesionadas para validação de uma 

abordagem diagnóstica médica translacional, melhorando o manejo dos pacientes 
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que apresentem padrão BIP, já que o tratamento será focado na sua causa 

etiológica. 

 

3. HIPÓTESE  

 

Uma ampla variedade de etiologias resulta no padrão anátomo-patológico 

BIP, observado na biópsia pulmonar cirúrgica. Apesar do diagnóstico final ser 

baseado em achados clínicos, radiológicos e patológicos, e definido após DMD, 

ainda é elevado o grau de incerteza diagnóstica das DIP. No entanto cada etiologia 

(PH, ASP, PICAI) possui um mecanismo específico de lesão pulmonar de acordo 

com sua base molecular e patológica. Então, a hipótese desse trabalho é de que 

cada mecanismo fisiopatológico pode oferecer pistas únicas de sua etiologia, e 

juntamente com uma análise histomorfológica e uma triagem proteômica do 

conteúdo intra-alveolar de áreas lesionadas, potenciais biomarcadores podem ser 

estabelecidos. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral  

  

Determinar e integrar perfis e biomarcadores histopatológicos e proteômico 

da BIP nos pacientes diagnosticados com PH, ASP, PICAI após DMD. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

• Determinar o perfil clínico-radiológico de pacientes com BIP;  

• Estabelecer a variação padrão funcional pulmonar pré e pós biópsia 

pulmonar cirúrgica de pacientes com BIP; 

• Caracterizar estruturas histomorfológicas do padrão BIP; 

• Analisar a histomorfometria das áreas peribronquiolares;  

• Avaliar a deposição de fibras de colágeno em áreas lesionadas; 

• Avaliar a presença de miofibroblastos ativados em áreas fibroplásicas; 

• Avaliar os dados proteômicos das áreas intraluminais microdissecadas para 

integração de dados e identificação de biomarcadores. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 Comitê de Ética 

  

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil sob o 

protocolo 3.087.997.  

 

5.2 Casuística 

  

Esse é um estudo retrospectivo e translacional, no qual foram analisados os 

casos diagnosticados como BIP pelo Serviço de Patologia (SERPAT) do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (HCRP/FMRP/USP) entre 2016 a 2019 (n=63) dentre os 73 casos de DPI.  

Após análise dos casos, foram selecionados aqueles que apresentavam 

diagnóstico definitivo, discutido em DMD, de PH (n=8), ASP (n=6) e PICAI (n=4), 

formando assim o grupo de estudo do trabalho. Foram excluídos os casos nos quais 

suas respectivas amostras pulmonares e/ou lâminas histológicas haviam sido 

retiradas pelos pacientes, ou que possuíam somente diagnóstico provisório 

segundos as reuniões multidisciplinares. 

 

5.3 Dados Clínicos 

 

Os dados clínicos foram coletados a partir de prontuário eletrônico do 

HCRP/FMRP/USP, dos quais foram registradas informações sobre idade, gênero, 

índice de massa corporal (IMC), prova de função pulmonar, comorbidades, 

tabagismo, etilismo, uso de oxigênio domiciliar e antecedentes familiares. Sinais e 

sintomas – tosse, dispneia, disfagia, refluxo, pirose, artralgia, presença de artrite – 

foram anotados, assim como presença de fatores de risco para as etiologias 

determinadas – como hérnia de hiato, DRGE, exposições ambientais relevantes, 

uso de medicamentos pneumotóxicos, positividade do fator reumatoide e de outros 

anticorpos. A variação de DLCO pela prova de função pulmonar foi tabulada de 1 a 

3 meses antes da biópsia pulmonar cirúrgica e de 8 a 12 meses após.   
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5.4 Dados Tomográficos 

  

Imagens de TCAR dos pacientes do grupo de estudo do trabalho foram 

analisadas através do prontuário eletrônico do HCRP/FMRP/USP com auxílio de 

radiologistas torácicos (Prof. Dr. Marcel Koenigkam Santos e Dr. Danilo Wada). 

Características e atributos de textura – como faveolamento, opacidade em vidro 

fosco, atenuação em mosaico – e distribuição foram coletados. Também foi 

registrado a probabilidade do padrão PIU nas imagens radiológicas conforme a 

diretriz do ATR/ERS 2018 (7). 

 

5.5 Histoquímica e Imunohistoquímica 

  

As amostras pulmonares foram colhidas em procedimento cirúrgico sob 

anestesia geral, por vídeo-toracoscopia, nos quais são introduzidos equipamentos 

cirúrgico e de vídeo em três diferentes pontos do tórax, onde são retirados porção 

suficiente de pelo menos dois lobos. 

Após sua retirada cirúrgica, as amostras foram fixadas em formalina 

(tamponada a 10%) e embebidas em parafina. Os blocos de parafina contendo os 

tecidos estavam armazenados no arquivo do SERPAT, e foram solicitados 

mediante formulário, juntamente com suas respectivas lâminas coradas em H&E. 

Os blocos foram devidamente cortados em secções de 4µ em micrótomo de 

perfil alto Leica RM 2145 (Leica Microsystems, Nussloch, Alemanha), e 

posteriormente desparafinizados em xilol e reidradatos em série decrescente de 

álcoois. Foram obtidas duas lâminas de cada bloco para coloração de Picrosírius 

Red e imunohistoquímica de expressão de α-SMA. 

Para histoquímica de Picrosirius Red Staining, após reidratação foi utilizado 

o HistoKit da Easy Path (Grupo Erviegas, Indaiatuba, Brasil) seguindo o protocolo 

sugerido pelo fabricante: 1) Colocado o picrosirus em gotas até cobrir a seção e 

incubado por 1 hora (Figura 6A); 2) Lavado em água corrente por 3 minutos; 3) 

Após secagem das lâminas colocado Hematoxilina de Carazzi em gotas suficientes 

para cobrir a seção e incubado por 4 minutos; e 4) Retirado excesso de coloração 

em água corrente por 5 minutos. Então os cortes foram desidratados em álcool 

crescente e xilol, e montados em Permount (Fischer, Fairlawn, EUA). 
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Para imunohistoquímica da expressão de α-SMA foi utilizado kit de 

reagentes Reveal Polyvalent HRP-DAB Detection System (Amsbio, Cambridge, 

EUA) seguindo protocolo sugerido pelo produtor. Após reidratação foi adicionado 

ao tecido peróxido de hidrogênio 0,3% por 10 minutos (Figura 6B), para bloqueio 

da atividade de peroxidase endógena, e logo após submetidos à reativação 

antigênica com tampão de citrato (10mM) e colocadas em panela de pressão 

elétrica por 20 minutos. Após a recuperação antigênica, as amostras foram 

resfriadas por 10 minutos e aplicado um bloqueador de proteína para evitar 

colorações não específicas. Sequencialmente foram incubadas com anticorpo 

primário α-SMA (diluição 1:10000, ab7817, Abcam) por uma hora e meia, protegido 

da luz, em temperatura ambiente. Em seguida os cortes foram incubados com 

anticorpo secundário por 10 minutos, e após, com anticorpo secundário conjugado 

HRP (cabra anti-coelho) por mais 30 minutos. A reação foi corada por 

diaminobenzidina (DAB) e contracorada com hematoxilina. Os cortes foram, então, 

desidratados em série crescente de alcoóis e montados em Permount (Fischer, 

Fairlawn, EUA). 

 

Figura 6. Histoquímica e imuno-histoquímica das lâminas dos casos selecionados 
para o estudo. A: Picrosirius Red. B: Imunohistoqúimica com anticorpo α-SMA. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

5.6 Análise Histomorfológica e Histomorfométrica 

 

Todas avaliações histomorfológicas e histomorfométricas foram realizadas a 

partir de microfotos obtidas em aumento de 40x pelo microscópio Novel (Nanjing 

Jiangnan Novel Optics Co. Ltd., Nanjing, China) acoplado à câmera HD-Lite 

(VC.3031, Euromex, Arnhem, Holanda), e analisadas com o software Image Pro 
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Plus 6.0.0.260 (Media Cybernetics, Inc. 2017), conforme padronização do nosso 

laboratório (48) e padronização morfométrica recomendada pela ATS/ERS (49). 

 

5.6.1 Caracterização histomorfológica e análise de áreas subepiteliais 

Todas as lâminas histológicas, coradas em H&E, de biópsia cirúrgica dos 18 

pacientes selecionados foram revisadas a fim de caracterizar a histomorfologia da 

BIP e classificar as áreas subepiteliais bronquiolares em três padrões histológicos 

distintos: hialino, inflamatório e miofibroblástico (Figura 7). O espessamento hialino 

refere-se a um tecido conjuntivo hialino composto majoritariamente por colágeno e 

outros componentes da MEC, apresentando-se homogêneo róseo (50); o padrão 

inflamatório refere-se ao infiltrado linfoplasmocitário subepitelial; e o último padrão 

é composto por grande quantidade de miofibroblastos ativados imersos em matriz 

mixóide, os FFVA (1).   

 

Figura 7. Classificação histomorfológica subepitelial das lesões bronquiolares. Da 
esquerda para direita: Padrão hialino, inflamatório e miofibroblástico.  

 
Abreviações: FFVA: Foco fibroblástico centrado nas vias aéreas. 
Fonte: Batah (2019) modificado (18). 

 
Para morfometria foram obtidas pelo menos 10 microfotos randômicas dos 

bronquíolos pulmonares de cada caso, classificadas quanto aos padrões 

histomorfógicos supracitados e analisados os parâmetros: 1) área total do 

bronquíolo, delimitada pelo contorno externo da camada muscular lisa brônquica e 

o contorno interno da camada epitelial (Figura 8A); e 2) área subepitelial do 

bronquíolo, delimitada pelo contorno interno da camada muscular lisa brônquica e 
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o contorno interno da membrana basal (Figura 8B). A seguir, foi calculado em cada 

caso as relações entre as áreas subepiteliais e totais de cada padrão.  

 A presença de metaplasia escamosa imatura e madura, e exulceração do 

epitélio bronquiolar (por necrose de coagulação do epitélio brônquico) foram 

descritas. 

 

Figura 8. Histomorfometria Bronquiolar. A) Área total do bronquíolo (circulada em verde 
apontada pela flecha amarela): delimitada pelo contorno externo da camada muscular lisa 
brônquica e o contorno interno da do epitélio. A camada muscular lisa brônquica está 
apontada pela seta amarela. B) Área subepitelial do bronquíolo (circulada em verde 
apontada pela flecha vermelha): delimitada pelo contorno interno da camada muscular lisa 
brônquica e o contorno interno da membrana basal. A seta vermelha indica as células 
epiteliais bronquiolares recobrindo a membrana basal.  

 
Fonte: Batah (2019) (18). 

 

5.6.2 Quantificação de fibras de colágeno 

 A quantificação das fibras de colágeno sob luz polarizada foi realizada por 

meio da coloração com Picrosirius Red, na qual fibras grossas de colágeno, 

incluindo o colágeno tipo I, apresentam birrefringência laranja-amarela a laranja e 

vermelha; e fibras finas de colágeno, incluindo o colágeno tipo III, apresentam 

birrefringência verde ou amarelo-verde (51).  

Foram obtidas de 8 a 10 microfotos de FFVA aleatórios de cada lâmina dos 

casos selecionados para estudo. Os seguintes parâmetros foram analisados: 1) 

área total do foco fibroblástico, delimitada pelo contorno externo da área da matriz 

mixóide (Figura 9B); 2) área de fibras grossas de colágeno, com quantificação 

através de máscara de toda fibra birrefringente laranja/vermelha (Figura 9C); e 3) 

área de fibras finas de colágeno, com a quantificação através de máscara de toda 
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fibra birrefringente verde (Figura 9D). Subsequentemente, foi calculada a relação 

entre a área de cada colágeno e a área total do foco fibroblástico, individualmente, 

e a porcentagem da razão entre estas medidas foi obtida para cada paciente. 

 

Figura 9. Quantificação de colágeno em focos fibroblásticos. A) Coloração picrosirius 
red sem luz polarizada para conferência do foco fibroblástico. B) Área total do foco 
fibroblástico, delimitada pelo contorno externo da área da matriz mixóide. C) Área de 
colágeno grosso, com quantificação através de máscara de toda fibra birrefringente 
laranja/vermelha. D) Área de colágeno fino ou reticular, com a quantificação através de 
máscara de toda fibra birrefringente verde. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

5.6.3 Expressão de α-SMA 

 Para corroborar a presença de miofibroblastos ativos no foco fibroblástico, 

que também expressam α-SMA, foram obtidas de 8 a 10 microfotos de FFVA 

aleatórios. A quantificação por morfometria foi realizada através dos seguintes 

parâmetros: 1) área total do foco fibroblástico, delimitada pelo contorno externo da 

área da matriz mixóide (Figura 10A); e 2) área de expressão de células α-SMA 

positiva dentro do foco fibroblástico, por meio de máscara de cor marrom (Figura 

10B). Posteriormente, foi calculada a média aritmética da relação entre a área de 
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células α-SMA positiva e a área total do FFVA de todas as fotos de cada paciente, 

e a porcentagem da razão foi obtida. 

 

Figura 10. Quantificação de células α-SMA positiva. A) Área total do foco fibroblástico, 
delimitada pelo contorno externo da área da matriz mixóide. 2) Área de expressão de α-
SMA positiva dentro do foco fibroblástico. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

5.7 Análise Proteômica 

  

 A análise proteômica foi realizada em amostras pulmonares de três 

pacientes dentre os casos selecionados, com diagnósticos etiológicos de PH, ASP 

e PICAI, e foi alcançada através dos passos a seguir. 

 

5.7.1 Microdissecção tecidual 

 A partir das amostras cirúrgicas pulmonares fixadas em formalina 10% 

tamponada e embebidas em parafina foram realizadas 2 secções de 10µ cada, em 

micrótomo de perfil alto Leica RM 2145 (Leica Microsystems, Nussloch, Alemanha). 

Os cortes eram então passados pelo banho histológico, e subsequentemente, 

posicionados em lâminas com membrana própria para microdissecção a laser 

(Membrane Slides 2mm PEN Arcturus® Membrane, Life Technologies, Foster City, 

EUA) (Figura 11A). Para evitar contaminação, os equipamentos usados foram 

autoclavados anteriormente, a água destilada do banho e a navalha do micrótomo 

eram trocadas constantemente, e a manipulação foi realizada com paramentação 

adequada – luva, touca e máscara. 

 Após o corte, as lâminas permaneceram na estufa a 55º por 1 hora e 

passaram pelo processo de desparafinização em xilol, e de reidratação em 
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concentrações decrescentes de álcool e água destilada. Para distinção dos locais 

de microdissecção, o tecido foi corado em H&E novo (Figura 10A). O preparo das 

soluções seguiu as seguintes concentrações: 1) Hematoxilina: hematoxilina cristal 

(2,5g), álcool absoluto (25ml), alúmen de potássio (50g), H2O destilada (500ml) e 

óxido vermelho de mercúrio (1,25g); 2) Eosina-Floxina: eosina 1% (50ml), floxina B 

1% (5ml), álcool 95% (380ml) e ácido glacial acético (2ml); 3) Solução Scoth: sulfato 

de magnésio (10g), bicarbonato de sódio (1,8g), H2O destilada (500ml) e grãos de 

timol para preservar solução; e 4) Ácool-ácido: álcool 70% (99ml) e ácido clorídrico 

(1ml). Após realizado protocolo de coloração (Tabela 2), as lâminas foram secas e 

armazenadas a 2ºC. 

 

Tabela 2. Protocolo de coloração Hematoxilina & Eosina para microdissecção a laser. 

ETAPA SOLUÇÃO PROCEDIMENTO DURAÇÃO 

1 Hematoxilina Mergulhar 15 segundos 

2 Água destilada Lavar 10 vezes 

3 Álcool-Ácido Diferenciar/Mergulhar 15 segundos 

4 Água destilada Lavar 4 vezes 

5 Solução Scoth Mergulhar 15 segundos 

6 Água destilada Lavar 6 vezes 

7 Álcool 80% Mergulhar 1 minuto 

8 Eosina-Floxina Mergulhar 4 segundos 

9 Álcool 95% Mergulhar 2x 3 minutos 

10 Álcool absoluto Mergulhar 2x 3 minutos 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Posteriormente, foi realizada a microdissecção a laser no aparelho de Leica 

LMD6500 (Leica Microsystems CMS GmbH, Wetzlar, Alemanha) (Figura 11B), 

localizado no Laboratório Multiusuário de Microscopia de Microdissecção a Laser 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Brasil, 

sob número do projeto FAPESP 2011/10753-0. No processo de microdissecção 

pôde-se visualizar e isolar áreas de interesse através do microscópio e extraí-las 

pelo laser sem que houvesse dano ou alteração a composição da amostra. Foi 

executada segundo o protocolo do fabricante (52), no qual o tubo PCR de 0,2mL 

foi posicionado no coletor e a lâmina histológica sem lamínula foi posicionada no 

seu suporte virada para baixo. Foram selecionadas áreas de conteúdo intralumial 
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basofílico e seu epitélio em contiguidade através do software do próprio 

equipamento (Figura 11C). Após escolhida área, o laser acima da lâmina seccionou 

as regiões de interesse que caiam sobre a tampa do tubo de PCR (Figura 12). 

Quando terminada a microdissecção de todas as áreas pretendidas, o caso era 

guardado em seu respectivo tubo coletor (Figura 11D) e armazenado a 2ºC.  

 

Figura 11. Processos e equipamentos para microdissecção a laser. A) Lâmina com 
membrana própria para microdissecção a laser com tecido corado em H&E. B) Microscópio 
de Microdissecção a Laser Leica LMD6500. C) Áreas de conteúdo intralumial basofílico 
selecionadas. D) Tubo coletor PCR 0,2mL com conteúdo microdissecado. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 12. Passos da microdissecção a laser. A) Escolha da área a ser microdissecada. 
B) Laser posicionado acima da lâmina secciona as regiões de interesse. C) Tecido 
seccionado cai sobre a tampa do tubo de PCR.  

 
Fonte: Leica (2016) (52). 

 

5.7.2 Preparação e digestão das amostras 

Os processos a seguir foram realizados no Laboratório Nacional de 

Biociências (LNBio) do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais 

(CNPEM), sob orientação da Prof. Dra. Adriana Franco Paes Leme.  

Para que todas as partes da proteína fossem expostas igualmente à 

dissociação e ionização, além do aumento da eficiência desses processos, foi 

necessária a digestão. O processo de digestão foi seguido de acordo com protocolo 

do Laboratorio de Espectrometria de Massas da LNBio (53, 54). Primeiramente foi 

adicionado ureia 8M às amostras de tecidos microdissecados para tratamento, 

seguida de redução de proteínas com ditiotreitol (5mM por 25 minutos a 56°C) e 

alquilação com iodoacetamida (14mM por 30 minutos em temperatura ambiente 

protegido da luz). Essa última reação foi então extinta com ditiotreitol 5 mM por 15 

min no escuro. Para a digestão proteica, a uréia foi diluída até uma concentração 

final de 1,6M com bicarbonato de amônio (50 mM) e de cloreto de cálcio (1 mM). À 

solução final foi adicionado tripsina (20 ng/µL de bicarbonato de amômio) (Figura 

13A) por 16 horas a 37°C. No dia seguinte, a reação enzimática foi interrompida 

com a adição de ácido trifluoroacético a 0,4%, centrifugados (2500g por 10 minutos 

em temperatura ambiente) e descartados o pellet. Os peptídeos eluídos foram 

dessalinizados utilizando SepPack (Waters, C18) (55), secos em um concentrador 

de vácuo, reconstituídos em ácido fórmico a 0,1% e as amostras foram 
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armazenadas a -20°C até análise no Cromatógrafo Líquido Acoplado a 

Espectrômetro de Massas (LC-MS/MS).  

 

5.7.3 Espectrometria de Massa 

Para análise proteômica pelo LC-MS/MS, utilizou-se o Espectrômetro de 

massa LTQ Orbitrap Velos (Thermo Fisher Scientific, EUA), no modo DDA, 

acoplado à cromatografia líquida de nanofluxo em um Sistema EASY-nLC system 

(Proxeon Biosystems, Thermo Fisher Scientific Inc, EUA) com uma fonte de íons 

nanoeletrosspray Proxeon (Proxeon Biosystems, Thermo Fisher Scientific Inc, 

EUA) (Figura 13B, C e D). E a mistura peptídica foi tratada de acordo com protocolo 

já estabelecido (56). 

 

Figura 13. Espectrometria de massa. A) Mistura peptídica após digestão da amostra. 
B/C/D) Espectrômetro de massa LTQ Orbitrap Velos acoplada à cromatografia líquida de 
nanofluxo em um Sistema EASY-nLC com fonte de íons nanoeletrosspray Proxeon. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Os peptídeos foram separados em um gradiente de acetonitrila (2-90%) em 

ácido fórmico (0,1%) utilizando coluna analítica PicoFrit (tamanho de partícula de 

5µm) a uma taxa de fluxo de 300nL/min. A tensão do nanoeletropulverizador foi de 

2,2kV e a temperatura da fonte de 275°C. Os espectros de varredura completa 

foram adquiridos no analisador Orbitrap. A resolução no Orbitrap foi definida como 

r=60.000, e os 20 íons peptídeos mais intensos com carga ≥2 foram isolados 

sequencialmente e fragmentados em high-pressure linear ion trap por dissociação 

induzida por colisão. A exclusão dinâmica foi ativada com uma lista de tamanhos 

de exclusão de 500 peptídeos e utilizou-se uma ativação Q de 0,25 e um tempo de 

ativação de 10ms.  

O passo a passo da preparação de amostras e espectrometria de massa 

estão esquematizados resumidamente na Figura 14. 

 

Figura 14. Passos da realização da análise proteômica. Extração de proteínas a partir 
de tecidos microdissecados e digestão com tripsina. A mistura peptídica foi dessalinizada 
e analisada por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa (LC-MS/MS). 

 
Fonte: Canielli, 2018 modificado (56). 
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5.7.4 Análise de dados proteômicos 

As identificações e quantificações das proteínas contidas nas 3 amostras 

foram feitas com o software MaxQuant (1.3.0.5. 2012) e referendadas no site The 

Human UniProt (57), reconhecidamente usado para análise de grandes dados de 

espectrometria de massa (56). Os bancos de dados utilizados continham proteínas 

de humanos/vegetais, humanos/bonivos e humanos/suínos. Todas as proteínas 

bovinas, suínas e vegetais presentes nas amostras que possuíam pelo menos 2 

sequências peptídicas diferentes, foram consideradas com presença confirmada. 

Para as proteínas humanas, a mesma metodologia foi aplicada, sendo avaliada 

apenas as proteínas não pulmonares.   

 

5.8 Análises Estatísticas 

  

Todos os dados obtidos foram expressos como média ± desvio padrão e os 

procedimentos estatísticos foram realizados utilizando o software SPSS v.13.0 

(SPSS, Inc., Chicago, IL, 2004). Dados proteômicos foram apresentados de 

maneira descritiva. Os demais dados contínuos foram avaliados através do teste t 

e ANOVA com Tukey. Quando os dados eram normais e as variâncias eram 

homogêneas, utilizou-se o teste Dunnett post hoc testes para comparações 

múltiplas. Dados nominais foram analisados pelo teste Qui Quadrado e Exato de 

Fisher. Valores de p inferiores a 0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos. 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Perfil clínico 

 

Os principais dados clínicos e o grau de confiança diagnóstico dos 63 

pacientes que realizaram biópsia cirúrgica pulmonar com manifestação do padrão 

de BIP, estão apresentados na Tabela 3. O grau de confiança foi estabelecido na 

DMD pelos médicos das diferentes especialidades para demonstrar o nível de 

segurança do diagnóstico dado e se divide em definitivo, provisório forte ou fraco e 

inclassificável. Em menos de um terço dos casos foi possível um diagnóstico 
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definitivo. Não houve predominância de gênero na amostra total, e apenas 22,7% 

dos pacientes evoluíram a óbito até a data da coleta de dados.  

 

Tabela 3. Dados clínicos dos pacientes com padrão BIP entre biópsias pulmonares 
cirúrgicas de 2016 a 2019, expressos em média ±desvio padrão e porcentagem. 

Principais dados clínicos (n=63) 

Idade (anos) 60,7 ±9,4 

Óbito (n) 15 (22%) 

Gênero   

Masculino 50% 

Feminino 50% 

Grau de confiança diagnóstico DMD 

Diagnóstico definitivo 30,1% 

Diag. provisório forte 22,2% 

Diag. provisório fraco 27% 

Inclassificável 4,7% 

Sem diagnóstico 15,9% 

Abreviações: DMD: discussões multidisciplinares; Diag: diagnóstico. 

  

As etiologias predominantes que resultaram em BIP foram analisadas e, 

então, selecionados os casos com diagnóstico definitivo que formaram o grupo de 

estudo do trabalho: PH (n=8), ASP (n=6) e PICAI (n=4), totalizando 18 casos. Na 

Tabela 4 dados clínicos estão exibidos com suas respectivas comparações entre 

os grupos e valores de p. Não houve características clínicas que se diferenciassem 

estatisticamente. 

 A ASP obteve a menor média de IMC, possuindo 33,3% de pacientes obesos 

e 33,3% em sobrepeso. Já PH e PICAI possuíam 57% e 75% de pacientes obesos 

e 28% e 25% em sobrepeso, respectivamente. Em todos os grupos, pelo menos 

um paciente já havia sido submetido à biópsia transbrônquica anterior à biópsia 

cirúrgica, sem contribuição diagnóstica efetiva. E entre o início dos sintomas e a 

realização da biópsia cirúrgica, houve uma variação muito grande de meses dentro 

dos próprios grupos. As comorbidades analisadas foram hipertensão arterial 

sistêmica, diabetes e doença arterial coronariana. Sintomas de dispneia mais 

graves estavam mais presentes no grupo ASP, seguido do grupo PICAI, e o O2 

domiciliar foi mais utilizado pelo grupo PH, seguido de ASP. Apenas um paciente 

incluído era tabagista ativo, com carga tabágica de 90 anos.maço, presente no 

grupo PH. Metade dos pacientes incluídos nunca fumaram.  
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Embora a tabela 4 seja uma caracterização do grupo, as comparações entre 

os mesmos foram feitas a fim de ilustrar a dificuldade de se obter diagnósticos 

definitivos somente clinicamente. 

  

Tabela 4. Dados clínicos dos pacientes 18 selecionados para o grupo de estudo do 
trabalho, expressos em média ±desvio padrão e porcentagem. 

DADOS 
PH 

(n=8) 
ASP 
(n=6) 

PICAI 
(n=4) 

P valor 
PHxASP 

P valor 
ASPxPICAI 

P valor  
PHxPICAI 

Idade (anos) 67,6 ±5,5 67 ±4,6 53,3 ±15,3 0,82 0,17 0,15 

IMC (kg/m²) 31,9 ±5,4 27,8 ±4,3 31,9 ±3,3 0,15 0,13 0,99 

Gênero (M/F) 3/5 4/2 2/2    

Óbito (n) 1 2 0 0,53 0,46 1 

Bx transbrônquica 
anterior  

62,3% 16,6% 25%    

Início dos sintomas 
até Bx (meses) 

52,2 ±58 24,2 ±11,3 14 ±8,8 0,22 0,17 0,1 

Comorbidades 75% 50% 75% 0,58 0,57 1 

CVF (%) 76,3 ±17,2 65 ±16,4 60,3 ±18,6 0,23 0,69 0,2 

Tabagismo ativo 12,5 0 0 
0,41 0,25 0,75 

Ex-tabagismo 37,5% 33% 75% 

Carga tabágica 
(anos.maço) 

27,5 ±37,3 1,9 ±4 22,5 ±15 0,09 0,09 0,57 

Etilismo 0 16,6% 50% 0,42 0,09 0,5 

Dispneia (%)       

Pequenos esforços 0 50% 50%    

Moderados esforços 62,5% 33,3% 25%    

Grandes esforços 12,5% 16,6% 25%    

Nega 25% 0 0    

Tosse 87,5% 83,3% 75% 1 1 1 

Uso O2 domiciliar 33,3% 28,7% 0 0,6 0,46 1 

Abreviações: PH: pneumonite de hipersensibilidade; ASP: pneumonite por microaspiração; PICAI: 
pneumonia intersticial características autoimunes; IMC: índice de massa corpóreo; Bx: biópsia 
cirúrgica; CVF: capacidade vital forçada. 

 

Os diversos fatores que contribuem para caracterização dos principais 

diagnósticos possuíram diferença estatística a favor de sua etiologia, como era 

esperado, mas suas presenças não foram excluídas dos demais diagnósticos 

(Tabela 5). Quanto à inalação de partículas orgânicas foram relatadas exposições 

à travesseiro de pena, pássaros domésticos, cama de galinha, criação de porcos, 

processamento de fezes animais e humanas, poeira de palha de feijão e mofo. O 

contato com partículas inorgânicas/substâncias químicas foi através de trabalho em 
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garimpo, exposição à formol, ácido muriático, pó de ferro, e isopropileno. Os 

medicamentos pneumotóxicos relatados foram amiodarona e nitrofurantoína. Foi 

considerada sintomatologia que pode indicar microaspiração: pirose, refluxo, 

disfagia e engasgo, e foi considerada DRGE confirmada em pacientes que 

possuíram pHmetria ou manometria positiva. Já a presença de hérnia de hiato foi 

verificada através da TCAR. A respeito das características sorológicas, os 

anticorpos analisados foram ANA, Anti-Ro, Anti-La, Anti-SCL 70 e Anti-CPP, e 

foram considerados positivos quando maiores que seus valores de referência, 

assim como a positividade do fator reumatoide. No histórico familiar de doenças 

pulmonares foram consideradas as relatadas como fibrose pulmonar segundo 

informações colhidas, sem comprovação. 

  

Tabela 5. Dados clínicos, sorológicos e radiológicos que caracterizam as etiologias de PH, 
ASP e PICAI, expressos em média ±desvio padrão e porcentagem. 
 

DADOS 
PH 

(n=8) 

ASP 
(n=6) 

PICAI 
(n=4) 

P valor 
PHxASP 

P valor 
ASPxPICAI 

P valor 
PHxPICAI 

Exposições       

Partículas orgânicas 100% 50% 50% 0,054 1 0,09 

Partículas inorgânicas  37,5% 50% 25% 1 0,57 1 

Exposição total 100% 83,3% 50% 0,003* 0,5 0,09 

Tempo de exposição 
(anos) 

17,6 ±15,4 11 ±11,3 <1 ano 0,42   

Medicamentos 
pneumotóxicos 

50% 0 0 0,08  0,2 

Possibilidades de microaspiração 

Sintomatologia positiva 62% 83,3% 50% 0,58 0,5 1 

Diagnóstico DRGE 
confirmado 

50% 100% 0 0,08 0,004* 0,2 

Hérnia de hiato 25% 66,6% 0 0,62 0,46 0,2 

Indícios PICAI       

Artralgia 25% 0 50% 0,47 0,13 0,54 

Artrite 12,5% 0 25% 1 0,4 1 

Fator reumatoide 
positivo 

0 0 100%  0,048* 0,02* 

Demais anticorpos 
positivos 

0 0 75% 1 0,033* 0,064 

Histórico familiar de 
doença pulmonar 

25% 16,6% 0 1 1 0,51 

* p<0,05 
Abreviações: ASP: pneumonite por microaspiração; PH: pneumonite de hipersensibilidade; PICAI: 
pneumonia intersticial características autoimunes; DRGE: doença do refluxo gastroesofágico. 



 

36 
 

Em relação à função pulmonar, a maioria possuía distúrbio restritivo no laudo 

da PFP (62,5% dos pacientes com PH, 66,6% dos ASP e 75% dos PICAI), sendo 

que dois pacientes do grupo PH com PFP normal evoluíram após biópsia com 

distúrbio restritivo (aumentando para 75% dos PH) e outro paciente evoluiu com 

piora da gravidade do seu distúrbio restritivo. Os demais pacientes não 

apresentaram mudança de classificação de sua PFP. A variação CVF apresentou 

queda maior que 10% em 3 pacientes do grupo PH (37,5%) e do grupo ASP (50%). 

Já a variação entre DLCO apresentou melhora ao longo da evolução clínica da 

ASP, e piora em PH e PICAI (Figura 15), com diferença estatística demonstrada.  

 

Figura 15. Variação de DLCO. Pacientes com ASP apresentaram discreta melhora da 
capacidade de difusão na evolução clínica, comparado com os outros grupos.  
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Abreviações: ASP: pneumonite por microaspiração; PH: pneumonite de hipersensibilidade; PICAI: 
pneumonia intersticial características autoimunes; DLCO: capacidade de difusão pulmonar do 
monóxido de carbono;  
Fonte: Autoria própria. 

  

6.2 Perfil Tomográfico 

  

Apenas 11 pacientes do grupo de estudo possuíam TCAR no sistema interno 

do HC-FMRP, possibilitando sua análise. As características radiológicas das TCAR 

foram avaliadas e estão demonstradas na Tabela 6. Não houve diferença estatística 

na comparação de nenhum dado tomográfico. 

 Em relação ao sinal do brônquio alargado, foi contabilizado quando sua 

dilatação acontecia desde centralmente até a periferia. 

 Merecem destaque os achados tomográficos: 1) somente uma TCAR foi 

considerada provável ou indeterminada pra PIU, o restante se classificou como 
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diagnóstico alternativo incaracterístico; 2) nos exames de imagem de todos os 

grupos estavam presentes sinais de retenção aérea, reticulações e bronquiectasias 

de tração; 3) todas TCAR do grupo PH possuíam opacidade em vidro fosco, a 

maioria apresentava atenuação em mosaico, ausência de faveolamento e sinal do 

brônquio alargado, e nenhuma possuía nódulos controlobulares; 4)  no grupo ASP, 

todos exames apresentaram faveolamento e a maioria evidenciou mosaico, vidro 

fosco e sinal do brônquio alargado; 5) exames do grupo PICAI não apresentaram 

atenuação em mosaico, headcheese sign, nódulos centrolobulares, cistos e sinal 

do brônquio alargado, mas todos possuíam faveolamento e opacidade em vidro 

fosco; 6) uma TCAR do grupo PICAI evidenciou faveolamento com distribuição de 

colagenose, conhecido como sinal dos quatro cantos, ou 4-corners sign (58). 

 A respeito da distribuição desses achados, não houve predominância nos 

lobos superiores, sendo somente nos lobos inferiores ou difusos no pulmão. 

Também não houve predominância de distribuição intralobular central isolada, 

sendo a maioria dos exames com achados centrais e periféricos conjuntos, e outros 

com distribuição periférica. Na grande maioria das TCAR foi observada distribuição 

simétrica entre pulmões direito e esquerdo. 

 
Tabela 6. Características tomográficas dos grupos de estudo, expressas em porcentagem. 

DADOS 
PH 

(n=5) 

ASP 
(n=4) 

PICAI 
(n=2) 

P valor 
PHxASP 

P valor 
ASPxPICAI 

P valor 
PHxPICAI 

Classificação ATS/ERS 2018 

Diagnóstico alternativo 
incaracterístico 

100% 75% 100% 

0,44 1 

 

Provável ou indeterminado para 
PIU  

0 25% 0  

Atenuação em mosaico       

Ausente 20% 25% 100%    

Presente em até 2 lobos 20% 0 0 0,63 0,15  

Presente em 3+ lobos 60% 75% 0    

Retenção aérea na expiração       

Presente em até 2 lobos 33,3% 100% 50% 
0,27 0,17 0,7 

Presente em 3+ lobos 66,6% 0 50% 

Headcheese sign       

Presente 50% 33,3% 0 0,65 0,36 0,22 

Faveolamento       

Ausente 80% 50% 0    

Presente em até 2 lobos 20% 25% 50% 0,45 0,47 0,1 
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Presente em 3+ lobos 0 25% 50%    

Mosaico x Faveolamento       

Mosaico mais importante 60% 25% 0    

Igualmente importante 20% 25% 0 0,53 0,47 0,15 

Faveolamento mais importante 20% 50% 100%    

Nódulos centrolobulares       

Ausente 100% 50% 100%    

Presente em até 2 lobos 0 25% 0 0,2 0,47  

Presente em 3+ lobos 0 25% 0    

Opacidades em vidro fosco       

Ausente 0 25% 0 
0,23 0,43 

 

Presente em 3+ lobos 100% 75% 100%  

Reticulações       

Presente em 3+ lobos 100% 100% 100%    

Consolidações       

Ausente 60% 75% 50%    

Presente em até 2 lobos 20% 0 0 0,63  0,23 

Presente em 3+ lobos 20% 25% 50%    

Cistos que não configuram faveolamento 

Ausente 60% 50% 100% 
0,76 0,22 0,14 

Presente em até 2 lobos 40% 50% 0 

Bronquiectasias de tração       

Presente em até 2 lobos 40% 25% 0 
0,63 0,43 0,28 

Presente em 3+ lobos 60% 75% 100% 

Sinal do brônquio alongado       

Presente 20% 75% 0 0,09 0,08 0,49 

Distribuição pelos lobos pulmonares 

Predomínio lobos inferiores 60% 50% 50% 
0,76 1 0,8 

Difuso 40% 50% 50% 

Distribuição intralobar       

Predomínio periférico 40% 25% 50% 
0,63 0,54 0,8 

Central e periférico 60% 75% 50% 

Distribuição entre os pulmões       

Simétrica DIRxESQ 80% 75% 50%    

Pouco assimétrica 20% 0 50% 0,35 0,26  

Muito assimétrica 0 25% 0    

Abreviações: ASP: pneumonite por microaspiração; PH: pneumonite de hipersensibilidade; PICAI: 
pneumonia intersticial características autoimunes; ATS: American Thoracic Society; ERS: European 
Respiratory Society; PIU: pneumonia intersticial usual; DIR: direito; ESQ: esquerdo. 
Fonte: Autoria própria. 
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6.3 Perfil Histomorfológico  

  

Independente da causa de DPI (PH, ASP ou PICAI), todas as lâminas 

histológicas apresentavam padrão de lesão BIP, como citado anteriormente. Suas 

apresentações bronquiolocêntricas estão demonstradas abaixo (Figura 16). 

 

Figura 16. Apresentações bronquiolocêntricas nas etiologias PH, ASP e PICAI. As 
alterações se encontram no centro das imagens, próximas aos bronquíolos (circulados em 
amarelo) e longe da pleura (seta azul). PH: É possível notar a fibrose em ponte, 
estendendo-se entre os bronquíolos e os septos intralobulares (contornado em verde). 
ASP: O colapso dos sacos alveolares subpleurais e o remodelamento parenquimatoso 
podem simular um padrão PIU na imagem da ASP. PICAI: Visualiza-se presença de células 
inflamatória mesmo em pequeno aumento.  

 
Abreviações: ASP: pneumonite por microaspiração; PH: pneumonite de hipersensibilidade; PICAI: 
pneumonia intersticial características autoimunes; PIU: pneumonia intersticial usual. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Nas lâminas do grupo PH foi observado intenso remodelamento 

peribronquiolar (Figura 17A) associado a infiltrado linfo-plasmocitário discreto, ora 

com agregados linfóides, e lesão reparativa intrabronquiolar com massas 

fibroplásicas, algo hialino (Figura 17B). Ao maior aumento, foi percebido 

proeminente deposição de MEC centrada no eixo broncovascular com extensão 
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subpleural em ponte típica (Figura 17C). Notou-se ainda ora multifocais 

bronquiolizações (Figura 17D) ora distorção arquitetural tanto com exuberantes 

muscularizações brônquica (Figura 17E e F) quanto com bronquiectasias de tração, 

além de focais áreas de metaplasia escamosa imatura. Também foi observada 

lesão reparativa fibroplásica com massas fibroplásicas crônicas intrabronquiolares 

e intraalveolares em contiguidade com alterações hialinas (Figura 17G e H), ora 

incorporadas e com recanalização (Figura 17I). Extensões subpleurais em delta 

(Figura 17J) e remodelamento subepitelial brônquico (Figura 17K) também foram 

típicos. Ressaltou-se também focais áreas vasculares de espessamento intimal e 

hialinização da adventícia de vasos de médio para maior calibre. Evidênciou-se 

ainda acentuada distorção parênquimatosa, ora esboçando dilatações cistícas 

símiles subpleurais, ora promovendo espessamento septal difuso, intercalando-se 

com áreas de aspecto habitual nos lóbulos pulmonares secundários (Figura 17L). 

Pode-se destacar focais conteúdos de material amorfo mucoso, sem necrose 

péptica e sem fendas de colesterol. Por fim, observou-se focal pigmentação 

antracótica histiocitário peribronquiolar, ausência de corpos estranhos e ausência 

de células neoplásicas no material examinado.   
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Figura 17. Histomorfologia de BIP por PH. A) Remodelamento peribronquilar com 
deposição hialina de matriz extracelular subepitelial brônquica. B) Remodelamento 
peribronquilar com proliferação miofibroblástica excêntrica subepitelial associado a infiltrado 
inflamatório linfo-plasmocitário. C) Remodelamento bronquiolar com extensão fibroplásica 
subpleural em ponte. D) Bronquiolização. E) Remodelamento peribronquilar com proliferação 
miofibroblástica excêntrica subepitelial em fase de organização associado a discreto infiltrado 
inflamatório linfo-plasmocitário e hipertrofia da camada muscular lisa brônquica. F) 
Remodelamento peribronquilar com proliferação miofibroblástica excêntrica subepitelial 
associado a infiltrado inflamatório linfo-plasmocitário e muscularização. G/H) Massas 
fibroplásicas crônicas intrabronquiolares e intraalveolares: pneumonia organizante. I) 
Remodelamento hialinizante com posterior recanalização. J) Extensões fibroplásicas pleurais 
em delta associada a bronquiolização. K) Remodelameto bronquilar com proliferação 
miofibroblástica subepitelial em padrão pseudopapilar. L) Preservação lobular secundária: 
mínima deposição de matriz extracelular no lóbulo secundário circundado por lóbulos 
acometidos corados por tricômico de Masson. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Na ASP foi visualizado intenso remodelamento peribronquiolar, com 

demarcadas bronquiectasias e bronquiolectasias, além de focais cistificações-

símiles subpleurais (Figura 16-ASP). Ao maior aumento, percebeu-se demarcada 

deposição de MEC peribronquiolares, ora discreta ora exuberante, algumas vezes 

mais hialinizante, associada a infiltrado inflamatório crônico linfo-plasmocitário 

discreto com extremamente focais agregados linfóides peribronquiolares sem 

formação de verdadeiros folículos linfóides. Notou-se exuberante, multifocal, difusa 

e médio-distal reação fibroplásica na submucosa bronquiolar com proliferação 

miofibroplástica e deposição de MEC mixóide (Figura 18A) circundados por camada 
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muscular lisa bronquiolar, muitas vezes distorcida e/ou hipertrófica, ora saindo para 

o saco alveolar, delimitando múltiplos FFVA. Observou-se ainda focais dilatações 

dos bronquíolos distais com extensão aos espaços alveolares subpleurais também 

com focais focos fibroblásticos delimitados por camada muscular lisa bronquiolar. 

Notou-se também focais áreas de exulceração epitelial (Figura 18B e C) e/ou 

alterações adaptativas do epitélio bronquiolar reparativas (Figura 18D), ora com 

metaplasia escamosa imatura ou madura (Figura 18E e F), muitas vezes associado 

com material mucóide basofílico. Evidênciou-se ainda as demarcadas 

bronquiolectasias ora associadas a metaplasia escamosa imatura e/ou impactação 

mucóide exuberante, ora eosinofílica ora basofílica (necrose péptica), com ou sem 

macrófagos, fendas de colesterol e células gigantes (Figura 18G, H e I). 

Eventualmente, encontrou-se conteúdos intralumiais com presença de corpos 

estranhos (Figura 18J, K e L). Apresentou-se ausência de granulomas e ausência 

de células neoplásicas no material examinado. A pleura e os septos interlobulares 

mostram-se de aspecto habitual ou com envolvimento fibroplásico secundário. 

Demarcado remodelamento vascular, especialmente espessamento hialino, está 

presente. Todas as alterações descritas são observadas tanto no lobo superior 

quanto inferior. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Histomorfologia de BIP por ASP. A) Reação fibroplásica na submucosa 
bronquiolar com proliferação miofibroplástica e matriz extracelular mixóide circundados por 
camada muscular lisa bronquiolar. B) Exulceração do epitélio bronquiolar com necrose de 
coagulação, e consequente exposição da membrana basal associado a necrose péptica 
(circulada em vermelho). C) Necrose péptica em agressão e exulceração do epitélio 
bronquiolar. D) Alteração epitelial adaptativa bronquiolar (seta amarela) com o necrose 
péptica agredindo o epitélio. E) Metaplasia escamosa imatura (círculo verde), presente em 
todas lâminas histológicas de ASP. F) Metaplasia escamosa imatura mais necrose péptica. 
G/H) Fendas de colesterol disformes, ora organizadas em paralelo em aspecto de espinha de 
peixe, engolfadas parcialmente por células gigantes. I) Necrose péptica inundando o lóbulo 
pulmonar. J) Necrose péptica com célula vegetal. K) Necrose péptica em depuração 
macrofágica com célula gigante multinucleada do tipo Langhans intrabronquiolar. L) Corpo 
estranho em via aérea. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 
 

No grupo PICAI observou-se um intenso remodelamento do eixo 

broncovascular com frequentes extensões pleurais associado a intenso processo 

inflamatório linfo-plasmocitário. Ao maior aumento, percebeu-se inflamação crônica 

peribronquiolar e pleural por linfócitos e muitos plasmócitos, além de focais e raros, 

mas persistentes eosinófilos (Figura 19A e B). Notou-se a formação de múltiplos 

agregados linfoides (Figura 19C), muitos formando folículos linfóides, distribuídos 

randomicamente nos eixos broncovascular, pleural e nas áreas remodeladas. 

Observou-se ainda destacada deposição de MEC peribronquiolar com extensão 
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pleural em maior extensão, formando áreas sequenciais de parênquima de aspecto 

habitual com remodelado. Evidenciou-se demarcadas bronquiectasias de tração e 

formação de cistificações com metaplasia bronquiolar preenchidas por material 

mucóide esinofílico e pequenas células gigantes de tipo Langerhans com habituais 

fendas de colesterol. Estas cistificações demonstram focais focos fibroblásticos em 

suas paredes, além de mínima necrose péptica e ausência de metaplasia 

escamosa madura. Destacou-se ainda focal lesão reparativa das vias aéreas com 

hiperplasia pneumocítica e proliferação miofibroblástica, além de focais massas, 

ora fibrinóide ora fibroplásica ora hialinizada intrabronquiolares e alveolares 

adjacentes. Foi visualizado também, associado a estas últimas lesões, focal injúria 

vascular inflamatória com deposição íntimal fibrinóide e espessamento íntimal. 

Outros achados incluem pigmento antracótico intersticial peribronquiolar e pleural, 

além de macrofágico intra-alveolar. Denota-se, por fim, ausência de granulomas e 

ausência de células neoplásicas no material examinado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Histomorfologia de BIP por PICAI. A/B) Agregado linfóide centrado no eixo 
broncovascular, presente em todos pacientes com PICAI. C) Foliculo linfóide em 
remodemento parenquimatoso. D) Agregado linfoide mais próximo à pleura. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
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6.4 Perfil subepitelial 

 

Em relação aos padrões histológicos de lesão subepitelial bronquiolar 

observamos os três padrões descritos na metodologia. Vale ressaltar que esses 

padrões foram observados na BIP pela primeira vez por nosso grupo de pesquisa 

(18), ainda não publicado, sendo esses trabalhos os primeiros passos para 

detalhamento dos padrões da BIP. 

Houve maior deposição hialina bronquiolar no grupo PICAI comparado 

principalmente ao PH (p<0,05) (Figura 20). Representativamente, é possível 

observar essa diminuta deposição subepitelial nas 3 etiologias estudadas, sendo 

com maior área hialina em PICAI, como ilustrado na Figura 21.  

O grupo PICAI possuía 54,2% de seus bronquíolos, aleatoriamente 

selecionados para microfoto, com padrão hialino. Já PH e ASP possuíam 35,5% e 

42% de bronquíolos com padrão hialino, respectivamente. 

 

Figura 20. Relação entre área hialina e área bronquiolar total nos grupos de estudo. 

PH ASP PICAI
0

20

40

60

80

*

* P<0,05 PH comparado com PICAI

Á
re

a
 H

ia
li

n
a
 (

%
)

 
Abreviações: ASP: pneumonite por microaspiração; PH: pneumonite de hipersensibilidade; PICAI: 

pneumonia intersticial características autoimunes. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 21. Bronquíolos com área subepitelial hialina. Observa-se a maior deposição 
hialina em PICA (E/F). 

 
Abreviações: ASP: pneumonite por microaspiração; PH: pneumonite de hipersensibilidade; PICAI: 
pneumonia intersticial características autoimunes; H: lesão hialina. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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O grupo PICAI também exibiu uma ampla e difusa infiltração linfocitária 

subepitelial bronquiolar em comparação aos outros dois grupos (p<0,05) (Figura 22 

e 23), configurando o padrão inflamatório. E apresentava 27,8% de seus 

bronquíolos com esse padrão, seguido de 22% no PH e 17,8% na ASP. 

 

Figura 22. Relação entre área inflamatória e área bronquiolar total nos grupos de 
estudo.  
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Abreviações: ASP: pneumonite por microaspiração; PH: pneumonite de hipersensibilidade; PICAI: 

pneumonia intersticial características autoimunes. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 23. Bronquíolos com área subepitelial inflamatória. Observa-se a maior 
infiltração linfocitária em PICAI (E/F). 

 
Abreviações: ASP: pneumonite por microaspiração; PH: pneumonite de hipersensibilidade; PICAI: 
pneumonia intersticial características autoimunes; I: infiltração linfocitária. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Quanto ao padrão miofibroblástico, ASP mostrou FFVA mais proeminentes 

quando comparado a PH e PICAI (p<0,05) (Figura 24), como bem exemplificado na 

figura 25. Mas, embora a ASP possuísse as maiores áreas, 42,3% dos seus 

bronquíolos apresentavam esse padrão, similar aos 50,8% do grupo PH e contra 

apenas 17,8% de PICAI. 

 
 
Figura 24. Relação entre área de foco fibroblástico e área bronquiolar total nos 
grupos de estudo.  
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Abreviações: ASP: pneumonite por microaspiração; PH: pneumonite de hipersensibilidade; PICAI: 

pneumonia intersticial características autoimunes. 

Fonte: Autoria própria. 

 
  



 

52 
 

Figura 25. Bronquíolos com área subepitelial com focos fibroblásticos. Observa-se a 
maior área de focos fibroblásticos em ASP (C/D). 

 
Abreviações: ASP: pneumonite por microaspiração; PH: pneumonite de hipersensibilidade; PICAI: 
pneumonia intersticial características autoimunes; FF: foco fibroblástico. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

6.5 Perfil de deposição de colágeno 

 

O FFVA esteve bem presente em todos os grupos do estudo, como resultado 

de seus próprios mecanismos patológicos. E a partir da coloração de Picrosirius 

Red visualizada sob luz polarizada, pode-se observar uma intensa deposição de 

fibras colagênicas nesses FFVA. 
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Os pacientes com ASP apresentaram principalmente deposição de colágeno 

fibrilar fino ou reticular (verde), como colágeno tipo III, significativamente maior do 

que nos grupos PH e PICAI (Figura 26).  Essa diferença é bem exemplificada na 

Figura 28. Já a deposição de fibras colagênicas grossas como as do tipo I 

(vermelho-amarelo) apresentou distribuição homogênea entre as três etiologias, 

não havendo diferença significativa entre elas (Figura 27).  

 
Figura 26. Porcentagem de fibras de colágeno finas em FFVA. 
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Abreviações: ASP: pneumonite por microaspiração; PH: pneumonite de hipersensibilidade; PICAI: 
pneumonia intersticial características autoimunes; FFVA: foco fibroblástico centrado em via aérea. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 27. Porcentagem de fibras de colágeno grossas em FFVA.  
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Abreviações: ASP: pneumonite por microaspiração; PH: pneumonite de hipersensibilidade; PICAI: 
pneumonia intersticial características autoimunes; FFVA: foco fibroblástico centrado em via aérea. 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 28. Painel de birrefringência de fibras de colágeno nos FFVA. Colágeno de 
fibras finas evidenciado em verde e colágeno de fibras grossas em vermelho-amarelo.  

 
Abreviações: ASP: pneumonite por microaspiração; PH: pneumonite de hipersensibilidade; PICAI: 
pneumonia intersticial características autoimunes; FFVA: foco fibroblástico centrado em via aérea. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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6.6 Perfil de expressão de α-SMA 

  

 A presença de miofibroblastos ativos imersos na matriz mixóide do FFVA, 

confirmada pela imunoexpressão de α-SMA, foi significativamente maior no grupo 

ASP em relação aos demais grupos (Figura 29). A proteína α-SMA é positiva onde 

há musculatura lisa e periócitos, por isso na imagem comparativa entre os grupos 

(Figura 30) podemos observar sua expressão além dos focos fibroblásticos. 

Entretanto, só foi contabilizada α-SMA expresso em matriz mixóide. 

 

Figura 29. Porcentagem de miofibroblastos ativados, com expressão de α-SMA, em 
FFVA.  
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Abreviações: ASP: pneumonite por microaspiração; PH: pneumonite de hipersensibilidade; PICAI: 
pneumonia intersticial características autoimunes; FFVA: foco fibroblástico centrado em via aérea. 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 30. Painel de imunoexpressão de α-SMA nos FFVA. Imunoexpressão de α-SMA 
evidenciada em marrom, marcando miofibroblastos ativos.  

 
Abreviações: ASP: pneumonite por microaspiração; PH: pneumonite de hipersensibilidade; PICAI: 
pneumonia intersticial características autoimunes; FFVA: foco fibroblástico centrado em via aérea. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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6.7 Estudo do conteúdo intraluminal 

  

 Como descrito anteriormente, a maioria das lâminas histológicas dos 

pacientes com ASP, e algumas outras dos demais grupos, apresentaram conteúdo 

intraluminal basofílico, que nomeamos de necrose péptica. A necrose péptica já foi 

descrita por estudos anteriores, mas sem a devida atenção nem confirmação desse 

achado. Então realizamos a análise proteômica desse conteúdo a fim de confirmar 

seu perfil proteico.  

Segundo a análise proteômica foram identificadas 5 proteínas de origem 

humana extra-pulmonar, 1 de batata e 2 proteínas de origem animal (bovina e 

suína) (Tabela 7), com demonstração de pelo menos 2 peptídeos distintos da 

mesma proteína identificada, confirmando sua real presença no material 

microdissecado. Por outro lado, mais de 30 outros únicos peptídeos de diferentes 

proteínas animal e vegetal foram identificados.  

As proteínas de origem humana identificadas são encontradas em mucosa 

oral, glândula salivar, esôfago e estômago. Juntamente com proteínas vegetais e 

animais comuns da alimentação humana, podemos sugerir fortemente a necrose 

péptica intraluminal como de conteúdo microaspirado. 

 

Tabela 7. Análise proteômica das regiões de necrose péptica intralumiais microdissecadas.  

Origem Encontrado em Proteína 

Humana 

Mucosa oral Apolipoprotein A-IV 

Mucosa oral, Esôfago Protein S100-A8 

Glândula salivar, Estômago Protein-glutamine gamma-glutamyltransferase 2 

Esôfago Cytochrome b-245 heavy chain 

Esôfago Keratin, type II cytoskeletal 1 

Batata Solanum tuberosum Actin-71 

Boi Bos taurus Hemoglobin subinit alpha 

Porco Sus scrofa Trypsin 

Fonte: Autoria própria. 
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7. DISCUSSÃO 

  

 O diagnóstico definitivo de uma DPI configura-se um desafio clínico, tendo 

em vista as suas diversas causas possíveis e diferentes apresentações. Essa 

dificuldade se acentua quando os padrões radiológicos e patológicos não são 

contemplados pelos critérios da ATS/ERS/JRS/ALAT e da Sociedade Fleishner (7, 

59). Segundo as diretrizes citadas, só é possivel determinar ou descartar o padrão 

PIU, típico da doença FPI, que possiu o pior prognóstico dentre as DPI (60). 

Contudo, quando não há critérios suficientes para embasar diagnósticos 

radiológicos e patológicos, as pistas fornecidas por eles podem não ser conclusivas 

ao somarem com as caracteristicas clínicas. Isso gera um grande número de 

diagnósticos incertos, como observados no presente trabalho, no qual somente 

30% dos casos obtiveram um diagnóstico definitivo. Um diagnóstico específico é 

de grande importâcia pois influencia diretamente no manejo farmacológico, de 

exposições e de prováveis comorbidades futuras. Como exemplificado 

anteriormente, terapias para FPI e DPI por PH ou colagenose são diferentes e 

interferem negativamente na evolução da doença se escolhida erroneamente (6). 

Ademais, a terapia medicamentosa não é completamente eficaz se não há 

afastamento das prováveis fontes desencadeadoras. E ainda, certos diagnósticos 

como colagenose ou PICAI, devem induzir ao acompanhamento de outras 

comorbidades, como microaspiração, para que a doença pulmonar não progrida 

pior (6). 

 Dentre a gama de características patológicas relacionadas aos padrões não-

PIU, pode-se destacar o padrão BIP, também conhecido por fibrose intersticial 

centrada em vias aéreas (9). A BIP foi encontrada em 86% das biópsias pulmonares 

cirúrgicas de DPI no serviço pesquisado, sendo o mais comum diagnóstico 

histopatológico. Talvez essa alta taxa seja justamente por seus padrões clínico e 

tomográfico serem indefinidos, levando à necessidade de realização da biópsia, 

enquanto que a TCAR com PIU e clínica compatível já diagnosticam a FPI. Além 

disso, a FPI/PIU é uma doença com ampla prevalência em países desenvolvidos 

(61), mas as condições sócio-econômicas e de exposição ambiental do Brasil 

contribuem para achados BIP, 
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Contudo, a BIP é o resultado de várias etiologias (8) com achados 

histomorfologicos muito semelhantes. Nesse panorama, este estudo pôde 

contribuir de forma translacional para sugestão diagnóstica, pois os achados 

histomorfológicos e histomorfométricos favorecem a fisiopatologia de uma etiologia 

em relação à outra, e a análise proteômica permitiu confirmar que esses achados 

pertencem realmente à sua causa final. 

 Dentre as três etiologias estudadas no presente trabalho, pode-se perceber 

que os achados clínicos não foram suficientes para garantir um diagnóstico preciso. 

Não foi possível distinção entre os grupos em relação à idade, IMC, óbito, 

porcentagem da capacidade vital forçada (CVF) prevista, tabagismo, etilismo, 

dispneia e tosse. Era esperado que sintomas comuns às DPI – dispneia, tosse seca, 

baixa CVF – não fossem sugestivos de uma etiologia específica, porém, mesmo 

em relação aos fatores de risco particulares de cada etiologia, o diagnóstico não se 

apresentou de forma clara. Pacientes possuiam concomitantemente exposições à 

possíveis antígenos e diagnóstico confirmado de DRGE ou hérnia de hiato; ou 

estavam expostos a antigenos orgânicos e apresentavam fator reumatoide 

alterado. Essa miscelância de achados relevantes também foi observada em outros 

trabalhos de BIP (10, 17) e requereram o avanço para busca diagnóstica em outro 

eixo: as imagens radiológicas. 

 Previsivelmente, a classificação radiológica de praticamente todos os casos 

BIP levaram ao diagnóstico alternativo incaracterístico (7). Apesar de 

compatilharem características com o padrão PIU – predominância basal com 

faveolamento (7) – não possuíram a distribuição subpleural da lesão e possuiam 

fatores sugestivos de outros diagnósticos. Entre esses fatores sugestivos 

destacam-se distribuição intralobar central e periférica, vidro fosco, atenuação em 

mosaico e nódulos centrolobulares, e a partir deles pode-se sugerir pequena 

diferenciação entre os grupos e considerável correlação patológica. O grupo PH 

apresentou distribuição intralobar central e periférica, reticulações, retenção aérea, 

opacidade em vidro fosco e atenuação em mosaico na maioria de suas TCAR, 

faveolamento em pouquíssimas, e ausência das demais características. 

Provavelmente a distribuição intralobar se justifica pela doença ser centrada em 

pequenas vias aéreas, e os achados de vidro fosco e reticulações devido ao 

infiltração intersticial inflamatória crônica e espessamento intersticial pela 

deposição de tecido fibroplásico (62). Já o mosaico pode ser exemplificado pela 
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Figura 17L, que mostra mínima deposição de MEC no lóbulo secundário circundado 

por lóbulos acometidos. A presença escassa de faveolamento deve-se à pouca 

apresentação cística, também vista histologicamente, contrariando os achados em 

outros estudos (62, 63), mas representando um melhor prognóstico (64). Estudos 

também citam presença de nódulos centrolubulares e predominância de lesões em 

lobo superior (60, 62), diferindo dos atuais achados da TCAR de PH, e relatam 

presença de retenção aérea e vidro fosco (60, 64), corroborando com os atuais 

achados.  

Já na ASP foi visto distribuição intralobar central e periférica, retenção aérea, 

reticulações, bronquiectasias de tração, vidro fosco, atenuação em mosaico e 

nódulos centrolobulares em quase todas suas TCAR. A explicação de seus 

achados radiológicos se deve à sua fisiopatologia de dano intersticial e fibrose, 

destacando os nódulos centrolobulares que refletem a lesão da área central dos 

lobos secundários (6), exatamente onde encontramos grande quantidade de lesão 

miofibroblástica. Também já foi demonstrado que a extensão desses focos 

fibroblásticos estão relacionados à reticulação, faveolamento e bronquiectasia de 

tração (65). A assimetria entre pulmões direito e esquerdo, presente em 25% da 

ASP, pode ser explicada pela preferência de decúbito durante o sono, levando a 

maior deposição de conteúdo microaspirado em somente um lado. Poucos 

trabalhos focam em características radiológicas exclusivas da DPI por 

microaspiração crônica, mas a SBPT (6) deixa bem definido o padrão reticular que 

as TCAR costumam expressar.  

O grupo PICAI apresentou completa ausência de atenuação em mosaico e 

nódulos centrolobulares, mas com todas TCAR possuindo bronquiectasias de 

tração, vidro fosco, reticulações e faveolamento, que provavelmente se devem à 

distribuição mais homogênea dos achados histológicos, mas com intensa formação 

de cistos e deposição fibrótica. Salvatore et al (60) já haviam relatado que na 

associação entre o padrão PIU e aprisionamento aéreo, a artrite reumatoide poderia 

ser considerada, e descreveram que a fibrose é comumente predominante nos 

lobos inferiores na própria PICAI, seguindo os feixes broncovasculares, e mais 

heterogênea que a PINE. Também é importante ressaltar que em uma das TCAR 

de PICAI foi observado o sinal dos 4 cantos, que consiste em um padrão de fibrose 

que afeta focal ou desproporcionalmente lobos superiores posteriormente e 

bilateralmente e lobos médio/superior anterolateral formando quato cantos, 
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característico de DPI por esclerose sistêmica (58). Já as bronquiectasias de tração, 

que esteviram presentes também em 100% das TCAR de todos os grupos, 

ocorreram provavelmente devido atelectasias com elastose, em diferentes graus, 

que podem ser induzidas pela pneumonia de organização e contração do lóbulo, 

como no caso de PH (22).  

 Com base nas sobreposições e baixa diferenciações de achados 

tomográficos juntamente do padrão não-PIU, constatou-se a necessidade da 

indicação de biópsias cirúrgicas pulmonares, que são fortemente recomendadas 

(7). A biópsia pulmonar cirúrgica permitiu grandes esclarecimentos à área das DPI, 

mas ainda há muito que explorar. Primeiramente é preciso esclarecer a diferença 

entre o foco fibroblástico analisado no presente trabalho e aquele que é 

característica principal do padrão PIU (7) (Tabela 1): sua localização. No padrão 

PIU esse foco fibroblástico está localizado no compartimento alveolar, levando a 

uma distribuição subpleural da fibrose (Figura 31A). Já na BIP, os focos 

fibroblásticos estão centrados em via aérea, tornando a distribuição fibrótica 

bronquiolocêntrica (Figura 31B). Essa crítica diferença se dá provavelmente aos 

mecanismos de lesão e seu alvo. 

Embora o bronquíolo seja alvo da lesão inalatória, muitos estudos 

descrevem apresentação de padrões diferentes em biópsias pulmonares de 

pacientes com PH. Padrões de PIU e BIP são descritos como os principais da PH, 

mas contraditoriamente, há relatos sobre total presença de fibrose peribronquiolar 

nas biópsias com PIU (9, 22, 46, 65). Isso levanta a questão se podemos realmente 

chamá-la de PIU, ou se na verdade a fibrose peribronquiolar apresentada é a 

resposta inicial à lesão e estendeu-se, sobrepondo a BIP com fibrose irregular 

subpleural (60). Takemura et al (22) propôs que a sobreposição seria o inverso – 

com inicial padrão PIU gerando fibrose bronquiolocêntrica – entretanto, essa 

suposição não condiz com o mecanismo patológico da PH. 

A comunicação entre fibroses centrais e subpleurais é bem aceita e constitui 

uma característica diferenciatória entre PH e demais etiologias: a fibrose em ponte 

(Figura 17C) (8, 9, 22, 65). Ela esteve bem presente no atual estudo, sendo única 

do grupo PH. E em algumas de suas apresentações estava ligada somente à 

fibrose peribronquiolar, corroborando a ideia que a lesão central acontece 

anteriormente à periférica. 
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Infiltrado linfo-plasmocitário, hiperplasia da camada muscular lisa, escassos 

ou ausentes granulomas, oclusão luminal, PO, bronquioloectasias de tração, 

dilatações císticas também foram comumente vistos em pacientes com PH, no 

presente e em estudos anteriores (9, 22, 46, 65). O espessamento septal difuso 

provocado pela acentuada distorção parenquimatosa observado pode ser a causa 

da classificação de biópsias de PH como PINE por alguns profissionais (46). A 

respeito dos focos fibroblásticos, eles já foram descritos por diferentes estudos 

como bem presentes em biópsias de PH (22, 46), mas somente Yousem et al (8) 

especificou que eles estavam centrados em via aérea, como apresentado por nosso 

estudo. Também observamos que em nossas amostras a área de miofibroblastos 

subepiteliais não era tão grande no PH quanto do grupo ASP, mas que estavam 

presentes em cerca de metade dos bronquíolos estudados de ambas as etiologias. 

A presença de focos fibroblásticos foi apontada como fator preditor de 

morte/transplante pulmonar (46) o que podemos relacionar com a piora funcional 

pulmonar dos pacientes com PH, que apresentaram queda da DLCO mesmo após 

iniciado tratamento. Autópsias também revelaram que a PH provocou 

comprometimento dos lobos inferiores (22), além dos superiores característicos da 

doença, denotando que talvez nossa amostra estivesse em uma fase mais 

avançada da doença, pois quase metade possuía comprometimento pulmonar 

difuso, além da queda do DLCO citada. 

Mesmo a via aérea sendo o alvo das lesões, há diferentes manifestações no 

eixo broncovascular. Na PH pôde-se observar menor extensão dos tipos de 

padrões subepiteliais bronquiolares, mas com presença característica de todos. 

Isso se deve à reação crônica causada, à total dependência da exposição ao 

antígeno e à finitude das CD, que geram padrões miofibroblásticos, hialinos e/ou 

inflamatórios que coexistem em um mesmo resultado final.  

Em relação ao grupo PICAI, as características histológicas são melhores 

definidas por duas razões: 1) elas compõem o critério de classificação para 

diagnosticar PICAI; e 2) seu mecanismo patológico difere muito da PH e ASP. 

Infiltração peribronquiolar de linfócitos e plasmócitos, além de formação de 

múltiplos agregados linfóides – todos típicos de PICAI (27, 66) – são resultados do 

constante estímulo da reação inflamatória reforçados pelos mecanismos 

autoimunes, que se refletiram na formação do padrão subepitelial inflamatório 

observado predominantemente na PICAI quando comparados à PH e ASP. Já o 
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padrão hialino, também predominante na PICAI, é a manifestação dessa lesão 

peribronquiolar mais antiga. Os dois padrões coexistem pois, devido à constante 

lesão pulmonar autoimune, as regiões subepiteliais se encontram em fases 

diferentes do processo fisiopatológico.   

A PICAI também pode produzir padrões histológicos de PINE ou PO (27, 30), 

mas no grupo PICAI do presente trabalho não foi encontrado sobreposição desses 

padrões com a BIP. Provavelmente a presença de padrões distintos seja explicada 

por mecanismos que promovam a DIP em colagenoses ou doenças autoimunes, 

mas que ainda não estão esclarecidos. Ainda foi observado a presença mínima de 

necrose péptica em algumas biópsias cirúgicas, que talvez possam se relacionar à 

microaspiração associada à DTC – que causa motilidade esofágica anormal e 

refluxo gastroesofágico significativos (6). Entretanto, não é possível afirmar a causa 

da microaspiração, pois não é conhecido se as complicações gastroesofágicas 

também precedem a DTC, como a DPI precede. 

 Em relação à ASP, sua principal característica histopatológica é 

sabidamente a lesão bronquiolocêntrica (10, 67), que lhe confere o padrão BIP, 

devido ao seu mecanismo patológico. Em nosso estudo, elucidamos outras 

características que indicam o processo de microaspiração. Inicialmente podemos 

citar a predominância do padrão miofribroblástico – conhecido por FFVA – 

juntamente com a grande extensão da lesão miofibroblástica em relação ao grupo 

PH e PICAI. Esse padrão já foi anteriormente relatado por Bois et al (68), que 

sugeriram que a microaspiração crônica é expressa por FFVA em pacientes 

diagnosticados com FPI. Já em relação a outros achados caracterizadores de ASP, 

observou-se: exposição da membrana basal decorrente de necrose de coagulação 

do epitélio bronquiolar, metaplasia imatura do epitélio brônquico e presença de 

necrose péptica. Embora eles também tenham sido descritos anteriormente 

associados à microaspiração (16, 17), esse trabalho foi pioneiro em confirmar a 

relação desses achados com a ASP. 

 A partir da análise proteômica dos conteúdos basofílicos intralumiais dos 

casos escolhidos, identificou-se proteínas humanas provenientes da saliva, 

mucosa oral, esôfago e estômago, além de proteínas originadas de batata, carne 

bovina e suína, sugerindo fortemente que os pacientes estudados aspiraram 

conteúdo extra-pulmonar com prováveis restos de alimento, provavelmente 

proveniente de material de refluxo. A descrição desse conteúdo como necrose 
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péptica por Carvalho et al (16) e de Souza et al (17) – devido à sua semelhança 

com a necrose péptica gerada em úlceras gástricas – foi totalmente apropriada, já 

que ele é proveniente do trato gástrico e material de aspiração. A necrose péptica 

por ser ácida promove lesão no epitélio bronquiolar levando à exulceração e 

metaplasia do mesmo. Por isso, comumente a área epitelial que sofre lesão é 

aquela na qual a necrose péptica está aderida (Figura 18B, C e D). A presença da 

necrose péptica e sua repercussão patológica podem ser considerados, juntos ou 

separadamente, seguros biomarcadores patológicos de biópsias cirúrgicas 

pulmonares. 

 Também para apoiar todos os achados do estudo, foi realizada histoquímica 

e imunohistoquímica dos FFVA. Os FFVA são regiões de fibrogênese ativa na DPI, 

com miofibroblastos que se diferem funcionalmente dos fibroblastos (69), mas não 

é possível diferencia-los em coloração H&E. Para sua diferenciação foi usado o 

marcador α-SMA, o qual marcou miofibroblastos ativados e teve sua maior área 

expressa no grupo ASP, corroborando com a presença de maior área de FFVA 

nesse grupo. A ativação de miofibroblastos se dá pela expressão da isoforma de α-

SMA após a formação de feixes contráteis de actina-miosina – fibras de estresse – 

que concedem a atividade contrátil à célula. O miofibroblasto ativado é capaz de se 

contrair, migrar, proliferar, produzir citocinas, e secretar ou degradar componentes 

da MEC, em estágios diferentes do seu desenvolvimento (47). As células com α-

SMA também expressam ativamente procolágeno, sendo responsáveis pela 

maioria do depósito colagenoso pulmonar (47, 70). Juntamente com 

protomiofibroblastos, para a cicatrização tecidual há a síntese principalmente 

colágeno tipo I (fibras grossas) e III (fibras finas) e fibronectinas (71). Estudos 

anteriores já relataram a associação positiva entre expressão de α-SMA e produção 

de colágeno (47, 72), como observado no presente estudo, o qual apresentou 

variação correspondente de α-SMA e fibras finas e grossas colagênicas, dentro do 

mesmo grupo. Em situação normal, após reparação tecidual os estímulos 

inflamatórios cessariam, iniciaria estímulo apoptótico e os miofibroblastos seriam 

eliminados (73). Mas em situação patológica, a lesão não cessa, o TGF-β continua 

promovendo diferenciação fibroblástica, e o estresse mecânico – rigidez do tecido 

cicatricial – contribui para mais fibrose, pois também leva à ativação de 

miofibroblastos (11). 
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 Os focos fibroblásticos, além de se relacionarem com piora da sobrevida em 

pacientes com PH (46), foram associados ao declínio da DLCO em pacientes com 

FPI (7). No presente estudo não foi possível avaliar dados sobre óbito, pois a 

sobrevida geral de pacientes que apresentam BIP é relativamente alta – 116 meses 

(10) – e só foram inclusos casos de início há aproximadamente 36 meses. Porém, 

a queda de 10% no valor relativo em litros da CVF durante um ano é relacionada 

com a piora do quadro e maior mortalidade (74, 75), e foi observada, 

respectivamente, em 37% e 50% das PFP dos grupos com a maior área de FFVA: 

PH e ASP. Contraditoriamente, a DLCO, relacionada à progressão da fibrose, 

apresentou melhora no grupo ASP. Apesar dessa melhora ser pequena (em torno 

de 5%) ela ocorreu principalmente nos pacientes que não apresentaram queda 

relevante da CVF (74, 75), justificando a divergência dos achados funcionais 

pulmonares. Como não houve influência do tabagismo nos pacientes incluídos, 

podemos ponderar, então, duas razões pelas quais metade do grupo ASP 

apresentou estabilidade de CVF e melhora de DLCO, resultados contrários às 

pesquisas citadas (7, 46). A primeira se dá pelas exuberantes proliferações 

fibroblásticas se referirem à evidência de lesões mais iniciais (1), logo, seriam mais 

fáceis de serem mantidas após medidas e tratamento corretos. Da mesma forma, 

a ASP demonstrou maior deposição de fibras finas de colágeno em FFVA, as quais 

são mais facilmente degradadas pelo sistema reparador (1) que pôde ter 

eficazmente melhorado a cicatrização após o cessar do estímulo agressor.  

 Dessa forma, todas características citadas indicam uma forte associação 

fisiopatológica e diagnóstica, principalmente entre os achados histológicos da BIP 

na microaspiração.  Podemos demonstrar a importância das lesões subepiteliais 

bronquiolares na BIP – padrões miofibroblástico, inflamatório e hialino – e a 

correlação entre mecanismos patogênicos e achados de expressão proteica 

intraluminais e de FFVA (α-SMA e colágeno). A descoberta histopatológica e 

proteômica a respeito da ASP pode ajudar patologistas a reconhecerem a histologia 

específica e promover subsídio para acurácia diagnóstica, promovendo melhor 

abordagem e prognóstico. 

Apesar da pequena amostragem, esse estudo mostrou a importância da 

valorização do detalhe – clínico, radiológico, patológico e fisiopatológico – de cada 

paciente e seu respectivo acometimento, aplicando o conceito de medicina 

individualizada e personalizada.   
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Figura 31. Representação esquemática do lóbulo pulmonar secundário em padrão 
PIU e BIP. A) PIU:  focos fibroblásticos na região subpleural e ausência de remodelamento 
ou alteração brônquica, mantendo a integridade centrilobular. B) BIP: remodelamento 
bronquiolar e FFVA com pouca alteração subpleural.  

 
Abreviações: PIU: Pneumonia intersticial usual; BIP: pneumonite intersticial bronquiolocêntrica; 
FFVA: focos fibroblásticos centrados em via aérea. 
Fonte: Autoria própria. 

 

8. CONCLUSÃO 

 

Em conclusão, pudemos determinar o perfil histopatológico do padrão BIP 

secundário a microaspiração crônica no grupo de estudo, que apresentou maior 

presença de FFVA, com maior área de miofibroblastos ativados e deposição de 

colágeno fino ou reticular, comparado aos grupos de pacientes com pneumonite de 

hipersensibilidade e pneumonite intersticial com características autoimunes.  

 Pôde-se também determinar o perfil proteômico dos conteúdos basofílicos 

intraluminais (necrose péptica) e confirmar sua origem extrapulmonar, 

provavelmente proveniente de refluxo gastroesofágico, apoiando os achados 

histológicos e podendo ser seguramente usado como um biomarcador patológico. 

 Por fim, pudemos reconhecer o perfil histológico da pneumonite intersticial 

com características autoimunes, com presença característica de padrões 

subepiteliais hialino e inflamatório nas biópsias cirúrgicas estudadas, relacionando-

se especificamente com seu mecanismo fisiopatológico. 
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