
JBM    MARÇO/ABRIL, 2013   VOL. 101  No 238

Adenocarcinoma brônquico 
com atelectasia
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Os sintomas podem resultar da do-
ença local, da extensão do tumor para 
as estruturas adjacentes, das metástases 
a distância (especialmente para ossos, 
fígado e cérebro), da secreção hormonal 
tumoral ou reação imunológica ou dos 
efeitos gerais inespecíficos (fadiga, ano-
rexia e perda de peso).

Na prática clínica, os carcinomas de 
pulmão são genericamente classificados 
em carcinomas de pequenas células e 
carcinomas de não pequenas células. 
Estes últimos compreendem principal-
mente o adenocarcinoma, o carcinoma 
de células escamosas e o carcinoma 
indiferenciado de grandes células. O ade-
nocarcinoma é o tipo mais comum, tanto 
em fumantes e não fumantes quanto em 
pessoas com menos de 45 anos de idade. 
De crescimento lento, pode levar anos 
para evoluir de um tumor localizado para 
um câncer disseminado. Os sintomas 
se desenvolvem lentamente. Incluem 
tosse, dispneia, sibilos, dor torácica e 
expectoração sanguinolenta. Por vezes, 
podem se apresentar como pneumonia 
ou colapso pulmonar (caso apresentado).

Os primeiros passos para se diag-
nosticar o adenocarcinoma são o exame 
clínico e a análise de uma amostra de 
escarro para bactérias, organismos infec-
ciosos e células cancerígenas. Se o teste 
de escarro não fornecer um diagnóstico 
definitivo, torna-se necessário prosseguir 
a investigação, que pode incluir broncos-
copia ou biopsia por agulha.

A TC produz imagens que auxiliam 
no estadiamento da lesão, determinando 
suas características, sua localização, seu 
tamanho e seus componentes (gordura, 
calcificações), podendo ainda guiar 
biopsias com agulha fina, para avaliação 
histopatológica. 

À tomografia, o adenocarcinoma 
usualmente se apresenta como nódulo 
ou massa localizada na periferia do pul-
mão (50%); 15% se manifestam como 
massa hilar ou peri-hilar e 35% como uma 
combinação de massa parenquimatosa 
e linfonodomegalia hilar ou mediastinal. 
O adenocarcinoma e o adenocarcinoma 
subtipo misto (adenocarcinoma invasivo 
com componente de carcinoma bron-
quíolo-alveolar) frequentemente se ma-
nifestam como nódulos “semissólidos”, 
também chamados de parcialmente 
sólidos, ou nódulos com atenuação em 
vidro fosco “com área central densa/
sólida” (atenuação mista). Calcificações 
e necrose podem ser encontradas, 
sobretudo em carcinomas maiores que 
3cm de diâmetro. No carcinoma de não 
pequenas células geralmente é encon-
trada linfonodomegalia hilar unilateral 
ou mediastinal, associada a nódulo ou 
massa pulmonar. O estadiamento final do 
câncer de pulmão inclui exames clínico 
(exames de imagem, testes laboratoriais 
e procedimentos como broncoscopia, 
mediastinoscopia, mediastinotomia, 
toracoscopia e toracotomia explorató-
ria) e anatomopatológico. No entanto, 
é importante avaliar o tumor de modo 
não invasivo inicialmente, com o intuito 
de guiar a conduta. Para o cirurgião, é 
importante ter informações sobre a ex-
tensão do tumor, a existência de invasão 
e se o tumor é potencialmente ressecável 
ou irressecável. Os pacientes com car-
cinoma de pulmão de não pequenas 
células são avaliados de acordo com a 
classificação TNM, em que T refere-se 
ao tumor primário, N aos linfonodos re-
gionais e M à presença de metástases a 
distância. O estadiamento é apresentado 
nos Quadros 1 e 2 (atualização em 2013).

Introdução
O câncer de pulmão é a causa mais co-
mum de óbitos relacionados ao câncer 
em todo o mundo, e uma das principais 
causas de morte evitável. No Brasil, nos 
últimos 20 anos, a incidência do câncer 
de pulmão aumentou cerca de 130% nas 
mulheres e 55% nos homens. Geralmente 
é detectado em estágios avançados, e 
somente cerca de 20% dos casos têm 
critérios de operabilidade ao diagnóstico, 
mesmo nos países de primeiro mundo. 
Em 80% a 90% dos casos diagnosticados 
está associado ao tabagismo e também 
a outros fatores de risco, como exposi-
ção a agentes cancerígenos de origem 
ocupacional e ambiental, fumo passivo, 
asbestos e radiação no interior de minas, 
pacientes submetidos à radioterapia, pa-
cientes com fibrose pulmonar idiopática, 
doenças do colágeno e pacientes com 
história familiar de câncer de pulmão.
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QUADRO 1: Sistema de estadiamento TNM para câncer de pulmão (7a edição)

Tumor primário (T)

T1  Tumor ≤ 3cm de diâmetro sem invasão proximal ao brônquio lobar
 
 T1a Tumor ≤ 2cm de diâmetro
 
 T1b Tumor > 2cm e ≤ 3cm de diâmetro 

T2  Tumor > 3cm e ≤ 7cm, ou tumor:

   a. com envolvimento do brônquio principal

   b. ≥ 2cm distal à carina

   c. invadindo a pleura visceral

   d. associado a atelectasia ou pneumonite obstrutiva que se estende à região 
hilar, mas não envolve todo o pulmão

 T2a Tumor > 3cm e ≤ 5cm
   
 T2b Tumor > 5cm e ≤ 7cm 

T3  Tumor > 7cm ou tumor:

   a.  invasão direta: da parede torácica, diafragma, nervo frênico, pleural 
mediastinal, pericárdio parietal, brônquio principal < 2cm da carina (sem 
envolvimento da carina)

   b.  atelectasia ou pneumonite obstrutiva de todo o pulmão

   c.  nódulos tumorais no mesmo lobo 

T4   Tumor de qualquer tamanho que invada o mediastino, coração, grandes vasos, 
traqueia, nervo laríngeo recorrente, esôfago, corpo vertebral, carina, ou com 
nódulos tumorais em um lobo ipsilateral diferente

 
Linfonodos regionais (N)

N0   Sem metástases a gânglios regionais 

N1   Metástases em linfonodo ipsilateral peribrônquico e/ou linfonodos ipsilaterais e 
nódulos intrapulmonares, incluindo envolvimento por extensão direta 

N2   Metástases em linfonodos mediastinais ipsilaterais e/ou subcarinal 

N3   Metástases em linfonodos mediastinais contralaterais, hilar contralateral, escalênico 
ipsilateral ou contralateral ou supraclavicular 

Metástases a distância (M)

M0   Sem metástases a distância

M1   Metástases a distância
  
 M1a Nódulos pulmonares em lobo contralateral, tumor com nódulos pleurais ou derrame 

pleural ou pericárdico malignos

 M1b Metástases em órgãos extratorácico

QUADRO 2: Estadiamento por grupos

Estádio IA T1a-T1b N0 M0 

Estádio IB T2a N0 M0 

Estádio II A T1a, T1b, T2a N1 M0  

 T2b N0 M0 

Estádio II B T2b N1 M0  

 T3 N0 M0 

Estádio III A T1a, T1b, T2a, T2b N2 M0  

 T3 N1, N2 M0  

 T4 N0, N1 M0 

Estádio III B T4 N0, N1 M0  

 Qualquer T N3 M0 

Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1a ou M1b 

Adaptado de Goldstraw, P.; Crowley, J. et al. — The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals for the revision of the TNM 
stage groups in the forthcoming (seventh) edition of the TNM classification of malignant tumours. J. Thorac. Oncol., 2: 706, 2007.
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Relato do caso
 Paciente do sexo masculino, branco, 75 
anos de idade, natural do Rio de Janeiro. 
Hipertenso, diabético tipo 2, com queixa 
de dispneia aos mínimos esforços, asso-
ciada a episódios de hemoptise e perda 
ponderal de aproximadamente 5kg em 
três meses. 

Foi encaminhado ao Hospital Federal 
da Lagoa, onde se realizou radiografia 
do tórax, que evidenciou atelectasia 
do lobo superior esquerdo. A avaliação 
foi complementada com tomografia 
computadorizada, que demonstrou 
tecido com densidade de partes moles 
obliterando o brônquio do lobo supe-

Figura 1: Topograma. Observa-se redução 
volumétrica do pulmão esquerdo com 
opacidade que condiciona perda da 
silhueta mediastinal e atração das estruturas 
mediastinais ipsilateralmente — atelectasia 
do lobo superior esquerdo.

Figura 2: Tomografia computadorizada 
do tórax. Corte coronal no nível da 
amputação do brônquio do lobo superior 
esquerdo. Note o lobo superior esquerdo 
atelectasiado (denso).

Figura 3: Tomografia computadorizada do 
tórax — corte sagital. Nota-se colapso do 
lobo superior do pulmão esquerdo, com 
desvio anterior da grande cissura.

Figura 4: TC (corte axial). Redução 
volumétrica do LSE e presença de 
linfonodomegalia na janela aórtico-
pulmonar.

Figura 5: TC (corte axial). Observa-se a 
obliteração brônquica por estrutura com 
densidade de partes moles no seu interior, 
condicionando atelectasia lobar.

rior esquerdo, ocasionando atelectasia 
completa deste lobo (Figuras 1, 2, 3, 4 
e 5). Durante a internação realizou-se 
broncoscopia, que evidenciou árvore 
brônquica esquerda apresentando 
formação vegetante na porção do 
brônquio do lobo superior, com sua 
total obliteração. Houve acometimento 
também do brônquio do lobo inferior, 
com obstrução de 50% de sua luz. Os 
brônquios segmentares do lobo inferior 
não mostravam alterações canaliculares, 
e a mucosa era normal. 

Realizou-se biopsia na vegetação do 
brônquio do lobo superior esquerdo e 
foram colhidos lavado e aspirado brôn-

quico, que foram encaminhados para 
exames histopatológico e citológico. 

O resultado da microscopia obtida 
foi adenocarcinoma moderadamente 
diferenciado e infiltrante, apresentando 
áreas de necrose. Com o diagnóstico de 
adenocarcinoma brônquico de pulmão, 
o paciente foi submetido à tomografia 
computadorizada de abdome e pelve, 
para estadiamento, que foi negativo para 
metástases. Achado de lesão cística na 
cauda e corpo do pancreático, compatível 
com pseudocisto. 

Em acompanhamento na Oncologia.

Endereço para correspondência:

Marta Galvão
Santa Casa da Misericórdia do RJ
— Enfermaria 18
Rua Santa Luzia, 206 — Centro
20030-041
Rio de Janeiro-RJ

Obs.: As referências que compõem este artigo se encon-
tram na Redação à disposição dos interessados.

↑↑




