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Dificuldades no diagnóstico diferencial entre 
mesotelioma pleural e adenocarcinoma 
metastático para pleura patológica

Resumo
As dificuldades diagnósticas entre mesote-

lioma pleural e adenocarcinoma metastático 
na pleura exigem estudo amplo. Os autores 
ilustram um caso clínico cujo diagnóstico só 
foi estabelecido após realização de toraco-
tomia, com retirada de material para análise 
imuno-histoquímica. A diferenciação diagnós-
tica é de fundamental importância, uma vez 
que envolvem conduta terapêutica e prog-
nóstico distintos. O estudo adequado deve 
utilizar material obtido através de toracos-
copia ou toracotomia e empregar coloração 
imuno-histoquímica, estudos com anticorpos 
monoclonais, microscopia eletrônica e pes-
quisa de marcadores tumorais.

Summary
The diagnosis difficulties distinguishing 

mesothelioma from pleural metastatic ade-
nocarcinoma request wide study. The au-
thors illustrate a clinical case whose diagno-
sis was only established after thoracotomy 
removing material for immune-histochemi-
cal analysis. The diagnosis differentiating is 
very important, because involves distinct 
treatment and prognosis. The appropriate 
study should use material obtained through 
thoracoscopy or thoracotomy and submit-
ted to immune-histochemical coloration, 
studies with monoclonal antibodies, elec-
tronic microscopy and research of tumor 
makers.
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Introdução
A dificuldade de se diferenciar o mesote-

lioma de pleura do adenocarcinoma metas-
tático para pleura é histórica. Antes de 1931 
não existia o termo mesotelioma. Nesse pe-
ríodo, Klempere e Rabim propuseram essa 
denominação para algumas das neoplasias 
pleurais.

Em 1942, Stout e Murray documentaram 
a origem dos mesoteliomas relacionados às 
células mesoteliais da pleura. Mccaughey, 
em 1958, foi quem primeiro classificou os 
mesoteliomas da pleura. Sua correlação com 
o asbesto foi feita finalmente por Wagner, em 
1960.

O adenocarcinoma metastático pleural 
pode-se originar de diferentes sítios primá-
rios. Dentre eles, o adenocarcinoma de pul-

mão é o mais frequente, seguido do carci-
noma de mama; os carcinomas de ovário e 
estômago também podem estar relaciona-
dos, e menos frequentemente o carcinoma 
de endométrio ou do colo uterino, carcino-
ma de cólon, tumor de pâncreas e tumor de 
bexiga. O tumor primário não é encontrado 
em aproximadamente 6% dos pacientes com 
derrame pleural neoplásico metastático. O 
adenocarcinoma é considerado atualmen-
te o tipo histológico de câncer pulmonar 
mais comum, mais frequente em mulheres 
e menos relacionado ao tabagismo, tendo 
localização periférica em 75% dos casos. No 
momento do diagnóstico, em torno de 15% 
dos pacientes apresentam derrame pleural, 
aumentando para 50% durante a evolução 
da doença.
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Pontos-chave:

> O quadro clínico do 
mesotelioma é o mesmo
do derrame pleural;

> Inclui dor torácica
ventilatório-dependente, 
dispneia, tosse seca;

> Posteriormente, perda de 
peso ou sinais de invasão 
de estruturas vizinhas, como 
diafragma, traqueia, esôfago, 
veia cava superior e nervo 
laríngeo recorrente.

Segundo fontes do U.S. National Cancer 
Institute Statistic Branch, a incidência dos 
mesoteliomas em 1973 era de 0,5 caso/100 
mil habitantes, saltando atualmente para 1,9 
caso/100 mil habitantes; isto se deve à ex-
pansão explosiva da indústria e ao uso cres-
cente de asbesto nas décadas de 60 e 70. 
Altman, em 1981, refere que o mesotelioma 
acomete mais os homens (na proporção de 
3:1) com idades entre 50 e 70 anos. Os alvos 
de maior risco são os trabalhadores expostos 
ao asbesto, como os da construção de na-
vios, refrigeradores de ar e aquecedores. Re-
lata também o que ele chama de exposição 
paraocupacional — pessoas que moram na 
mesma casa ou vizinhança dos trabalhadores 
expostos ao asbesto. Outros possíveis fato-
res associados ao desenvolvimento do me-
sotelioma são: infecção viral (simian vírus-40), 
radioterapia, pleurodese com determinados 
talcos e inalação de outras fibras orgânicas 
(p. ex.: erionita).

O quadro clínico do mesotelioma é o 
mesmo do derrame pleural: dor torácica ven-
tilatório-dependente, dispneia, tosse seca; 
posteriormente, perda de peso ou sinais de 
invasão de estruturas vizinhas, como diafrag-
ma, traqueia, esôfago, veia cava superior e 
nervo laríngeo recorrente.

No adenocarcinoma metastático pleural o 
quadro clínico também consiste de derrame 
pleural, além de manifestações específicas 
do seu sítio primário tumoral.

Com relação aos exames, no mesotelio-
ma pleural a radiografia de tórax lembra a de 
um derrame pleural septado. A tomografia 
computadorizada de tórax é um exame de 
excelente sensibilidade (88%) e de mode-
rada especificidade (69%). Como achados 
mais frequentes são descritos: espessamento 
pleural irregular, às vezes nodular; espessa-
mento da cissura interlobar; decréscimo do 
volume do hemitórax acometido; fixação 
precoce do mediastino; nódulos ou massas 
pleurais. A ressonância magnética é muito 
útil no estadiamento, no que se refere à in-
vasão de mediastino, parede torácica ou dia-
fragma. Um exame considerado excelente na 
diferenciação de lesões benignas e malignas, 
principalmente quando negativo, é o PET-
-SCAM. Sua sensibilidade pode alcançar 91% 
e a especificidade, 100%.

Por conta da dificuldade diagnóstica, uma 
série de exames laboratoriais vem sendo utili-
zada para esse fim. Embora o diagnóstico de 

malignidade possa ser obtido por esfregaço 
citológico ou biopsia por agulha da pleura, 
esses procedimentos, em geral, não podem 
distinguir entre adenocarcinoma metastático 
e mesotelioma, sendo necessários processos 
mais invasivos para fornecer maior amostra 
de tecido. A toracoscopia é o procedimento 
de escolha, porque a exibição diagnóstica é 
semelhante à da toracotomia aberta, mas o 
processo é menos invasivo.

Relato do caso
Identificação

G.P.S., 65 anos de idade, sexo masculino, 
casado, brasileiro, pedreiro. Natural de João 
Pessoa (PB) e morador de Santa Rita há 30 
anos. Paciente melanodérmico, tabagista, e 
tossígono crônico. 

Relato
O paciente, tabagista, consumidor de 25 

maços/ano, com diagnóstico de doença pul-
monar obstrutiva crônica (DPOC), apresen-
tou, quatro meses antes, dor do tipo “fisga-
da” em região mamária direita, acompanha-
da do aparecimento de massa tumoral local. 
Admitido em setembro de 2002, para inves-
tigação diagnóstica. Ao exame físico encon-
trava-se lúcido, orientado no tempo e no es-
paço, em bom estado geral, taquipneico (FR: 
26ipm), normotenso (PA: 130 x 80mmHg), 
com frequência cardíaca de 90bpm, afebril 
(Tax: 36ºC), hipocorado 2+/4+; ausência de 
adenomegalias periféricas e de baquetea-
mento digital; tórax com massa palpável e de 
consistência pétrea, aderida aos planos pro-
fundos, sem sinais flogísticos, medindo apro-
ximadamente 6cm no seu maior diâmetro, 
localizada na região mamária direita; apare-
lho respiratório: expansibilidade, mobilidade 
e frêmito toracovocal diminuídos na base do 
pulmão direito, maciez à percussão e mur-
múrio vesicular diminuído na região mamária 
direita. Restante do exame sem alteração.

Na investigação do caso clínico foram 
realizados:

1. Telerradiografia do tórax: Presença de lesão 
lítica de 4o e 5o arcos costais anteriores, hi-
perinsuflação pulmonar, imagem de hipo-
transparência homogênea de bordos bem 
definidos, justapleural, medindo aproxima-
damente 6cm no seu maior diâmetro, loca-
lizada predominantemente no terço médio 
do hemitórax direito (Figuras 1a e 1b).
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2. Hemograma: Anemia hipocrômica e mi-
crocítica. Hematócrito: 32%; hemoglo-
bina: 10,5g/dl; ferro sérico: 50mg/dl; ca-
pacidade de combinação de transferrina: 
172mg/dl; leucograma e coagulograma 
normais.

3. Eletrocardiograma: Ritmo sinusal, SÂQRS 
entre 0º e 30º e ausência de bloqueios ou 
arritmias.

4. Provas de função respiratória: A espirome-
tria revelou obstrução pura de grau acen-
tuado (VEF1/CVF: 46% do teórico previsto) 
com prova broncodilatadora negativa, e 
gasometria arterial em ar ambiente com 
hipoxemia moderada (PaO2: 63mmHg).

5. Tomografia computadorizada do tórax: Tu-
mor de parede costal à direita invadindo 
o 5o arco costal (destruindo-o); pleura e 
pulmão adjacentes de aproximadamente 
6,5cm de diâmetro (Figuras 2a, 2b e 2c).

Figuras 1a e 1b: Radiografias do tórax em PA 
e perfil, respectivamente: hipotransparência 
justapleural localizada no terço médio do 
hemitórax direito.

Figura 2a: Tomografia do tórax, visão 
panorâmica: tumor de aproximadamente 6,5cm 
de diâmetro, no terço médio do hemitórax 
direito.

Figura 2b: Tomografia do tórax, janela de 
mediastino: tumor invadindo o 5o arco costal, 
pleura e pulmão adjacentes.

Figura 2c: Tomografia do tórax, janela para 
pulmão: tumor invadindo o 5o arco costal, pleura 
e pulmão adjacentes.

6. Aspirado de massa tumoral: Neoplasia ma-
ligna sugerindo mesotelioma, não sendo 
possível afastar adenocarcinoma ou sarco-
ma. A citologia não lembra plasmocitoma.
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7. Broncofibroscopia: Sem lesão intracanali-
cular visível. Lavado broncoalveolar nega-
tivo para tuberculose, actinomicose, fun-
gos e células malignas.

8. Biopsia de massa tumoral: Mesotelioma 
bifásico.

9. Antígeno carcinoembriônico sérico (CEA): 
32ng (normal: 0-25ng).

Após a biopsia houve drenagem de mate-
rial serossanguinolento em grande quantida-
de, com sinais inflamatórios exuberantes. Fez 
uso de antibioticoterapia (cefalotina durante 
14 dias), evoluindo com melhora dos sinais 
inflamatórios, porém com persistência da dre-
nagem espontânea. Foi colhida amostra desse 
material para estudo, que evidenciou a pre-
sença de raras células neoplásicas malignas.

Em virtude dos resultados encontrados, 
optou-se por toracotomia diagnóstica e tera-
pêutica (com finalidade higiênica).

Descrição da intervenção cirúrgica: pre-
sença de tumoração de parede torácica com 
invasão do músculo peitoral menor e de parte 
do músculo peitoral maior; aderência do tu-
mor ao pulmão (lobo médio), porém o mes-
mo se encontrava contido pela pleura; ade-
rência em ápice; presença de nódulo em lobo 
inferior, de aproximadamente 1,5cm de diâ-
metro. Foram realizadas toracotomia anterior 
(reconstrução com tela de Marlex) e exérese 
do nódulo do lobo inferior direito. Evoluiu no 
pós-operatório com pneumotórax hipertensi-
vo e parada cardiorrespiratória, não responsi-
va às manobras clássicas de reanimação.

O estudo histopatológico das peças cirúr-
gicas (nódulos de pulmão, tumor de parede 
torácica, costelas, músculos, tecido celular 
subcutâneo e pele) revelou adenocarcinoma 
moderadamente diferenciado. Foi realizado 
estudo imuno-histoquímico com CEA, que 
foi positivo.

Discussão
Este relato de caso corrobora a literatura a 

respeito da eventual dificuldade diagnóstica 
entre mesotelioma e adenocarcinoma metas-
tático pleural.

A confirmação diagnóstica deve empregar 
coloração imuno-histoquímica, estudos com 
anticorpos monoclonais, microscopia eletrôni-
ca e a pesquisa de marcadores tumorais.

No estudo do fluido pleural a concentra-
ção elevada de hialuronato sugere fortemen-
te mesotelioma.

Embora o estudo citológico não possa 
assegurar a distinção entre os dois tipos pa-
tológicos, alguns aspectos são sugestivos: 
agregação papilar, multinuclear, com atipia 
e aposição célula a célula no mesotelioma; 
estruturas acinoides e vacuolização em balão 
no adenocarcinoma.

O corante ácido periódico de Schiff é o 
método histoquímico mais confiável. Através 
dele, a presença de vacúolo fortemente po-
sitivo estabelece eficazmente o diagnóstico 
de adenocarcinoma, embora nem todos os 
adenocarcinomas assumam essa coloração.

Normalmente, o adenocarcinoma brôn-
quico não exige estudo imuno-histoquími-
co, exceto nos casos em que é necessário 
diferenciá-lo do adenocarcinoma metastáti-
co e do mesotelioma pleural. Os adenocar-
cinomas geralmente apresentam citoquera-
tinas de alto e baixo peso molecular, porém 
de baixo valor para diferenciação de me-
sotelioma; são positivos também para EMA 
(antígeno de membrana epitelial), CEA (an-
tígeno carcinoembrionário) e B72.3. Apro-
ximadamente um quarto dos adenocarci-
nomas brônquicos apresenta vimentina, e 
dois terços são positivos para componente 
secretório. A análise imuno-histoquímica 
do fluido pleural inclui os marcadores tu-
morais CEA, Leu-M1 e CYFRA 21-1. Se o 
CEA e o Leu-M1 forem positivos, indicam 
adenocarcinoma; caso contrário, sugerem 
mesotelioma. Altos níveis de CYFRA 21-1 
com baixos níveis de CEA sugerem meso-
telioma.

A pesquisa de marcadores tumorais no 
sangue periférico ajuda a elucidar o diag-
nóstico. A presença de CEA sérico elevado é 
sugestiva de adenocarcinoma; já a existência 
de CA-125 sugere adenocarcinoma seroso 
do ovário; e a presença de CA 15-3 é indicati-
va de adenocarcinoma intraductal da mama.

A microscopia eletrônica é também efi-
caz para diferenciar os mesoteliomas e 
adenocarcinomas metastáticos. Os meso-
teliomas apresentam características quase 
diagnósticas: ausência de radículas centrais 
nas microvilosidades, de corpúsculos glico-
caliceais e grânulos secretórios, presença de 
desmossomos intracelulares, de complexos 
juncionais abundantes, de lumes intracito-
plasmáticos e de numerosas microvilosida-
des características. O aspecto das microvilo-
sidades é fator importante para diferenciar 
os tipos histológicos em questão. No meso-

Pontos-chave:

> O adenocarcinoma 
brônquico não exige estudo 
imuno-histoquímico;

> Exceto nos casos em que 
é necessário diferenciá-lo do 
adenocarcinoma metastático e 
do mesotelioma pleural;

> Os adenocarcinomas 
geralmente apresentam 
citoqueratinas de alto e baixo 
peso molecular, porém de 
baixo valor para diferenciação 
de mesotelioma.
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telioma essas são numerosas, finas e longas, 
enquanto no adenocarcinoma são menos 
frequentes, curtas e grossas.

Apesar de todo o avanço na imuno-his-
toquímica e na microscopia eletrônica, cerca 
de 5% a 10% dos casos de mesotelioma só 
são esclarecidos em autópsia. Esta permite 
amostra de tecido pulmonar suficiente e dis-
tante das margens do tumor para evidenciar 
exposição ao asbesto, visando demonstrar 
tipos e extensão das fibras.

Essa diferenciação diagnóstica é de fun-
damental importância para se definir a con-
duta terapêutica e estabelecer o prognósti-
co. O adenocarcinoma metastático é sinal de 
estágio avançado da doença, sendo o trata-
mento, portanto, paliativo. No entanto, apre-
senta melhor sobrevida, quando comparado 
ao mesotelioma.

O mesotelioma parece ter no tratamen-
to cirúrgico a tentativa de cura, através de 
ressecções amplas. Estudos têm sido realiza-

dos com a associação de quimioterapia ou 
radioterapia, porém a sobrevida média no 
mesotelioma é entre seis e 18 meses, e não é 
influenciada pelas intervenções terapêuticas.

Conclusão
O trabalho relata um típico caso de dificul-

dade diagnóstica, no qual o aspirado da massa 
tumoral sugeriu mesotelioma pleural, porém o 
estudo histopatológico e imuno-histoquímico 
revelou adenocarcinoma em pulmão e pleura. 
De acordo com Light (3), a pesquisa citológica 
não pode assegurar a distinção entre os dois 
tipos patológicos, e a confirmação diagnósti-
ca deve empregar imuno-histoquímica, estu-
dos com anticorpos monoclonais, microscopia 
eletrônica e pesquisa de marcadores tumorais 
em adequada amostra de tecido, obtida por 
toracotomia aberta ou toracoscopia. Apesar 
do emprego de tais técnicas, 5% a 10% dos 
casos de mesotelioma são esclarecidos ape-
nas em autópsia.




