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Colonização intracavitária 
pulmonar por Aspergillus
Análise de 190 casos

Resumo
A colonização intracavitária pulmonar 

aspergilar (CIPA) é caracterizada pela pre-
sença de massa miceliana de crescimento 
endocavitário. O agente mais frequente é o 
Aspergillus fumigatus, e a lesão cavitária é 
geralmente sequela de tuberculose e curada 
com história de hemoptise de repetição e 
baciloscopia negativa. Os autores analisaram 
retrospectivamente 190 casos de CIPA, entre 
abril de 1978 e março de 2008, no Serviço 
de Arquivo Médico do Hospital Universitário 
Lauro Wanderley e no Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga, enfatizando a incidência, 
forma de apresentação clínica, enfermidades 
associadas, métodos, diagnósticos e conduta 
terapêutica.
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Summary
The colonized intrapulmonary aspergillo-

ma (CIPA) is characterized by the mass fun-
gal in a existing pulmonary cavity, where the 
most commonly agent is the Aspergillus fu-
migatus. The pulmonary cavity is often result 
cured pulmonary tuberculosis with hemopti-
sis repletion history and bacilloscopy negati-
ve. The authors analyzed retrospectively 190 
cases of CIPA from April 1978 to March 2008 
in the University Hospital Lauro Wanderley 
and Hospital Complex Clementino Fraga 
emphasizing the incidence, clinical evolution, 
illness association, diagnosis method and tre-
atment.

Introdução
A colonização intracavitária pulmonar as-

pergilar (CIPA) é uma enfermidade nosológi-
ca incluída nos estudos das afecções pulmo-
nares provocadas por fungos oportunistas. 
Constitui-se de cavidades contendo bola fún-
gica esférica no seu interior, caracterizando a 
bola fúngica (12).

Os Aspergillus apresentam baixa patoge-
nicidade para o homem, sendo necessário 
grande inóculo para infectar indivíduos com 
mecanismo de defesa comprometido e ar-
quitetura anatômica de desempenho fisiológi-

co intacta. Porém, quando as barreiras são ven-
cidas e a infecção se estabelece, pode-se ob-
servar uma ampla variedade de apresentações, 
sendo o pulmão o órgão mais atingido (9).

Colocada em segundo plano no contexto 
das afecções pulmonares causadas por fun-
gos, a CIPA é considerada uma doença de 
grande importância nos residuais sintomáti-
cos respiratórios com cavidades preexisten-
tes e enfermidades significativas (20).

Segundo Kagen (6), os Aspergillus podem 
colonizar cavidades pulmonares ou ectasias 
brônquicas, resultantes de processos patoló-
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Pontos-chave:

> A apresentação clínica da 
CIPA mais frequente ocorre 
em pacientes com história de 
tuberculose pulmonar curada 
e baciloscopia do escarro 
negativa;

> O quadro se caracteriza por 
hemoptise de repetição, como 
regra de pequeno volume, às 
vezes podendo ser volumosa;

> Em países com baixa 
prevalência de tuberculose, 
associa-se principalmente à 
sarcoidose, bronquiectasia e 
carcinoma brônquico.

gicos diversos, como tuberculose curada, fi-
brose cística, pneumonia, bolha de enfisema, 
sarcoidose, entre outros. A cura da tuber-
culose pela quimioterapia tornou possível a 
sobrevivência de muitos pacientes com cavi-
dades pulmonares saneadas, o que constitui 
a condição predisponente mais importante 
para a colonização fúngica, sendo respon-
sável por 92% dos casos. Com o tratamento 
quimioterápico adequado da tuberculose, 
o exsudato fibrinopurulento, que recobre a 
lesão inflamatória (inclusive granulomatosa) 
das cavernas pulmonares, é substituído por 
tecido epitelial. A epitelização de substitui-
ção se estabelece a partir dos brônquios de 
drenagem. Esse espaço desvitalizado do 
parênquima pulmonar acolhe os conídios 
aspergilares em seu interior, oferecendo am-
biente escuro, úmido e aeróbico, excelente 
para crescimento fúngico.

Objetivo
Este trabalho tem como objetivo realizar 

uma revisão clínica da CIPA nos últimos 30 
anos no estado da Paraíba, enfatizando sua 
incidência, forma de apresentação, métodos 
diagnósticos, além da avaliação da eficácia 
terapêutica.

Casuística e métodos
Inicialmente foi realizada uma revisão bi-

bliográfica do assunto. A seguir foram levan-
tados os casos de CIPA no período de 1978 a 
2008, registrados no Serviço de Arquivo Mé-
dico (SAME) do Hospital Universitário Lauro 
Wanderley (HULW-UFPB) e no Complexo 
Hospitalar Clementino Fraga (CHCF), já que 
ambos são estabelecimentos de referência a 
outros serviços de saúde do estado. Verifi-
cou-se a ocorrência de 190 casos de CIPA, os 
quais foram analisados quanto aos seguintes 
aspectos: prevalência, incidência quanto ao 
sexo, forma de apresentação clínica, enfermi-
dades relacionadas, diagnóstico inicial, mé-
todos diagnósticos, aspectos radiográficos e 
tratamento instituído.

Revisão da literatura
Etiologia

Em torno de 90% dos casos de CIPA são cau-
sados pelo Aspergillus fumigatus, seguido pelo 
Aspergillus niger e Aspergillus flavus (16, 18).

Patogenia
Os micélios do fungo crescem nas cavida-

des, recobrindo toda a superfície interna da 
cavidade. A colonização, quando completa, 
por sucessivos colabamentos, acaba forman-
do massa arredondada, denominada “bola 
fúngica”. O contato do fungo com a cavida-
de desencadeia intensa reação inflamatória 
granulomatosa, com abundante neoforma-
ção vascular, que sangra com facilidade (23).

Designações antigas — como “aspergi-
loma” e “micetoma” — devem ser evitadas, 
para não confundir com outras enfermidades 
clínicas. Mesmo à designação “bola fúngica” 
é importante acrescentar “aspergilar”, por-
que outros fungos já foram descritos como 
causadores deste quadro (22).

Quadro clínico
A apresentação clínica da CIPA mais fre-

quente em nosso meio ocorre em pacien-
tes com história de tuberculose pulmonar 
curada e baciloscopia do escarro negativa. 
O quadro se caracteriza por hemoptise de 
repetição, como regra de pequeno volume, 
às vezes podendo ser volumosa. No entanto, 
em países com baixa prevalência de tubercu-
lose associa-se principalmente à sarcoidose, 
bronquiectasia e carcinoma brônquico (20).

Diagnóstico
O diagnóstico é suspeitado ao exame ra-

diográfico do tórax, pela presença de massa 
ocupando quase toda a cavidade, com for-
mação de um halo aéreo na parte superior 
(calota aérea, imagem em crescente, “sinal 
de Monod”). Essas massas intracavitárias ge-
ralmente são únicas, com 3cm a 5cm de diâ- 
metro, hipotransparentes, arredondadas ou 
ovaladas, e não são fixas, mudando de posi-
ção de acordo com o decúbito. A radiografia 
convencional de tórax em frontal pode não 
evidenciar a imagem, porém a tomografia 
computadorizada pode evidenciar a massa 
dando origem ao aspecto em “laço”, e tam-
bém em “guizo”. Esse aspecto radiográfico, 
apesar de muito sugestivo, não é patodiag-
nóstico, uma vez que outros fungos, bacté-
rias, assim como hematoma e cáseo intraca-
vitário podem simular a imagem (16, 18).

Segundo Severo, o principal teste para 
triagem diagnóstica é a imunodifusão dupla, 
devido à alta sensibilidade (97%), conse- 
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quência da grande oferta de antígenos pela 
massa fúngica intracavitária. A sorologia po-
sitiva com duas ou mais bandas de precipi-
tação praticamente confirma o diagnóstico 
em pacientes com manifestações clínicas e 
radiográficas sugestivas. Essa sorologia é es-
pecífica para cada um dos agentes mais co-
muns e deve ser realizada frente a antígenos 
de A. fumigatus, A. niger e A. flavus.

No escarro podem ser documentados 
fragmentos de massa micelar e cristais de 
oxalato de cálcio. Esses ocorrem especial-
mente quando o fungo é o A. niger e o pa-
ciente é diabético.

O diagnóstico definitivo é realizado com 
o exame de massa intracavitária, no qual po-
dem ser visualizados os elementos caracterís-
ticos de cada agente ou a identificação após 
a obtenção do cultivo.

Macroscopicamente, evidenciam-se mem- 
branas finas (2mm a 3mm) de cor amarela, 
atapetando internamente a cavidade, gru-
mos de material friável ou massa miceliana 
de tamanho variável, conforme o da cavi-
dade preexistente. A fibrose, como regra, 
estende-se até a superfície pleural. Micros-
copicamente, as hifas apresentam disposição 
paralela e crescimento zoniforme. Evidencia-
-se parede cavitária rica em capilares neofor-
mados, tendo de permeio células redondas 
(linfócitos e plasmócitos), histiócitos, poli-
morfonucleares, principalmente eosinófilos, 
fibroblastos e fibrócitos (2).

Hifas septadas, ramificadas e cabeças as-
pergilares, ao exame microscópico, podem ser 
observadas em material colhido da cavidade 
pulmonar por broncofibroscopia seletiva (7).

Diagnóstico diferencial
Algumas situações clínicas devem ser con-

sideradas no diagnóstico diferencial da CIPA, 
dentre elas o cisto hidático roto, carcinoma 
brônquico escavado, coágulo intracavitário, 
pus ressecado em cavidade necrótica e cisto 
brônquico (Castello Branco, 1998).

Tratamento
O tratamento é eminentemente cirúrgi-

co, com remoção cirúrgica da cavidade com 
a bola fúngica, principalmente nos casos de 
hemoptise. Nos casos de colonização por  
A. niger a ressecção da massa se torna impe-
rativa, pelo risco de complicação com oxalose 

aguda, que pode levar ao óbito por insufici-
ência renal aguda. Em pacientes que não po-
dem se submeter à cirurgia foi tentada, com 
relativo êxito, a remoção da massa aspergilar 
por cavernostomia. Mais recentemente, bons 
resultados foram observados com o emprego 
de itraconazol na dose de 400mg/dia, via oral, 
para adultos, por seis meses ou mais (20).

Algumas tentativas têm sido feitas com o 
uso de anfotericina B em solução de gelatina, 
introduzida por via transparietal, com direcio-
namento para tomografia computadorizada 
axial (TCA), ou com glicerina, com resultados 
animadores (20).

Resultados
Durante 30 anos (1978 a 2008) foram re-

gistrados 190 pacientes com CIPA, dos quais 
102 do sexo masculino e 88 do sexo femini-
no. As idades variaram de 33 a 59 anos. A 
principal manifestação clínica foi a hemopti-
se, observada em 150 pacientes. Tosse com 
expectoração purulenta associada à hemop-
tise foi observada em 40 pacientes.

Todos os pacientes estudados apresenta-
vam quadro de doença pulmonar crônica e 
debilitante. A tuberculose pulmonar (TBCP) 
foi a enfermidade de base mais prevalente, 
funcionando como fator predisponente de 
CIPA em 160 pacientes, dentre os quais 21 
apresentavam diabetes mellitus associado 
(TBCP + DM). Em 16 pacientes o fator pre-
disponente foi a pneumatocele (PNT), como 
sequela de estafilococcia; em nove a SIDA; e 
em cinco, bronquiectasia cística (BC).

A colonização intracavitária pulmonar as-
pergilar como diagnóstico inicial foi estabe-
lecida em 91 casos. Os demais tiveram como 
diagnóstico prévio neoplasia abscedida (31 
casos), síndrome do coágulo intracavitário 
(26 casos), tuberculose pulmonar curada (25 
casos), bronquiectasias infectadas (10 casos) 
e micose profunda infectada (sete casos) (ver 
tabela).

Todos os pacientes foram submetidos a 
investigação laboratorial, radiográfica e ana-
tomopatológica, com confirmação diagnósti-
ca de CIPA em todos os casos. O perfil hema-
tológico do grupo em questão mostrou, na 
maioria dos pacientes, discreta leucocitose, 
anemia e velocidade de eritrossedimentação 
elevada. O perfil bioquímico não demons-

Figura 1: Radiograma do tórax em 
póstero-anterior, demonstrando 
imagem mal definida em lobo 
superior direito, sugestiva de 
cavitação.

Figura 2: Radiograma do tórax em 
perfil direito, evidenciando imagem 
mal definida, corroborando imagem 
em póstero-anterior compatível com 
colonização superior por Aspergillus.

Figura 3: Corte tomográfico 
demonstrando imagem em “meia 
lua”, sugestiva de colonização 
intracavitária pulmonar, compatível 
com “bola fúngica”.
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TABELA: Estudo de 190 casos de colonização intracavitária pulmonar aspergilar (CIPA) no Hospital Universitário Lauro 
Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba, e Complexo Hospitalar Clementino Fraga, de 1978 a 1998

Ano Diagnóstico
prévio

Diagnóstico
anterior Antecedentes Imagem

radiográfica
Diagnóstico
patológico

Pesquisa
direta de BAAR

Fungo
isolado

Tratamento
cirúrgico

Peça
cirúrgica Sequela Alta No de casos

1978 CIPA TBCP SCF SM CIPA (-) Af Lobectomia LSD CS Curado 14

1979 CIPA TBCP Hemoptise SL CIPA (-) Af Lobectomia LSD CPE Curado 6

1980 SCI TBCP Hemoptise SM CIPA (-) Af Lobectomia LSD CTCA Curado 3

1981 NA TBCP Hemoptise Imagem em 
meia lua CIPA (-) Af Lobectomia LSD CTCA Curado 8

1982 CIPA PIN Sequela de
estafilococcia SM CIPA (-) Af Lobectomia LSD PNT Curado 16

1983 BI BC TBCP
Massa

intracavitária
CIPA (-) Af Lobectomia LSD CTCA Curado 5

1984 NA TBCP DM Open negative 
case CIPA (-) Ab (-) (-) CTCA Óbito 2

1985 TBCP SIDA Hemoptise Imagem
tumoral CIPA (-) Ca Lobectomia LSD CE Curado 9

1986 TBCP TBCP + DM HR SL CIPA (-) (-) (-) (-) CTCA Assint. 16

1987 SCI TBCP HR
Imagem
tumoral

CIPA (-) (-) Lobectomia LSD CE Curado 10

1988 BI TBCP HR SL CIPA (-) (-) Segmentec. SAP BII Curado 5
1989 MCI TBCP HR BFN CIPA (-) Af Lobectomia LSD BCAI Curado 7
1990 NA TBCP + DM HR Sinal de Brelot CIPA (-) An Cavernostomia (-) CTCA Óbito 3
1991 SCI TBCP HR SL CIPA (-) Af Lobectomia LSD CTCA Curado 13
1992 NA TBCP HR SM CIPA (-) Af Lobectomia LLSS CE Curado 18

1993 CIPA TBCP Hemoptise
S/apuração Tumoral CIPA (-) Af Lobectomia LSD CTCA Curado 13

1994 CIPA TBCP HR LII CIPA (-) Ab (-) (-) PTN Óbito 2

1995 CIPA TBCP Hemoptise
S/apuração

Imagem em 
guizo CIPA (-) An (-) (-) BCAI Óbito 1

1996 CIPA TBCP HR SL CIPA (-) Af Lobectomia LSE CTCA Curado 12

1997 CIPA TBCP Hemoptise
S/apuração SM CIPA (-) (-) Cavernostomia (-) CTCA Curado 9

1998 CIPA TBCP Hemoptise
S/apuração SM CIPA (-) Af Lobectomia LSD CTCA Curado 18

Ab: A. Bound; Af: Aspergillus fumigatus. An: Aspergillus niger. BC: Bronquiectasia cística. BCAI: Bolha cística aérea infectada. BFN: Bola fúngica. BI: Bronquiectasia infectada. BII: Bolba 
intrapulmonar infectada. Ca: Candida albicans. CE: Cavidade empastada. CIPA: Colonização intracavitária pulmonar aspergilar. CS: Cavidade saneada. CTCA: Cavidade com transformação 
em cura aberta. DM: Diabetes mellitus. LSD: Lobo superior direito. LSE: Lobo superior esquerdo. LTI: Lesão tumefaciente intracavitária. MPI: Micose profunda infectada. NA: Neoplasia 
abscedida. NE: Neoplasia escavada. PI: Pneumatocele infectada. PNT: Pneumatocele. SCI: Síndrome do coágulo intracavitário. SIDA: Síndrome da imunodeficiência adquirida. SL: Sinal do 
laço. SM: Sinal do menisco. TBCP: Tuberculose pulmonar.

trou alteração significativa. Todos os pacien-
tes realizaram baciloscopia direta de escarro 
(Ziehl-Nielsen), que se revelou negativa; ga-
sometria arterial, que não revelou distúrbio 
do equilíbrio ácido-base; e espirometria 
convencional com padrão restritivo, levando 
a quadro de insuficiência ventilatória mode-
radamente grave. O exame radiográfico con-
vencional do tórax realizado nos integrantes 
desta casuística mostrou, na maior parte dos 
casos, lesão cavitária contendo massa em seu 
interior, com evidência dos sinais “do laço” 
e “do menisco” e de imagens em “guizo” e 
“meia lua”. Nos demais se observou imagem 
sugestiva de massa tumoral.

Após a confirmação do diagnóstico de 
CIPA, os pacientes foram submetidos a tra-
tamento cirúrgico, sendo realizada principal-
mente lobectomia (152 casos), seguida de 
cavernostomia (12 casos) e de segmentecto-
mia (cinco casos). Do ponto de vista topográ-

fico, a CIPA estava localizada, na maioria dos 
casos, nos lobos superiores, predominante-
mente à direita.

Discussão
No período estudado foram observados 

em média 9,5 casos de CIPA por ano — nú-
mero considerável, uma vez que a enfermi-
dade não vem sendo diagnosticada com fre-
quência nos últimos anos. Houve predomínio 
do sexo masculino, na proporção de 1,5:1.

A hemoptise foi o sinal mais frequente, 
em consonância com os dados da literatura 
médica. Apresenta graus variáveis, desde es-
carro com raias de sangue até sangramento 
maciço. Pode ser aliviada com antibiótico e 
corticosteroide, devido à infecção bacteriana 
associada ao mecanismo alérgico do sangra-
mento (8).

A doença pulmonar crônica com resíduo 
cavitário preexistente é importante fator pre-

Figura 4: Corte tomográfico 
demonstrando imagem do “laço”, 
sugestiva de colonização pulmonar 
intracavitária.



15

Colonização intracavitária pulmonar por Aspergillus
Análise de 190 casos

JBM  NOVEMBRO/DEZEMBRO, 2014  VOL. 102  No 6

disponente para a colonização aspergilar (16, 
18). Dos 190 casos analisados neste estudo, 
a tuberculose pulmonar prevaleceu em 160, 
correspondendo a 84,21%.

A eficácia dos programas de combate 
à tuberculose é responsável pela incidên-
cia crescente de CIPA, já que o sucesso da 
quimioterapia antituberculose possibilitou a 
sobrevivência de muitos pacientes com ca-
vidades pulmonares estéreis. Nessas zonas 
cicatriciais os mecanismos de defesa estão 
prejudicados, possibilitando a colonização 
por germes pouco patogênicos. Isto explica 
a frequência de CIPA em cavernas tuberculo-
sas saneadas (1).

Segundo Porto (13), o sinal radiográfico 
mais precoce sugestivo de colonização fún-
gica consiste no espessamento da parede da 
cavidade e/ou pleura circunvizinha. A bola 
fúngica é evidenciada como massa sólida de 
densidade uniforme, no interior de uma ca-
vidade esférica separada da parede por um 
espaço aéreo “em crescente”, “menisco”, 
“guizo”, “em laço” ou em forma de massa 
sólida, não se observando no interior da ca-
vidade níveis do tipo ar-líquido. Convém res-
saltar que o conteúdo sólido habitualmente 
se desloca no interior da cavidade quando o 
estudo radiográfico é obtido em diferentes 
decúbitos.

A tomografia computadorizada de alta 
resolução (TCAR) tem como principal obje-
tivo o estadiamento da doença, sendo fun-
damental para a avaliação precisa do parên-
quima pulmonar remanescente, que muitas 
vezes também contém bronquiectasias com-
prometidas pelos fungos não visualizados no 
estudo radiográfico convencional. Portanto, 
é essencial para o planejamento cirúrgico, já 
que um comprometimento pulmonar mais 
extenso do que o pressuposto no estudo 
preliminar torna imperativa uma ressecção 
mais ampla (13) (Figuras 4-6). Este meio diag-
nóstico não foi rotineiramente empregado 
nos pacientes do estudo.

O isolamento do Aspergillus no material 
da árvore brônquica é somente o primeiro 
passo numa ampla escala diagnóstica. Há 
três grupos principais de Aspergillus com 
clínica: A. fumigatus, A. niger e A. flavus. 
Acredita-se que o A. fumigatus seja o agente 
mais frequente da doença, devido ao menor 

tamanho do conídio e à maior termotolerân-
cia (14). Em nossa casuística, o A. fumigatus 
foi isolado em 133 casos e o A. niger em qua-
tro casos, nos quais os pacientes não eram 
diabéticos.

Reserva-se a anatomia patológica para 
o diagnóstico definitivo de CIPA. Os porta-
dores de CIPA em geral permanecem longo 
tempo clinicamente estáveis. O tratamento 
de escolha é a ressecção cirúrgica da área 
afetada, não havendo, porém, regra defini-
tiva para essa conduta. Os casos são estuda-
dos individualmente, avaliando-se a relação 
risco/beneficio. Deve-se considerar idade, 
estado geral, reserva funcional cardiopulmo-
nar, tipo de cirurgia, volume de hemoptise, 
condições associadas e tipo de doença pre-
disponente (11).

Apesar de os pacientes desta casuística 
se apresentarem com insuficiência respirató-
ria moderadamente grave, a mesma não foi 
considerada contraindicação para o procedi-
mento cirúrgico.

Os pacientes que não podem se subme-
ter à cirurgia de ressecção recebem medidas 
paliativas, como cavernostomia, radioterapia 
e embolização das artérias brônquicas (3).

Embora já tenham sido preconizados va-
riados tratamentos clínicos, seus resultados 
sempre foram precários, tendo em vista a 
grave insuficiência ventilatória restritiva e o 
acentuado componente broncopulmonar 
observados nos portadores desta afecção. 
O tratamento antifúngico com anfotericina B 
apresenta resultado duvidoso, mesmo em 
instalação intracavitária, porque esse fármaco 
não alcança concentrações quimioterápicas 
adequadas ao nível da lesão (4). Trabalhos rea- 
lizados na Venezuela, na Argentina e no Bra-
sil enfatizaram o emprego do itraconazol no 
tratamento da CIPA. Parte-se do princípio de 
que esse fármaco seja um antifúngico com 
poder de penetração no interior da cavidade 
aspergilar pré-formada (5).

A maioria dos pacientes desta casuística 
foi tratada cirurgicamente, com bons resul-
tados — dos 169 pacientes submetidos a 
esta conduta, 98,3% evoluíram para cura. Em 
nenhum dos casos houve tratamento clínico 
paliativo com antifúngicos sistêmicos e nem 
mesmo cobertura antifúngica no intraopera-
tório ou no pós-operatório.

A eficácia dos programas 
de combate à tuberculose 

é responsável pela 
incidência crescente de 
CIPA, já que o sucesso 

da quimioterapia 
antituberculose 
possibilitou a 

sobrevivência de muitos 
pacientes com cavidades 

pulmonares estéreis. 
Nessas zonas cicatriciais 

os mecanismos de defesa 
estão prejudicados, 

possibilitando a 
colonização por germes 
pouco patogênicos. Isto 

explica a frequência 
de CIPA em cavernas 

tuberculosas saneadas.

Figura 5: Microfotografia de corte 
da peça de ressecção cirúrgica 
demonstrando presença de bola 
fúngica no interior de cavidade 
broncopulmonar.

Figura 6: Microfotografia do corte 
corado com HE, demonstrando 
cavidade cheia de Aspergillus 
fumigatus.
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Conclusão
1. Observou-se nesta casuística que a maio-

ria dos casos foi consequente a sequela de 
tuberculose pulmonar, curada com fárma-
cos tuberculostáticos durante um perío- 
do regular de seis meses.

2. Em nenhum caso foi detectada coexistên-
cia de tuberculose pulmonar em atividade 
e CIPA.

3. Excluídas as manifestações de outros sis-
temas da economia orgânica, as depen-
dentes dos pulmões mostram-se devida-
mente expressivas. Pensamos que as he-
moptises se devem à presença de tecido 
de granulação altamente vascularizado, 
por vezes mesmo angiomatoide, que forra 
a cavidade habitada pelo fungo (1).

4. O diagnóstico de CIPA em nosso meio é 
geralmente alcançado por meio de ele-
mentos indiretos de natureza epidemio-
lógica, clínica, laboratorial, por imagem 
convencional e tomográfica.

5. A indisponibilidade de um protocolo para 
CIPA, de critérios específicos, a radiogra-
fia convencional e a tomografia computa-
dorizada de tórax nos levam, amiúde, a 
conclusões diagnósticas diversas, como 
síndrome do coágulo intracavitário, cisto 
hidático roto, pus ressecado em cavidade 
necrótica e, muito remotamente, neopla-
sia pulmonar abscedada.

6. Na CIPA com evolução crônica o prog-
nóstico é bom com cirurgia de ressecção, 
principalmente em lesões isoladas, trata-
das por lobectomia, em paciente jovem.

7. A mortalidade cirúrgica, como regra, é 
baixa. As complicações mais frequentes 
são fístula broncopleural e empiema.

8. Não é demais insistir que a questão cru-
cial da CIPA é ainda o seu diagnóstico, ou 
melhor, seu reconhecimento precoce. To-
dos os insucessos no tratamento cirúrgico 
decorrem da identificação tardia. Urge, 
portanto, alertar o médico generalista, o 
pneumologista e o médico residente para 
este aspecto da questão.

9. O antagonismo entre o Aspergillus fumi-
gatus e o Micobacterium tuberculosis é 
demonstrado pela produção de metabó-
litos inibidores do crescimento micobac-
teriano, como fumigalina, fumigotoxina e 
gliotoxina.
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