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RESUMO 

 
 
 
   



Rocha MJJ. Avaliação tomográfica do acometimento das pequenas vias 
aéreas nas doenças intersticiais do pulmão [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 66p. 
 
A patogênese da fibrose pulmonar idiopática (FPI), forma mais comum de 
pneumonia intersticial idiopática, não é bem conhecida. Os estudos 
histopatológicos evidenciam uma extensa lesão do epitélio alveolar com 
destruição intensa dos pneumócitos tipo Ι e exposição e perda de 
integridade da membrana basal subjacente, impedindo a reepitelização e 
rendotelização alveolar, com conseqüente proliferação de fibroblastos e 
deposição de matriz extracelular. O fator etiológico responsável por essa 
resposta fibrosante ainda não é conhecido. Em doenças como a síndrome 
do desconforto respiratório agudo (SDRA) e a lesão pulmonar induzida pela 
ventilação mecânica, o papel da abertura e fechamento cíclicos das 
pequenas vias aéreas já está bem estabelecido. Esse estudo tem como 
objetivo avaliar a presença de colapso alveolar e de pequenas vias aéreas 
em pacientes com FPI através de tomografia computadorizada (TC) de tórax 
multislice. As tomografias foram realizadas em 3 diferentes momentos do 
ciclo respiratório - na capacidade pulmonar total (CPT), na capacidade 
residual funcional (CRF) e no volume residual (VR) - inicialmente em ar 
ambiente (O2 a 21%) e as duas últimas etapas, CRF e VR, foram repetidas 
após 10 minutos de ventilação com O2 a 100%. Admitimos que o surgimento 
de colapso alveolar após a manobra com O2 a 100% se deve ao fechamento 
das pequenas vias aéreas seguido de atelectasia de absorção. Foi utilizado 
o programa Osiris para análise quantitativa das densidades pulmonares e 
um programa em linguagem LabVIEW 6.0 para quantificação da massa de 
pulmão não aerado (colapsado) cuja densidade situa-se entre -100 e + 100 
UH. A casuística foi composta por 18 pacientes com diagnóstico histológico 
e/ou clínico de FPI e 12 controles sem doença respiratória conhecida. Os 
indivíduos do grupo controle foram mais idosos (63 x 70 anos), não havendo 
diferença quanto à história de tabagismo. A atenuação média do parênquima 
pulmonar foi maior no grupo fibrose na CPT, CRF 21% e VR 21%. Quando 
analisamos a massa de pulmão não aerado, o grupo fibrose apresentou 
valores significativamente maiores do que o grupo controle em todos os 
volumes respiratórios avaliados em ar ambiente e após O2 a 100%. A 
avaliação da massa de pulmão não aerado no VR e na CRF após ventilação 
com O2 a 100%, em comparação com os mesmos volumes pulmonares em 
ar ambiente, mostrou aumento do colapso tanto em pacientes quanto em 
controles, não havendo diferença entre os grupos quando se comparou o 
aumento absoluto da massa de pulmão não aerado após essa manobra. 
Entretanto, no grupo de pacientes com FPI, houve aumento significativo da 
massa de pulmão não aerado à medida que se reduziram os volumes 
pulmonares em ar ambiente, alteração essa não encontrada no grupo 
controle. Podemos concluir que a ventilação com O2 a 100% causou colapso 
de vias aéreas tanto nos pacientes quanto no grupo controle. Nos pacientes 
com FPI, foi evidenciado colapso alveolar durante a ventilação em ar 
ambiente, colapso esse quase totalmente revertido (88%) após uma 



manobra de inspiração máxima até a CPT, o que demonstra seu potencial 
de reversibilidade.  
 
Descritores: 1.Fibrose pulmonar 2.Doenças pulmonares intersticiais 
3.Técnicas de diagnóstico do sistema respiratório 4.Diagnóstico por imagem 
5.Tomografia computadorizada por raio X 6.Pacientes  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 
 
 



Rocha MJJ. Tomographic evaluation of the small airways in the interstitial 
lung diseases [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo”; 2007. 66p 

The pathogenesis of idiophatic pulmonary fibrosis (IPF), the most common 
form of idiopathic interstitial pneumonias, is not completely understood. It is 
related to a type I pneumocyte injury with loss of basement membrane 
integrity and failure of normal re-epithelialization and re-endothelialization 
leading to fibroblast proliferation and extra cellular matrix deposition. 
However, the etiology of this fibroproliferative response is unknown. In ARDS 
and ventilator-induced lung injury, it has been postulated that the pulmonary 
injury is caused by the cyclic opening and closing of collapsed airways. Our 
aim is to measure the collapsed areas of the lung (alveolar and small airways 
collapse) using a multislice computed tomography (CT) in a group of patients 
with IPF. They were submitted to a CT scan of the thorax in 5 different 
situations: at total lung capacity (TLC), functional residual capacity (FRC) and 
residual volume (RV) at 21% O2 as well as at FRC and RV after breathing 
100% O2 for 10 minutes. We assumed that the gain in collapsed areas after 
100% O2 corresponds to trapped areas with airways closure and absorption 
atelectasis. We employed the Osiris Software program to the quantitative 
analysis of CT attenuation of lung tissue and a program written in LabVIEW 
to measure the mass of nonaerated lung tissue (- 100 to +100 HU). Eighteen 
IPF patients and twelve controls without respiratory disease were studied. 
The control group was older than IPF group (70 x 63 years, respectively) and 
the smoking history was not different between both groups. The mean lung 
attenuation was higher in IPF patients at TLC, 21% FRC and 21% RV. When 
we analyzed the mass of nonaerated lung tissue, the IPF group showed 
significantly higher values in all respiratory maneuvers (TLC, FRC and RV) at 
21% O2 and 100% O2. Both groups presented an increase in collapsed areas 
when exposed to 100% at RV and FRC and this increment was of similar 
magnitude. However, only IPF patients had an increase in the mass of 
nonaerated lung tissue when the lung volume was reduced from TLC to FRC 
and from FRC to RV during air breathing. We concluded that patients and 
controls had airways collapse after 100% O2 breathing. In contrast, only IPF 
patients demonstrated alveolar collapse during air breathing which was 
almost completed reversible after TLC maneuver. 

Descriptors: 1.Pulmonary fibrosis 2.Interstitial lung diseases 3.Diagnostic 
techniques of the respiratory system 4.Image methods for diagnosis 
5.Computed tomography  6. Patients 
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1.1  FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA: DEFINIÇÃO 

 

 As pneumonias intersticiais idiopáticas constituem um grupo 

heterogêneo de doenças não neoplásicas de causa desconhecida, 

caracterizadas por graus variados de fibrose e inflamação do interstício 

pulmonar, alvéolos, vias aéreas e vasos sangüíneos. Segundo a última 

classificação da American Thoracic Society / European Respiratory Society 

(ATS/ERS) [1], esse grupo de doenças é composto pelas seguintes 

entidades:  

 - Fibrose pulmonar idiopática 

 - Pneumonia intersticial não específica 

 - Pneumonia intersticial descamativa 

 - Bronquiolite respiratória associada à doença intersticial pulmonar 

 - Pneumonia intersticial aguda 

 - Pneumonia em organização criptogênica 

 - Pneumonia intersticial linfóide 

 A forma mais comum de pneumonia intersticial fibrosante é a fibrose 

pulmonar idiopática (FPI), acometendo principalmente o sexo masculino 

(incidência anual em homens: 10 casos/100.000; em mulheres: 7 

casos/100.000), a maioria fumante, com idade superior a 50 anos [1,2]. Os 
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sintomas mais freqüentes são dispnéia de início gradual e tosse seca, sendo 

raras as manifestações sistêmicas [1,3]. O padrão histológico, denominado 

pneumonia intersticial usual (UIP), caracteriza-se por acometimento 

heterogêneo do parênquima pulmonar com áreas de fibrose localizadas 

predominantemente na região subpleural ao lado de tecido pulmonar normal. 

Além da heterogeneidade espacial, representada pela concomitância de 

fibrose avançada e alvéolos normais na mesma região do parênquima, 

existe ainda uma heterogeneidade temporal caracterizada pela presença de 

focos de fibroblastos jovens, denotando um processo fibroproliferativo, e 

áreas de fibrose avançada com deposição de colágeno e alteração da 

arquitetura pulmonar. A resposta inflamatória é caracteristicamente discreta 

e limitada às regiões com fibrose [3,4]. Os achados tomográficos são 

representados por um padrão reticular com faveolamento, bronquiectasias 

de tração e áreas em vidro despolido, principalmente na zona cortical do 

pulmão e lobos inferiores [5]. A função pulmonar, por sua vez, revela um 

padrão ventilatório restritivo com diminuição da difusão do monóxido de 

carbono, alargamento da diferença alvéolo-arterial de O2 e hipoxemia nos 

casos mais avançados [6]. 

O diagnóstico definitivo da FPI requer comprovação histológica 

através de biópsia pulmonar. Entretanto, a ATS/ERS [1,3] elaborou critérios 

diagnósticos maiores e menores a serem utilizados na ausência da biópsia 

pulmonar. A presença de todos os critérios maiores associados a três 

critérios menores aumenta a chance do diagnóstico correto da doença. 
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CRITÉRIOS MAIORES 

-  Exclusão de outras causas de pneumonia intersticial fibrosante 

(toxicidade por drogas, exposição ambiental) 

-  Padrão ventilatório restritivo e alargamento da diferença alvéolo-

arterial de O2 

-  Tomografia computadorizada (TC) de tórax com anormalidades 

reticulares nas bases e poucas opacidades em vidro despolido 

-  Biópsia transbrônquica ou lavado broncoalveolar incompatíveis com 

outro diagnóstico 

 

CRITÉRIOS MENORES 

-  Idade > 50 anos 

-  Início insidioso de dispnéia aos esforços sem causa aparente 

-  Duração da doença > 3 meses 

-  Crepitações inspiratórias nas bases (tipo velcro)   
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1.2  ETIOLOGIA E PATOGÊNESE 

 

A patogênese da FPI não é bem conhecida. Os estudos 

histopatológicos evidenciam uma extensa lesão do epitélio alveolar com 

destruição intensa dos pneumócitos tipo Ι e exposição e perda de 

integridade da membrana basal subjacente [7]. A perda de integridade dessa 

membrana basal impede a reepitelização e reendotelização alveolar, com 

conseqüente proliferação de miofibroblastos e deposição de matriz 

extracelular (colágeno e proteoglicanos), perpetuando a resposta fibrosante 

[8-10]. Ocorre uma polarização da resposta imune (T helper tipo 2) após 

insultos repetitivos ao epitélio alveolar com liberação de fatores pró-fibróticos 

e alteração no mecanismo normal de cicatrização. Entretanto, o fator 

etiológico responsável por essa lesão epitelial ainda não foi identificado. O 

tabagismo foi apontado como potencial fator de risco, havendo uma relação 

direta entre o número de cigarros fumados e a chance de desenvolvimento 

da doença [11]. O uso de medicações antidepressivas, a exposição ao pó da 

madeira e de determinados metais também foram relacionados com o 

surgimento da doença [12,13]. Além disso, tem sido descrita uma incidência 

aumentada de infecção pelos vírus Epstein-Barr, influenza, citomegalovírus 

e hepatite C nesse grupo de pacientes [14-17]. Em resumo, na FPI/UIP, uma 

agressão inicial ainda desconhecida (vírus? exposição ocupacional?) é 

responsável por destruição do pneumócito tipo Ι (P Ι) e exposição da 

membrana basal alveolar. Devido à lesão da membrana basal, o epitélio não 

é restaurado de forma efetiva pelos pneumócitos tipo ΙΙ (P ΙΙ), resultando em 
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proliferação de fibroblastos e miofibroblastos, acúmulo de matriz extracelular 

(principalmente colágeno), fibrose e colapso alveolar. 

Outra teoria proposta para a patogênese da FPI é a morte celular 

programada de células do epitélio alveolar, especificamente os pneumócitos 

tipo II, levando a um desnudamento da superfície alveolar seguido de 

colapso alveolar já que essas células são responsáveis pela produção de 

surfactante e pela reposição dos pneumócitos tipo I [18,19]. Em acordo com 

essa teoria, Barbas-Filho et al.[19] demonstraram a presença de apoptose 

dos pneumócitos tipo ΙΙ nas áreas de parênquima pulmonar normal em 

biópsias pulmonares de pacientes com UIP. 

Grande parte das alterações histológicas características da UIP, tais 

como o faveolamento e a heterogeneidade espacial do parênquima, não 

podem ser explicadas pela simples deposição de colágeno com fibrose 

alveolar. De forma semelhante, análise de tecido pulmonar por microscopia 

eletrônica revela que o espessamento do septo alveolar não se deve apenas 

ao acúmulo de colágeno. Invaginações e dobras da membrana basal com 

extensão até o septo estão presentes, resultando em colapso. Células 

epiteliais cuboidais (pneumócitos tipo ΙΙ) geralmente recobrem a superfície 

dessas áreas, incorporando-as de forma definitiva ao interstício pulmonar e 

impossibilitando a sua reabertura. Essas alterações são mais evidentes nas 

regiões onde existe necrose epitelial e exposição da membrana basal, 

próximo aos focos de fibroblastos [20-22]. Tais achados sugerem que a 

necrose epitelial e o colapso alveolar são importantes na patogenia da UIP, 

configurando-se em possíveis alvos no desenvolvimento de novas terapias.  
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1.3 PEQUENA VIA AÉREA E FPI 

 

As pequenas vias aéreas são aquelas de diâmetro interno inferior a 2 

mm, podendo ser divididas em dois tipos principais: vias aéreas de 

condução (bronquíolo terminal) e bronquíolos respiratórios [23,24]. Devido à 

sua grande área de secção transversal, contribuem com apenas 10% da 

resistência total do sistema respiratório. Em conseqüência da alta 

complacência, estão sujeitas ao colapso quando ventiladas em pequenos 

volumes pulmonares [25]. Entretanto, esse colapso não ocorre em condições 

normais principalmente devido à presença de surfactante no interior da sua 

luz, diminuindo a tensão superficial, e ao efeito gerado pelas forças de 

retração elástica do pulmão e da caixa torácica sobre a pressão pleural [26,27]. 

A negatividade da pressão pleural tem importância considerável na 

manutenção da patência das vias aéreas e na diminuição da resistência 

bronquiolar [25,26].  

A maioria dos estudos sobre a patogênese da FPI concentra-se nas 

alterações do parênquima alveolar, com poucos relatos sobre a morfologia 

das vias aéreas. Ostrow et al. [28], em 1973, foram os primeiros a descrever a 

presença de anormalidades obstrutivas periféricas em pacientes com fibrose 

pulmonar de etiologias diversas tais como sarcoidose, UIP e asbestose, 

entre outras. Fulmer et al. [29], em 1977, avaliaram a morfologia das 

pequenas vias aéreas de 18 pacientes com diagnóstico clínico, radiológico e 

histopatológico de fibrose pulmonar, juntamente com a análise funcional. Foi 

encontrada fibrose peribrônquica com estreitamento do diâmetro da via 
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aérea em 67% dos casos. Além disso, em 59% dos indivíduos, as medidas 

de complacência dinâmica variaram com as mudanças da freqüência 

respiratória, indicando disfunção das pequenas vias aéreas. Em 1988, Myre 

et al. [30] demonstraram obstrução das pequenas vias aéreas em 13 

pacientes com FPI em estágio inicial através da avaliação de características 

morfológicas e funcionais. Entretanto, Shofield et al.[31] encontraram medidas 

de resistência upstream normais em pacientes com FPI, achado compatível 

com ausência de acometimento das pequenas vias aéreas. Esses estudos 

sugerem a presença de comprometimento bronquiolar na FPI, não sendo 

possível determinar se essa lesão é primária ou secundária ao 

acometimento alveolar. 

 

 

1.4 MECÂNICA PULMONAR NA FPI 

 

As doenças intersticiais pulmonares (DIP) são caracterizadas por um 

distúrbio ventilatório restritivo, com desvio para direita e para baixo da curva 

PxV do sistema respiratório, aumento da pressão de recolhimento elástico, 

aumento do coeficiente de retração do parênquima e diminuição da 

complacência [32-35]. A queda da complacência é atribuída principalmente à 

redução no número de alvéolos funcionantes (perda de volume pulmonar) e 

à diminuição de distensibilidade alveolar por redução do tamanho dos 

espaços alveolares pela fibrose [33,35].  
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Em relação aos volumes pulmonares, existe diminuição da 

capacidade vital, da capacidade pulmonar total e do volume residual. Ao 

contrário, a capacidade residual funcional (CRF) é relativamente preservada 

pois a perda de volume gasoso torácico é usualmente acompanhada de 

aumento do volume de tecido pulmonar (fibrose) [33,35]. Uma redução isolada 

do volume gasoso torácico tornaria a pressão pleural (Ppl) mais negativa 

devido ao aumento da pressão de expansão da caixa torácica. Entretanto, 

na FPI, a Ppl é normal ou aumentada (mais positiva) na CRF, principalmente 

nas regiões inferiores do pulmão pelo efeito da gravidade e do próprio peso 

do pulmão [33,35]. A maior positividade da Ppl nas bases associada ao 

aumento da pressão de recolhimento elástico do parênquima pulmonar leva 

ao fechamento das pequenas vias aéreas durante a expiração. Na 

inspiração, a reabertura abrupta dessas vias aéreas colapsadas, levando a 

uma rápida equalização da pressão do gás alveolar, gera um ruído 

característico denominado crepitação [36,37]. Nos pacientes com FPI, esse 

ruído adventício costuma aparecer no final da inspiração, passando a ocupar 

toda a fase inspiratória nos casos mais avançados da doença. 

A importância do acometimento das vias aéreas é bem estabelecida 

em outras enfermidades. Na síndrome do desconforto respiratório agudo 

(SDRA), a abertura e o fechamento cíclicos das vias aéreas são 

reconhecidos como importante fator perpetuador do dano alveolar [38]. Nessa 

condição, acredita-se que o uso da PEEP (pressão expiratória final positiva) 

mantém a via aérea aberta, evitando o colapso intermitente e a progressão 

da lesão [39]. 
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Nos pacientes com FPI, estudos recentes têm sugerido que o 

acometimento bronquiolar também possa estar presente. Salge et al. [40] 

demonstraram diminuição da complacência dinâmica com o aumento da 

freqüência respiratória em um grupo de pacientes com FPI. Mello et al. [41] 

mostraram acometimento histológico da pequena via aérea na FPI com 

diminuição da luz bronquiolar e alteração epitelial, semelhante ao que ocorre 

na pneumonia de hipersensibilidade. Ferreira et al. [42] evidenciaram a 

existência de um ponto de inflexão inicial na curva pressão-volume (PxV), 

próximo à CRF, de pacientes com FPI intubados e anestesiados, sugerindo 

a presença de colapso alveolar e/ou de pequenas vias aéreas. 

A presença de crepitações sugere a existência de abertura e 

fechamento cíclicos das pequenas vias aéreas nos pacientes com FPI. A 

predominância da fibrose nos lobos inferiores (região onde se verificam as 

crepitações) juntamente com as evidências histológicas e funcionais de 

acometimento bronquiolar podem sugerir um papel das pequenas vias 

aéreas na patogênese dessa doença, semelhante ao que ocorre na 

síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) e na lesão pulmonar 

induzida pela ventilação mecânica [28-31,43,44].  

O manuseio clínico dos pacientes com FPI baseia-se na idéia de 

acometimento exclusivo do interstício alveolar. Se for comprovado o 

envolvimento das pequenas vias aéreas, novas modalidades terapêuticas 

poderão ser sugeridas, como o uso de uma PEEP acima do ponto de 

inflexão inferior da curva pressão x volume do sistema respiratório nos 

períodos de ventilação mecânica invasiva. Tais estratégias poderão 
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melhorar a evolução clínica desse grupo de pacientes, semelhante ao que 

ocorre na SDRA. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - OBJETIVO 
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 Avaliar e quantificar através da tomografia computadorizada de tórax 

a presença de colapso alveolar e de vias aéreas em pacientes com fibrose 

pulmonar idiopática. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - MÉTODOS 
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3.1  ASPECTOS ÉTICOS 

 

Esse estudo, em concordância com as diretrizes éticas internacionais 

para pesquisas envolvendo seres humanos, foi devidamente aprovado pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP n° 005960) e pela 

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(CAPPesq n° 875/04). Cada paciente foi informado a respeito da pesquisa, 

tendo sido a sua inclusão no estudo condicionada ao consentimento livre e 

esclarecido. 

 

 

3.2  PACIENTES 

 

O grupo de estudo foi constituído por 18 indivíduos com diagnóstico 

de fibrose pulmonar idiopática acompanhados no ambulatório de doenças 

intersticiais do Serviço de Pneumologia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Quinze 

pacientes foram submetidos à biópsia pulmonar a céu aberto para 

confirmação histológica do diagnóstico, sendo as amostras de tecido 
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pulmonar analisadas por dois médicos do Departamento de Patologia do 

HCFMUSP especialistas em patologia pulmonar. Para os outros pacientes, o 

diagnóstico de FPI baseou-se nos critérios clínicos e tomográficos propostos 

pela ATS/ERS[1].  

 

 

3.3  GRUPO CONTROLE 

 

Foram selecionados como controles 12 voluntários acompanhados no 

Grupo de Assistência Multidisciplinar ao Idoso (GAMIA) do Serviço de 

Geriatria do HCFMUSP. Esse programa tem o objetivo de promover a saúde 

do idoso a partir da conscientização das alterações biopsicossociais 

decorrentes do processo de envelhecimento e inclui a participação de uma 

equipe multidisciplinar composta de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas 

ocupacionais, farmacêuticos e odontólogos. O programa tem duração de um 

ano, período no qual são desenvolvidas atividades semanais com toda a 

equipe nas suas respectivas áreas de atuação. Os indivíduos são 

selecionados anualmente mediante protocolo interdisciplinar elaborado pela 

equipe. Os critérios de inclusão são perdas recentes, poucos recursos 

socioeconômicos, pouco acesso às atividades de lazer, condições físicas e 

de cognição preservadas, ausência de dificuldades de locomoção, 

independência física e ausência de distúrbios que inviabilizem a convivência 

grupal. No grupo controle selecionado para o estudo, 3 indivíduos eram 
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portadores de hipertensão arterial sistêmica (25%), 1 paciente apresentava 

diabetes mellitus (8%) e 1 apresentava obesidade (8%). Não foram 

identificadas outras doenças crônicas nesse grupo. 

 

 

3.4  MÉTODOS 

  

3.4.1  Estudo de função pulmonar 

  

 O grupo de pacientes foi submetido a uma espirometria, medida dos 

volumes pulmonares pela técnica de diluição do hélio e medida da difusão 

de monóxido de carbono (CO). Na análise dos testes, foram utilizados os 

critérios de aceitabilidade e reprodutibilidade da ATS/ERS. Os exames foram 

realizados no laboratório de função pulmonar do Serviço de Pneumologia do 

HCFMUSP seguindo as normas preconizadas pelas Diretrizes para Testes 

de Função Pulmonar. Os valores selecionados foram expressos como 

porcentagem dos valores normais calculados segundo recomendação da 

European Respiratory Society [45-47]. 

 

3.4.2  Tomografia computadorizada de alta resolução 

 

Os pacientes e controles foram submetidos a uma tomografia 

computadorizada de alta resolução (TCAR) multislice da marca Philips XDT 

6000 no Instituto de Radiologia (InRad) do HCFMUSP com colimação de 2 
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mm, intervalo de 2 mm, voltagem de 140 kV e corrente de 200 mA. Essa 

tecnologia permite a aquisição mais rápida das imagens com necessidade 

de uma pausa respiratória de aproximadamente 13 segundos para realizar 

cortes tomográficos de todo o tórax, constituindo aproximadamente 250 a 

300 imagens. 

Cada indivíduo realizou a TCAR em decúbito dorsal em três diferentes 

momentos do ciclo respiratório (Figura 1): 

- Na capacidade pulmonar total (CPT) 

- Na capacidade residual funcional (CRF) 

- No volume residual (VR) 

 

 

 

CPTCPT

VRVR

VCVC

Vol fechamentoVol fechamento

CRFCRF

CPTCPT

VRVR

VCVC

Vol fechamentoVol fechamento

CRFCRF

Figura 1 -  Representação esquemática dos volumes pulmonares nas 
diversas fases respiratórias 

 

CPT (capacidade pulmonar total), CRF (capacidade residual funcional), VR 
(volume residual), VC (volume corrente), vol fechamento (volume de 
fechamento) 
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Os cortes tomográficos na CPT, CRF e VR foram inicialmente 

realizados durante ventilação em ar ambiente e as duas últimas etapas, CRF 

e VR, foram repetidas após uma manobra de ventilação com O2 a 100% por 

10 minutos, totalizando ao final cinco exames. Para o fornecimento de O2 a 

100%, foram utilizadas duas válvulas unidirecionais acopladas a um bocal e 

conectadas à fonte externa de O2 (Figura 2).  

 

 

Figura 2 -  Representação fotográfica das válvulas unidirecionais para 
fornecimento de O2 a 100%  

 
 
 

O fechamento das pequenas vias aéreas que ocorre durante a 

expiração evita o completo esvaziamento pulmonar, mantendo dessa 

maneira uma quantidade de ar dentro dos alvéolos e impedindo o colapso 

alveolar na expiração [48]. Esse fechamento é a razão pela qual um gás 

inspirado a partir do volume residual (VR) é direcionado preferencialmente 
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para as regiões não dependentes do pulmão em indivíduos na posição 

sentada [48-50]. O volume pulmonar no qual se inicia o colapso bronquiolar é 

conhecido como volume de fechamento (VF), estando situado entre a CRF e 

o VR (Figura 1). Como a TCAR não tem resolução suficiente para a 

visualização direta das pequenas vias aéreas, utilizamos a manobra de 

ventilação com O2 a 100% para avaliar o colapso bronquiolar [48,51]. O ar 

atmosférico é composto por uma mistura de nitrogênio (78,6%), oxigênio 

(20,8%), gás carbônico (0,04%) e vapor d’água (0,5%). Por ser um gás 

inerte, o nitrogênio não é absorvido através da membrana alvéolo-capilar, 

permanecendo na luz alveolar e ajudando a manter sua estabilidade. Com a 

manobra de ventilação com O2 a 100%, todo o N2 é retirado do espaço 

alveolar e substituído por oxigênio, gás não inerte e passível de absorção 

através da membrana alvéolo-capilar. Admitimos que o surgimento de 

colapso nas bases pulmonares após essa manobra se deve ao fechamento 

das pequenas vias aéreas seguido de atelectasia de absorção, já que a 

ausência de nitrogênio após a absorção completa do O2 favorece o seu 

fechamento. 

A fim de assegurar que as tomografias foram corretamente efetuadas 

nas devidas fases respiratórias, CPT, CRF e VR, foi utilizado um 

pletismógrafo de uma tomografia de impedância elétrica (pletismógrafo de 

impedância). A tomografia de impedância elétrica (TIE) é uma nova técnica 

de monitoração em tecidos biológicos, desenvolvida nos últimos 14 anos, 

que consiste na obtenção de imagens bidimensionais, representando um 

plano transverso de qualquer seção do corpo humano (cabeça, tórax, 
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abdômen, coxa, etc.) onde cada “pixel” na imagem representa a sua 

impedância elétrica estimada. Esta técnica permite, além da avaliação da 

ventilação global dos pulmões, uma avaliação regional da distribuição da 

ventilação no parênquima pulmonar, sendo possível avaliar separadamente 

o comportamento das regiões superiores, médias e inferiores, ou ainda, das 

regiões anteriores ou posteriores do tórax [52]. 

 

3.4.3  Análise quantitativa das densidades pulmonares 

 

Após aquisição das imagens e armazenamento em disco óptico, 

foram escolhidas duas regiões anatômicas, ao nível da carina e 2 cm acima 

do diafragma, como representativas de todo o pulmão. A análise quantitativa 

das densidades pulmonares dessas regiões foi feita em 2 etapas: 

 

1- Utilizando o programa Osiris Medical Imaging Software versão 4.19, 

selecionamos manualmente regiões de interesse (ROI) para a análise e 

geração de histogramas das densidades tomográficas, evitando sempre 

as áreas com efeito de volume parcial, a parede torácica, mediastino e os 

grandes vasos pulmonares (Figura 3). Mudanças nas janelas de 

densidade foram feitas para melhorar a visualização das regiões com 

colapso pulmonar. 
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Figura 3 -  Representação da região de interesse (ROI) em corte 

tomográfico ao nível da carina 
 

 

2- Os dados extraídos dos histogramas foram analisados em um programa 

elaborado em linguagem LabVIEW 6.0. Essa análise é baseada na 

relação quase linear que existe entre a atenuação ao raio X em um dado 

volume pulmonar (voxel, i.e., unidade de volume da TC composta de 

vários pixels e representada numericamente em Unidades Hounsfield) e 

a densidade física daquele volume de pulmão (relação entre massa e 

volume) [53,54]. A atenuação ao raio X é expressa em número – Unidade 

Hounsfield (UH) – representando a porcentagem de radiação absorvida 

por cada voxel pulmonar. Como a densidade pulmonar é próxima à 

densidade da água, a relação entre a densidade física e a atenuação 

tomográfica pode ser expressa como: 
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            Volume gás         Atenuação média (UH) 

   (Volume gás+Volume tecido) 

 

Dessa maneira, é possível

é conhecido, o volume de

ar/tecido. 

 

Massa Voxel = (Ate

 

Conhecendo a distribuição

pulmão e o seu volume

quantidade de tecido ou m

definimos 4 compartimento

 

1- Pulmão hiperinsufla

2- Pulmão normoaerad

3- Pulmão hipoaerado:

4- Pulmão não aerado

 

Por melhor represent

colapsadas, o colapso pulmo

aerado (massa pulmão não a

em volume de pulmão não ae
=

   (Atenuação gás-atenuação água) 

 calcular para cada ROI, na qual o volume total 

 ar, o volume (e peso) de tecido e a relação 

nuação+1000) x Volume Voxel/1000 

 das densidades tomográficas nos cortes de 

 total (ar + tecido), é possível computar a 

assa de parênquima para cada corte. Assim, 

s pulmonares: 

do: densidade entre –1000 e – 900 UH 

o: densidade entre –900 e – 500 UH 

 densidade entre –100 e – 500 UH 

: densidade entre –100 e +100 UH 

ar o shunt pulmonar existente nas áreas 

nar foi quantificado em massa de pulmão não 

erado / massa pulmonar total, em g%) e não 

rado [55]. 
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3.5  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Este é um estudo tipo corte transversal, prospectivo, com uma 

amostra total de 30 indivíduos (18 pacientes e 12 controles). 

 O objetivo principal desse estudo foi comparar a massa de tecido 

pulmonar não aerado (colapsado) inter e intra-grupos.  

 1- Análise intra-grupo: Por não apresentar uma distribuição normal, 

foi somado uma constante (0,01) aos valores da massa de pulmão não 

aerado e em seguida realizada uma transformação logarítmica. O acréscimo 

da constante foi necessário, pois havia alguns valores iguais a zero, 

impossibilitando a transformação logarítmica. Como o grupo de pacientes 

com fibrose passou a ter uma distribuição normal, foi utilizado o teste 

ANOVA para modelos mistos com estruturas de variância e covariância não 

estruturadas. Nos resultados, apresentaremos apenas aquelas comparações 

que têm algum sentido ou repercussão fisiológica (CPT x CRF 21 e 100%; CRF 

21% x VR 21%; CRF 21% x CRF 100% e VR 21% x VR 100%). No grupo controle, 

mesmo com a transformação logarítmica, a distribuição permaneceu não 

normal. Dessa forma, foram utilizados testes não paramétricos para dados 

contínuos emparelhados (teste de Wilcoxon). 

 2- Análise inter-grupo: Para comparar cada etapa volumétrica do 

grupo fibrose com seu respectivo valor no grupo controle (CPT x CPT; CRF 

x CRF; VR x VR), foi utilizado o teste de Mann-Whitney (teste não 

paramétrico para dados contínuos não emparelhados). 
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 Além da análise da massa de pulmão não aerado (colapsado), 

fizemos ainda a análise estatística da densidade do parênquima pulmonar 

em unidades Hounsfields nas diversas etapas volumétricas. Foi utilizado o 

teste t emparelhado para os dados com distribuição normal e o teste de 

Wilcoxon quando a distribuição não era normal. 

 O valor de p<0,05 foi considerado estatisticamente significante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - RESULTADOS 
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4.1  ASPECTOS CLÍNICOS 

 

O grupo de pacientes com fibrose pulmonar idiopática (n=18) 

apresentou idade de 63 ± 8,7 anos, variando entre 47 e 73 anos. A maioria 

era do sexo masculino (67%). O início dos sintomas ocorreu 2,5 ± 1,8 anos 

antes do diagnóstico. Não havia história de tabagismo ativo nesse grupo, 

entretanto 50% eram ex-tabagistas (Tabela 1).  

O grupo controle composto por 12 indivíduos apresentou idade de 70 

± 5,1 anos, variando de 63 a 80 anos, sendo a maioria do sexo masculino 

(58%). História de tabagismo ativo estava presente em 17% e outros 17% 

eram ex-tabagistas (Tabela 1). Um paciente não tabagista apresentava 

quadro de tosse seca crônica atribuída à rinite alérgica. O restante do grupo 

não apresentava sintomas respiratórios.  

Em comparação ao grupo fibrose, os indivíduos do grupo controle 

eram mais idosos (p=0,021 – teste t de Student), não havendo diferença em 

relação quanto ao sexo (p=0,71 – teste de Fisher) e à história de tabagismo 

(p=0,12 – teste de Fisher). 

Um paciente do grupo controle e dois pacientes do grupo fibrose não 

conseguiram realizar as tomografias no volume residual (21 e 100%). 
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Tabela 1 -  Características demográficas dos pacientes e controles  
 

 

PACIENTES CONTROLES p  

Número de indivíduos 18 12 - 

Idade (anos) 63 ± 8,7 70 ± 5,1 (1) 0,02

Sexo masculino / feminino (%) 67 / 33 58 / 42 (2) 0,7 

História de tabagismo (%) 50 34 (2) 0,12 

NOTA:  Os resultados estão expressos em média ± DP. (1) Teste t Student. (2) Teste de 
Fisher 
 

 

 

O estudo de função pulmonar do grupo de pacientes evidenciou 

distúrbio ventilatório restritivo leve com redução moderada a acentuada da 

difusão de CO. Foi observada ainda uma elevação da retração elástica do 

parênquima pulmonar evidenciada por um aumento da relação entre o fluxo 

expiratório forçado medido entre 25 e 75% da CVF e a CVF (FEF25-75%/CVF 

= 140 ± 54,5%, variando entre 74% e 270%, Tabela 2). 
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Tabela 2 –  Características funcionais dos pacientes com FPI  
 
 

 PACIENTES 

CVF (L) 2,3 ± 0,7 

CVF (% predito) 74,5 ± 18,6 

CPT (L) n=11 3,78 ± 1,12 

CPT (% predito) n=11 72,4 ± 13,9 

DLCO (mL/min/mmHg) n=14 9,51 ± 2,74  

DLCO (% predito) n=14 44,04 ± 16,7 

FEF25 75% / CVF 140,8 ± 54,5 

CVF: capacidade vital forçada. CPT: capacidade pulmonar total. DLco: difusão pelo 
monóxido de carbono. FEF25 75%: fluxo expiratório forçado medido entre 25 e 75% da CVF 
Nota: Os resultados são expressos em média ± DP  

 

  

 

4.2  AVALIAÇÃO DA ATENUAÇÃO DO PARÊNQUIMA PULMONAR 

 

A atenuação do parênquima pulmonar representa a densidade 

pulmonar média das regiões de interesse (ROI) manualmente delimitadas 

para os cortes tomográficos ao nível da carina e 2 cm acima do diafragma, a 

qual foi avaliada através do programa Osíris.  

Durante a ventilação em ar ambiente, a atenuação do parênquima 

pulmonar foi maior no grupo de pacientes em comparação ao grupo controle 

em todas as três situações volumétricas avaliadas (CPT, CRF e VR). 
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Entretanto, durante a ventilação com O2 a 100%, não houve diferença de 

atenuação na CRF e no VR entre os dois grupos (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 -  Densidade média do parênquima pulmonar em pacientes e 
controles nas diversas manobras respiratórias 

 

 PACIENTES CONTROLES p 

CPT (média ± DP) -749,7 ± 61 UH -848,5 ± 35,5 UH (1) <0,001

CRF 21% (média ± DP) -565,9 ± 83 UH -731,3 ± 30 UH (1) <0,001

CRF 100% (mediana e IQ) - 558 UH  
(-635 a -484 UH) 

 

-732 UH  
(-759 a -702,7 UH) 

(2) NS 

VR 21% (média ± DP) -485,37 ± 77,9 UH -702,6 ± 30,3 UH (1) <0,001

VR 100% (mediana e IQ) -441 UH 
(-575 a -400 UH) 

-697 UH 
(-731 a -640 UH) 

(2) NS 

               

UH: Unidades Hounsfield. CPT: capacidade pulmonar total. CRF: capacidade residual 
funcional. VR: volume residual  
NOTA: (1) Teste t Student. (2) Teste de Wilcoxon  

 

 

 

Analisando o grupo de pacientes isoladamente, observamos uma 

diferença significativa na atenuação do parênquima pulmonar entre a CPT e 

a CRF, entre a CRF e o VR, assim como entre a CPT e o VR durante a 

ventilação com O2 a 21%, havendo aumento da densidade nas situações de 

menor volume pulmonar (VR > CRF > CPT, Tabela 4). Entretanto, ainda 

nesse grupo, a comparação das densidades pulmonares entre CRF 21% e 
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CRF 100%, assim como entre VR 21% e VR 100% não mostrou diferença 

estatisticamente significante (Tabela 4).  

 
 

Tabela 4 -  Comparação das densidades pulmonares entre as fases 
respiratórias no grupo fibrose 

 
 

 PACIENTES p 

CPT21% vs. CRF21%
(1) -749,7 vs. -565,9 UH  (3) <0,0001 

CPT21% vs. VR21%
(1) -749,7 vs. -485,3 UH (3) <0,0001 

CRF21% vs. VR 21%
(1) -565,9 vs. -485,3 UH (3) 0,003 

CRF21% vs. CRF100%
(2) -569,5 vs. -558,5 UH (4) 0,71 

VR21% vs. VR100%
(1) -485,3 vs. -476,5 UH (3) 0,52 

 
 

UH= Unidades Hounsfield. CPT: capacidade pulmonar total. CRF: capacidade residual 
funcional. VR: volume residual  
Nota: (1) Resultados expressos em médias. (2) Resultados expressos em mediana. (3) 
Teste t Student emparelhado. (4) Teste de Wilcoxon  
 

 

 

Os mesmos resultados foram observados na análise isolada do 

grupo controle (Tabela 5). 
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Tabela 5 -  Comparação das densidades pulmonares entre as fases 
respiratórias no grupo controle 

 

 CONTROLES p 

CPT21% vs. CRF21%
(1) -848,5 vs. -731,3 UH  (3) <0,001 

CPT21% vs. VR21%
(1) -848,5 vs. -702,6 UH (3) <0,001 

CRF21% vs. VR 21%
(1) -731,3 vs. -702,6 UH (3) <0,001 

CRF21% vs. CRF100%
(2) -731,5 vs. -731 UH (4) 0,69 

VR21% vs. VR100%
(2) -711 vs. -697 UH (4) 0,45 

 

UH: Unidades Hounsfield. CPT: capacidade pulmonar total. CRF: capacidade residual 
funcional. VR: volume residual  
Nota: (1) Resultados expressos em média. (2) Resultados expressos em mediana. (3) Teste 
t Student emparelhado. (4) Teste de Wilcoxon  
 

 

 

4.3  AVALIAÇÃO DA MASSA DE PULMÃO NÃO AERADO 

(COLAPSADO) 

 

A massa de pulmão não aerado representa a medida em gramas da 

massa pulmonar com densidade entre -100 e +100 UH situada nas regiões 

de interesse (ROI) dos cortes tomográficos ao nível da carina e 2 cm acima 

do diafragma, que foi calculada através do programa LabVIEW 6.0.  

No grupo de pacientes, a massa de pulmão não aerado foi 

significativamente maior do que no grupo controle em todos os volumes 

respiratórios avaliados (CPT21%, CRF21% e 100% e VR21% e 100%, Tabela 6). 
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Tabela 6 -  Massa de pulmão não aerado em gramas % nos pacientes 
com fibrose e no grupo controle 

 

 PACIENTES  
(média ± DP) 

CONTROLE  
(mediana – IQ) 

p 

CPT 21% 0,58 ± 1,18 g% 0 g% (0 – 0,003 g%) (1) 0,001 

CRF 21% 3,78 ± 4,07 g% 0 g% (0 – 0,01 g%) (1) <0,001 

CRF 100% 5,29 ± 5,12 g% 0,52 g% (0,2 – 1,8 g%) (1) 0,002 

VR 21% 5,19 ± 4,07 g% 0,004 g% (0 – 0,12 g%) (1) <0,001 

VR 100% 7,05 ± 4,9 g% 0,08 g% (0,08 – 2,1 g%) (1) 0,003 
 

CPT: capacidade pulmonar total. CRF: capacidade residual funcional. VR: volume residual  
Nota: (1) Teste de Mann-Whitney 

 

 

No grupo de pacientes com fibrose pulmonar, houve aumento 

significativo da massa de pulmão não aerado à medida que se reduziram os 

volumes pulmonares em ar ambiente. Essa massa foi de 0,58 g% na CPT, 

aumentando para 3,78 g% na CRF e para 5,19 g% no VR (Figura 4). Além 

disso, ainda nesse grupo, a massa de pulmão não aerado foi 

significativamente maior na CRF 100% quando comparado à CRF 21% e 

também significativamente maior no VR 100% quando comparado ao VR 

21%, sugerindo que a ventilação com O2 a 100% induziu maior colapso das 

pequenas vias aéreas por atelectasia de absorção (Tabela 7).  

Quando analisamos a diminuição da massa de pulmão não aerado 

medido na CPT e CRF 21% (CRF 21% - CPT) no grupo fibrose, notamos 

uma reversão considerável (88,4%) da massa pulmonar colapsada.   
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Tabela 7 -  Comparação da massa de pulmão não aerado em gramas % 
nas fases respiratórias do grupo fibrose 

 

 PACIENTES 
(média) 

p 

CPT21% vs. CRF21% 0,58 vs. 3,78 g%  (1) <0,0001 

CPT21% vs. VR21% 0,58 vs. 5,19 g% (1) <0,0001 

CRF21% vs. VR 21% 3,78 vs. 5,19 g% (1) 0,017 

CRF21% vs. CRF100% 3,78 vs. 5,29 g% (1) 0,001 

VR21% vs. VR100% 5,19 vs. 7,05 g% (1) 0,0005 
 
 

CPT: capacidade pulmonar total. CRF: capacidade residual funcional. VR: volume residual  
Nota: (1) ANOVA após transformação logarítmica. Nessa tabela, estão descritos os dados 

originais sem a transformação logarítmica    
 

 

No grupo controle, ao contrário do observado no grupo com fibrose, a 

redução progressiva dos volumes pulmonares durante a ventilação em ar 

ambiente não resultou em aumento da massa de pulmão não aerado, o que 

foi verificado através da comparação entre CPT 21% e CRF 21%, entre CRF 

21% e VR 21% e entre CPT 21% e VR 21% (Figura 5). Por outro lado, de 

forma semelhante ao grupo de pacientes, a massa de pulmão não aerado foi 

significativamente maior na CRF 100% quando comparado à CRF 21% e 

também significativamente maior no VR 100% quando comparado ao VR 

21% (Tabela 8). 
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Figura 4 -  Imagem tomográfica representativa do aumento da massa de 
pulmão não aerado com a diminuição do volume pulmonar no 
grupo fibrose. (A) CPT, (B) CRF e (C) VR, em ar ambiente  
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Figura 5 -  Imagem tomográfica em indivíduo do grupo controle na CPT 
(A), CRF (B) e VR (C) em ar ambiente. Observe a ausência de 
colapso com a diminuição do volume pulmonar 
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Tabela 8 -  Comparação da massa de pulmão não aerado em gramas % 
nas fases respiratórias do grupo controle 

 
 CONTROLE 

(mediana) 

p 

CPT21% vs. CRF21% 0 vs. 0 g%  (1) 0,62 

CPT21% vs. VR21% 0 vs. 0,004 g% (1) 0,56 

CRF21% vs. VR 21% 0 vs. 0,004 g% (1) 0,44 

CRF21% vs. CRF100% 0 vs. 0,52 g% (1) 0,006 

VR21% vs. VR100% 0,08 vs. 0,35 g% (1) 0,004 
 
 

CPT: capacidade pulmonar total. CRF: capacidade residual funcional. VR: volume residual  
Nota: (1) Teste de Wilcoxon 

 

Quando comparamos o aumento da massa de pulmão não aerado em 

valores absolutos após ventilação com O2 a 100% na CRF e no VR, não 

observamos diferença entre pacientes e controles (Tabela 9).  

  
 
 
Tabela 9 -  Comparação do aumento da massa de pulmão não aerado em 

gramas % entre os grupos controle e fibrose após a ventilação 
com O2 a100% 
 

 CONTROLE 
(mediana-IQ) 

FIBROSE 
(mediana-IQ) 

p 

CRF100% - CRF21% 0,45 g% (0,04-1,8g%) 0,85 g% (0,32-1,8g%) (1) 0,75

VR100% - VR21% 0,35 g% (0,06-2,0g%) 1,0 g% (0,32-3,2g%) (1) 0,41
 

  IQ: Intervalo interquartil. CRF: capacidade residual funcional. VR: volume residual  
  Nota: (1) Teste de Mann-Whitney 
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A patogênese da fibrose pulmonar idiopática ainda não está 

totalmente esclarecida. Os principais eventos na fisiopatologia da doença 

parecem ser lesão do epitélio alveolar com proliferação de fibroblastos e 

miofibroblastos, deposição de colágeno e faveolamento, não sendo ainda 

conhecido o fator desencadeador desse processo fibroproliferativo [56]. Em 

outras doenças tais como a síndrome do desconforto respiratório agudo e a 

lesão pulmonar induzida por ventilação mecânica, a participação das 

pequenas vias aéreas no processo inflamatório e fibrótico já é conhecida 

[38,57]. Na FPI, estudos de necropsia demonstraram a presença de 

acometimento bronquiolar [28-30]. Nosso estudo, no entanto, é o primeiro a 

avaliar a presença de colapso reversível de pequenas vias aéreas e alvéolos 

nessa entidade. 

Analisando inicialmente os aspectos demográficos, o grupo controle 

apresentou idade significativamente maior que o grupo fibrose (63 vs. 70 

anos, respectivamente). Apesar de não ter havido entre pacientes e 

controles diferença quanto à história de tabagismo (ativo ou pregresso), dois 

indivíduos (17%) do grupo controle eram tabagistas ativos enquanto todos 

os pacientes com fibrose eram ex-tabagistas. Idade e tabagismo são 

variáveis importantes quando se avaliam densidades radiológicas, havendo 

maior incidência de represamento aéreo na expiração em indivíduos mais 



Discussão  
  
 

40

velhos e tabagistas decorrente do maior acometimento das pequenas vias 

aéreas [58,59]. Entretanto, a diferença de idade entre os grupos não foi 

clinicamente importante. Além disso, Mastora et al. [59] demonstraram que 

não existe diferença entre fumantes ativos e ex-fumantes quanto à presença 

de represamento aéreo identificado na TC em expiração.  

Acreditando que a abertura e fechamento cíclicos das pequenas vias 

aéreas estão associados à patogenia da FPI, utilizamos uma manobra de 

ventilação com O2 a 100% a fim de visualizar o colapso bronquiolar na CRF 

e no VR. Confirmando a nossa hipótese de presença de fechamento das 

pequenas vias aéreas na expiração, observamos aumento significativo da 

massa de pulmão não aerado (colapsado) nos pacientes com FPI após o 

uso de O2 a 100%. Entretanto, a mesma resposta foi também identificada no 

grupo controle, composto por voluntários idosos (idade média de 70 anos) e 

sem doença respiratória conhecida. Em indivíduos sadios, o fechamento das 

pequenas vias aéreas está normalmente presente, em posição ortostástica, 

quando se ventila abaixo do volume de fechamento, situado entre a CRF e o 

VR [51,60]. Todavia, o volume de fechamento começa a exceder a CRF na 

posição supina e sentada a partir da idade de 44 e 65 anos, 

respectivamente, indicando a presença de fechamento bronquiolar mesmo 

quando respiramos ao nível da CRF nessas situações [61,62]. Além disso, a 

mudança da posição ereta para a posição supina leva a uma diminuição de 

aproximadamente 20% da CRF, o que pode gerar colapso de vias aéreas e 

alvéolos, principalmente após ventilação com O2 a 100% [63]. Dessa forma, 

variáveis como idade e posição corporal devem ser controladas quando se 



Discussão  
  
 

41

estuda colapso alveolar ou de vias aéreas. Essa ressalva vale para ambos 

os grupos, pacientes e controles, não invalidando nossos resultados. 

Em seguida, comparamos o aumento absoluto na massa de pulmão 

não aerado após a manobra com O2 a 100% entre os grupos fibrose e 

controle. O incremento de massa colapsada foi 1,9 e 2,8 vezes maior nos 

pacientes com FPI em comparação ao grupo controle nas medidas 

realizadas respectivamente na CRF (CRF 100% - CRF 21%) e no VR (VR 

100% - VR 21%). Todavia, essa diferença não teve significância estatística.  

É possível que esse resultado negativo esteja relacionado ao número 

de indivíduos avaliados ou ainda à idade dos grupos e à posição na qual foi 

realizada a TC de tórax, variáveis sabidamente associadas ao surgimento de 

colapso bronquiolar na expiração independentemente da presença ou não 

de doença das pequenas vias aéreas. Outra explicação possível é o 

aumento da relação existente entre a pressão esofágica e o volume corrente 

(Pes/VC) no repouso em pacientes com fibrose pulmonar em comparação à 

população normal (15 cmH2O/l x 6 cmH20/l), havendo maior negatividade da 

pressão pleural para geração de um mesmo volume corrente [64]. Também 

devem ser consideradas as relações entre volume corrente (VC), 

capacidade inspiratória (CI), capacidade pulmonar total (CPT) e volume 

inspiratório final (VIF) nos pacientes com doenças intersticiais fibrosantes. 

Em indivíduos normais, o VC corresponde a 28% da CI e o volume 

inspiratório final corresponde a 66% da CPT. Nos pacientes com pneumonia 

intersticial fibrosante, essas relações são significativamente maiores: 43% e 

74%, respectivamente [64]. Isso significa que esses indivíduos, mesmo em 
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repouso, ventilam em uma região de pior complacência na curva pressão-

volume, mais próximos da CPT, com maiores níveis de pressão para um 

determinado volume pulmonar. Essas diferenças provavelmente favorecem 

o maior recrutamento na inspiração de áreas previamente colapsadas, 

mesmo quando ventilando ao nível da CRF, diminuindo assim a massa de 

pulmão não aerado medido pela análise de densidade na TC de tórax no 

grupo fibrose. Seria necessária a colocação de um cateter esofágico para 

melhor controle dessa variável e correção desse possível viés. 

A análise do parênquima pulmonar durante ventilação em ar ambiente 

(O2 a 21%) demonstrou a presença de colapso alveolar significativo na CRF 

e no VR apenas no grupo de pacientes com FPI. Observamos aumento 

progressivo da massa de pulmão não aerado (0,59 → 3,78 → 5,19 g%) à 

medida que o volume pulmonar era diminuído (CPT → CRF → VR). 

Evidências histológicas de colapso pulmonar em pacientes com FPI são 

conhecidas há mais de vinte anos [20-22]. Essas áreas são geralmente 

incorporadas de forma definitiva ao interstício pulmonar através de sua 

reepitelização por células cuboidais, impossibilitando dessa maneira a sua 

reabertura (colapso permanente). Em nosso estudo, após a manobra de 

inspiração máxima atingindo a CPT, houve reversão quase total (88%) da 

massa de pulmão não aerado, indicando que nesse grupo de pacientes com 

FPI, na posição supina e ao nível da CRF, uma quantidade significativa de 

tecido pulmonar encontra-se colapsada com possibilidade de reversibilidade 

após uma inspiração profunda (colapso reversível).  
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Tradicionalmente, a FPI é considerada uma doença de evolução lenta 

com perda progressiva da função respiratória. Todavia, episódios agudos e 

subagudos de piora da dispnéia e da hipoxemia com surgimento de novas 

opacidades parenquimatosas nos exames de imagem ocorrem nessa 

população, caracterizando as exacerbações agudas da doença. A 

verdadeira incidência desses episódios não é bem conhecida. 

Recentemente, Azuma et al. [65], avaliando o valor da pirfenidona no 

tratamento da FPI, evidenciaram 14% de incidência de exacerbação aguda 

no grupo placebo. Parambil et al. [66] identificaram 7 casos (incidência de 

12%) compatíveis com exacerbação aguda da doença em uma análise 

retrospectiva de 58 biópsias de pulmão a céu aberto. Martinez et al. [67] 

demonstraram uma taxa de hospitalização por causas respiratórias de 23% 

e taxa de mortalidade de 21% em um grupo de 168 pacientes com FPI em 

um período de 18 meses, apesar da ocorrência de alterações mínimas da 

função pulmonar nesse período (CVF média de 64,5% → 61% e DCO médio 

de 37,8% → 37%). Exacerbação aguda foi responsável por quase metade 

dos óbitos (47%). Entretanto, o exato papel dos episódios agudos de 

exacerbação na patogênese da doença não é conhecido. Alguns autores 

sugerem que surtos de gravidade variável ocorrem freqüentemente no curso 

da FPI, com piora aguda dos sintomas e da função pulmonar [68]. Esses 

surtos episódicos explicariam a coexistência de áreas de pulmão normal, 

inflamação e fibrose terminal na pneumonia intersticial usual, tradução 

histológica dos vários episódios de exacerbação ocorridos em momentos 

diferentes no curso da doença. 
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Admitindo que os episódios de exacerbação aguda realmente 

assumem uma função importante na fisiopatologia da doença, a identificação 

do fator causal desses surtos é de importância fundamental para o melhor 

entendimento dessa entidade. O papel da abertura e fechamento cíclicos de 

vias aéreas e alvéolos é bem conhecido na patogenia de algumas doenças 

pulmonares, resultando em lesão por cisalhamento do epitélio respiratório 

com conseqüente produção de citocinas, aumento da permeabilidade 

capilar, disfunção de surfactante e atelectasia [38]. Essa resposta inflamatória 

aguda desencadeada pelo colapso reversível das vias aéreas é encontrada 

na lesão pulmonar induzida por ventilação mecânica e na SDRA. Na FPI, 

apesar de ser classicamente caracterizada pela presença de fibrose com 

mínima inflamação, a análise histológica do pulmão nos episódios de 

exacerbação aguda tem revelado alterações típicas de pneumonia intersticial 

usual juntamente com áreas de dano alveolar difuso além de aumento dos 

níveis séricos da proteína C reativa (PCR), desidrogenase láctica (DHL) e de 

citocinas (IL-1β e TNF-α), o que indica um aumento agudo do processo 

inflamatório e lesão da membrana alvéolo-capilar [69,70]. Todavia, o fator 

etiológico responsável por essa resposta inflamatória aguda não é 

conhecido. Podemos atribuir ao colapso alveolar demonstrado nesse 

subgrupo de pacientes com FPI um papel etiológico dos surtos de 

exacerbação aguda. Entertanto, os pacientes avaliados em nosso estudo 

encontravam-se em fase estável da doença e sem história de exacerbações 

recentes. A razão para o aparecimento, em um determinado momento, de 

uma resposta inflamatória aguda na evolução da doença é desconhecida. É 
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possível que as infecções respiratórias, frequentemente presentes nessa 

população, exerçam algum papel na etiologia desses surtos de exacerbação 

[67]. Em suma, pacientes com FPI apresentam cronicamente algum grau de 

colapso reversível de vias aéreas e alvéolos que, quando associado a 

fatores adicionais tais como as infecções respiratórias, desencadeiam uma 

resposta inflamatória aguda de gravidade variável com provável participação 

na patogenia da doença.  

A explicação para o surgimento de colapso alveolar reversível nessa 

população seria a diminuição da produção de surfactante, já demonstrada 

em alguns estudos, resultando em aumento da tensão superficial do tecido 

alveolar e favorecimento ao seu colapso [71]. Outro motivo seria a destruição 

das fibras elásticas presentes na parede dos alvéolos. Takayasu et al. [72] 

demonstraram através do uso de microscopia confocal que as fibras 

elásticas localizadas nos septos alveolares de pacientes com FPI não são 

entrelaçadas e apresentam diâmetro irregular e aspecto sinuoso, com 

poucas ramificações, tornando-se subitamente finas em algumas regiões.  

Essa elastólise, causada pela ação de metaloproteinases (principalmente 

MMP 2 e 9) deixaria a estrutura alveolar sem suporte, favorecendo o 

colapso. Semelhante ao que ocorre na SDRA, esse colapso seria mais 

intenso nas regiões inferiores devido ao efeito da gravidade e do próprio 

peso do pulmão. Essa predominância do colapso nas bases pulmonares 

explicaria o maior comprometimento dos lobos inferiores nessa doença. 

Além disso, nos pacientes com FPI, a expansibilidade das regiões inferiores 

do pulmão é significativamente maior do que a expansão das regiões 
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superiores [73]. Essa diferença é justificada pela mecânica do diafragma o 

qual se encontra em uma posição mais vantajosa, com melhor capacidade 

de contração muscular (diferentemente do que acontece na DPOC). Se a 

expansibilidade da caixa torácica é maior na base do pulmão, os alvéolos 

localizados nessa região são submetidos a maiores variações de pressão, 

com conseqüente risco de surgimento de lesão por cisalhamento do epitélio 

respiratório, principalmente na presença de colapso alveolar e de vias 

aéreas. Essas alterações contribuiriam ainda mais para a predominância da 

fibrose nas regiões basais do pulmão. 

Uma possível limitação do estudo foi a utilização de um grupo 

controle composto por voluntários acompanhados no Serviço de Geriatria do 

HCFMUSP. Apesar da maior facilidade e menor custo associados com a 

utilização de grupos controles de origem hospitalar, a presença de vieses 

relacionados ao fator que levou o indivíduo a utilizar o serviço de saúde deve 

ser sempre considerada [74].  

A quantificação da massa de pulmão não aerado (colapsado) pela 

análise da tomografia computadorizada de tórax é baseada na relação 

quase linear que existe entre a atenuação ao raio X de um dado volume 

pulmonar (voxel) e a densidade física daquele volume de pulmão (relação 

entre massa e volume), sendo definido como colapso pulmonar áreas com 

atenuação variando entre -100 e +100 UH [53,54]. Em indivíduos normais, gás 

alveolar, tecido pulmonar e sangue capilar são os componentes 

responsáveis pela densidade radiológica do pulmão. Como a densidade 

física é uma razão, um aumento da densidade radiológica pode ser devido à 
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diminuição do gás alveolar e/ou aumento do volume de tecido pulmonar [54]. 

Em indivíduos sadios, existe normalmente um gradiente antero-posterior na 

distribuição do volume alveolar medido por métodos de medicina nuclear 

atribuído principalmente ao volume de sangue presente nos capilares 

pulmonares [53,75]. Após uma manobra de inspiração máxima, esse gradiente 

é abolido de maneira que a distribuição do volume alveolar torna-se 

homogênea na CPT. A densidade radiológica medida em UH também possui 

um gradiente vertical de distribuição. Entretanto, diferentemente do que 

ocorre com o volume alveolar, esse gradiente gravitacional permanece 

mesmo após uma inspiração máxima até a CPT. Isso significa que a 

densidade radiológica não mede apenas a aeração pulmonar mas uma 

combinação entre volume sanguíneo, volume de líquido intersticial e 

aeração. O aumento na massa de pulmão não aerado encontrado no nosso 

estudo pode ser atribuído apenas à diminuição do volume pulmonar (CPT → 

CRF → VR) e aumento do volume sanguíneo capilar e não à presença de 

colapso alveolar. Apesar dessas ressalvas, a tomografia computadorizada é 

o método mais utilizado na literatura para avaliação de colapso alveolar, 

principalmente em pacientes sob ventilação mecânica invasiva. Vários 

estudos demonstraram que existe uma boa correlação entre a massa de 

pulmão não aerado medida pela TC e a hipoxemia e shunt pulmonar tanto 

em pacientes com SDRA quanto em indivíduos normais submetidos à 

anestesia geral, além de uma associação entre a expansão da área não 

aerada e a melhora da oxigenação [76,77]. Essas observações validam a 

utilização desse instrumento na análise feita em nosso estudo. 
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-  O grupo fibrótico apresentou densidade pulmonar média maior nas 

posições CPT, CRF e VR a 21%. 

 

-  Colapso de vias aéreas foi demonstrado em pacientes e controles após 

ventilação com O2 a 100%. 

 

-  Durante a ventilação em ar ambiente, apenas os pacientes com fibrose 

apresentaram colapso alveolar. 

 

-  O colapso alveolar presente na CRF foi quase completamente revertido 

(88,4%) após uma manobra de inspiração máxima até a CPT, o que 

demonstra seu potencial de reversibilidade. 
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Anexo A -  Tabela com os valores da massa de pulmão não aerado no 

grupo controle  

 
 CPT 

(g%) 
CRF 21% 

(g%) 
CRF 100% 

(g%) 
VR 21% 

(g%) 
VR 100% 

(g%) 

Controle 1 0 0,09 3,9 0,25 1,28 

Controle 2 0 0 1,8 0 2,35 

Controle 3 0,2 0,66 0,5 0,14 0,34 

Controle 4 0 0,02 1,8 0,43 4,4 

Controle 5 0,08 0 0,35 0,01 0 

Controle 6 0 0 0,55 0 0,35 

Controle 7 0 0 0,3 0,05 0,29 

Controle 8 0 0 7,2 0,004 10,9 

Controle 9 0 0 0,08 0 0,4 

Controle 10 0 0 0 0 0 

Controle 11 0 0 0 0 0,018 

Controle 12 0 0 1,5 - - 
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Anexo B-  Tabela com os valores da massa de pulmão não aerado no 

grupo fibrose  

 
 CPT 

(g%) 
CRF 21% 

(g%) 
CRF 100% 

(g%) 
VR 21% 

(g%) 
VR 100% 

(g%) 

Paciente 1 0,14 1,84 2,7 3,2 5,1 

Paciente 2 0,04 0,48 1,34 3,3 5,05 

Paciente 3 0,09 3,01 5,7 3,9 7,05 

Paciente 4 0 0,8 2,4 - - 

Paciente 5 1,1 8,9 9,3 14 12,8 

Paciente 6 0,3 1,2 1,05 5,3 3,9 

Paciente 7 0,03 1,8 5,06 1,03 1,57 

Paciente 8 1 3,5 4,3 4,9 8,5 

Paciente 9 0,2 3,2 3,1 4,5 4,9 

Paciente 10 1,1 11,1 11,7 - - 

Paciente 11 5,1 15,8 22,3 15,04 22,6 

Paciente 12 0,3 2,8 3,7 7,1 8 

Paciente 13 0,12 3,3 4,8 2,2 5,7 

Paciente 14 0,3 1,6 1,9 1,6 4 

Paciente 15 0,45 1,6 1,5 1,6 2,3 

Paciente 16 0 2,6 2,9 4,5 5,6 

Paciente 17 0,2 1,6 3,4 7,3 7,4 

Paciente 18 0 1,6 7,7 3,5 8,2 
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Anexo C-  Tabela com os valores das densidades pulmonares no grupo 

controle  

 
 CPT 

(UH) 
CRF 21% 

(UH) 
CRF 100% 

(UH) 
VR 21% 

(UH) 
VR 100% 

(UH) 

Controle 1 -851 -722 -698 -711 -624 

Controle 2 -853 -731 693 -702 -688 

Controle 3 -855 -703 -759 -665 -735 

Controle 4 -845 -732 -717 -698 -697 

Controle 5 -893 -776 -799 -732 -743 

Controle 6 -885 -746 -732 -728 -709 

Controle 7 -860 -730 -800 -646 -588 

Controle 8 -830 -751 -742 -728 -720 

Controle 9 -830 -689 -759 -670 -689 

Controle 10 -858 -739 -805 -712 -744 

Controle 11 -869 -742 -730 -737 697 

Controle 12 -753 -713 -649 - - 
 

UH: Unidades Hounsfield 
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Anexo D-  Tabela com os valores das densidades pulmonares no grupo 

fibrose 

 
 CPT 

(UH) 
CRF 21% 

(UH) 
CRF 100% 

(UH) 
VR 21% 

(UH) 
VR 100% 

(UH) 

Paciente 1 -844 -619 -678 -570 -583 

Paciente 2 -799 -687 -745 -542 -502 

Paciente 3 -790 -680 -689 -540 -616 

Paciente 4 -761 -578 -599 - - 

Paciente 5 -815 -623 -635 -538 -33 

Paciente 6 -715 -510 -551 -431 -456 

Paciente 7 -678 -504 -484 -477 -393 

Paciente 8 -791 -653 -607 -561 -568 

Paciente 9 -844 -667 -734 -494 -603 

Paciente 10 -678 -509 -496 - - 

Paciente 11 -701 -384 -395 -337 -330 

Paciente 12 -762 -561 -561 -409 -373 

Paciente 13 -795 -523 515 -417 -425 

Paciente 14 -647 -611 -576 -633 -609 

Paciente 15 -728 -584 -556 -384 -403 

Paciente 16 -761 -544 -497 -449 -427 

Paciente 17 -669 -450 -413 -490 -398 

Paciente 18 -718 -499 -463 -494 -406 
 

UH: Unidades Hounsfield 
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