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História clínica

 IC: Homem de 51 anos de idade, enviado da
Consulta Externa de Pneumologia por apresentar
alterações radiológicas de etiologia a esclarecer.



História clínica
 Tosse seca, com dispneia e ortopneia associada, com 4 dias de evolução.
 Sem febre, toracalgia, palpitações, queixas GI (náuseas, vômitos, diarreia)

ou urinárias (oligúria, disúria, ardor miccional).
 AP's: irrelevantes
 Profissão: desempregado há cerca de 9 meses (auditor financeiro)
 Fumador desde os 18 anos de idade (CT 30 UMA).
 Sem contacto com animais ou viagens recentes.

 Apirético.
 AC- taquicárdico (110 bpm), sem sopros aparentes.
 AP- ligeiros fervores na base esquerda. MV mantido e simétrico.
 Sem edemas periféricos. 
 Sem sinais de vasculite cutânea
 TA 220/130 mmHg (bilateral, sentado e deitado), Sat O2 (aa) 94%.
 GSA (aa): IRP 
 Analiticamente: leucocitose (18 300), Hb 11,2, K 2,0, Na 131, Cr 8,02



Radiografia do tórax PA



Tomografia computorizada 
do tórax

























































































































































































































































































































































































































































































Diagnóstico



Diagnóstico

 A correlacionar com dados clínico-laboratoriais!



Crazy-paving

Opacidades em vidro despolido 

+

Espessamento de septos interlobulares



DDx Crazy-paving

 Edema pulmonar 
cardiogénico

 DAD (ARDS)
 AIP
 PH aguda
 Pneumonia por 

Pneumocystis
jiroveci

 Hemorragia

 NSIP
 DIP
 PH subaguda ou 

crónica
 Proteinose alveolar
 Sarcoidose
 Pneumonia lipoide
 Carcinoma 

bronquíolo-alveolar

Agudo Crónico



Edema pulmonar

 Acumulação anormal de fluido extra-vascular no pulmão.

 De 4 tipos fisiopatológicos:

• Aumento da pressão hidrostática

• Aumento da permeabilidade alveolar com DAD

• Aumento da permeabilidade alveolar sem DAD 

• Misto (aumento da pressão hidrostática e da permeabilidade alveolar) 
– causas cardiogénicas e não-cardiogénicas



Edema pulmonar cardiogénico
 Aumento da pressão hidrostática

 1º Edema intersticial
o Espessamento de septos interlobulares (linhas B de Kerley)

o Espessamento de cisuras

o Espessamento peribroncovascular (++ regiões peri-hilares)

o Má definição dos vasos peri-hilares ----------------------------------------->

 2º Preenchimento alveolar (por aumento progressivo da pressão hidrostática)
o Progressão para opacidades mal definidas e confluentes --------->

o Vidro despolido ou consolidação franca

o Broncograma aéreo

o Bilateral e simétrico, peri-hilar, em borboleta

o Pode estar associado a espessamento de septos

 Aparecimento rápido associado a IC aguda ou excesso de fluidos.
 Radiografia com alterações ao mesmo tempo que sintomas aparecem.
 Associado a derrame pleural e cardiomegália.



 Aumento da permeabilidade
 Lesão do endotélio capilar com perda de proteínas e fluido para o intersticio

pulmonar.

 Pode estar ou não associada a DAD (ARDS).

• ARDS:

- IR aguda

- Hipoxémia

- Infiltrados bilaterais em radiografia do tórax

- Ausência de (evidências clínicas de) hipertensão auricular esquerda

 Causas: 

- Infecciosas, inalação de tóxicos, trauma, queimaduras, choque, anafilaxia, drogas…

Edema pulmonar não-cardiogénico



 Aumento da permeabilidade com ARDS

Edema pulmonar não-cardiogénico



Edema pulmonar
Cardiogénico

 Transudato
 PCWP aumentada 

 Cardiomegália
 Congestão vascular
 Derrame pleural
 Central ++ 
 Linhas de Kerley
 Alargamento hilar
 Radiografia acompanha 

clínica
 Resolve rapidamente

Não cardiogénico

 Exsudato
 PCWP normal   

 Sem cardiomegália
 Sem congestão vascular
 Derrame pleural --
 Periférico ++
 Linhas de Kerley raras
 ++ broncograma aéreo
 Radiografia com atraso de 24h 

em relação à clínica
 Resolve lentamente



 Doença fulminante de causa deconhecida em
doente previamente saudável.

 Associada ao padrão histológico de DAD.

 Indistinguível clinica e imagiologicamente de 
DAD por ARDS.

 ++ homens 50 anos

 Hipoxémia severa com ventilação necessária à 
1-2 semanas; 50% morte aos 6 meses.

 Imagem:

 Consolidação/vidro despolido difuso ou patchy 
bilateralmente.

 Predominância nos lobos inferiores e 
posteriormente.

 À medida que a doença avança há destruição
arquitectural, bronquiectasias e favo de mel.

Pneumonia intersticial aguda (AIP)



Pneumonia de hipersensibilidade aguda

 Corresponde a alveolite extrínseca alérgica – reação alérgica a antigénios inalatórios 
orgânicos.

 Em 50% o Ag não é reconhecido.

 Exposição aguda (em horas) a grande quantidade de Ag mediada por imunocomplexos.

 Alvéolos preenchidos por exsudato inflamatório, edema e hemorragia com DAD.

 Provoca febre, arrepios, tosse seca e dispneia.

 Prognóstico bom se remoção do Ag; se ataques recorrentes, pode levar a fibrose e morte.

 Semelhante à ARDS.

 Consolidações mal-definidas.

 ++ lobos inferiores e médio.

 Nódulos acinares ou centrilobulares. ------------------>

 Imagem:



Pneumocystis jiroveci
 Anteriormente Pneumocystis carinii. Considerado fungo.

 Ocorre ++ em imunodeprimidos (SIDA, corticoides, imunossupressores).

 Ocorre por reactivação de infecção latente.

 Febra alta, hipoxemia, dispneia.

 Diagnóstico através de demonstração de trofozoitas na expectoração.

 Imagem:
 Perda de definição dos vasos 

pulmonares. ------------------------------------->

 Opacidades peri-hilares bilaterais +/-
espessamento de septos interlobulares.

 Posteriormente, múltiplas opacidades 
difusas.

 Derrame pleural tipicamente ausente.

 Pneumatocelos -> podem evoluir para 
pneumotórax. ---------------------------------->



Hemorragia

 Diagnóstico presumido quando consolidação pulmonar + hemoptises + anemia.

 Hemoptises nem sempre presentes.

 Favorece o dx de hemorragia (vs pneumonia):

• Desenvolvimento muito rápido.

• Sem febre.

• Sem expectoração.

• Macrófagos com hemossiderina no LBA (por hemorragia recorrente).

• Resolução rápida na radiografia.

• Associado a doença renal, hematúria, doença do colagénio, vasculites.



Hemorragia

 Causas:
 Vasculites de pequenos vasos (granulomatose de Wegener, LES, Churg-

Strauss, Púrpura Henoch-Schönlein)

 Síndromes pulmão-rim (síndrome de Goodpasture e Granulomatose de 
Wegener)

 Vasculites de grandes vasos (doença de Behçet)

 Após transplantação de medula-óssea

 Doenças de coagulação

 Metastização pulmonar difusa

 Hipertensão maligna com lesão órgão-alvo 



Hemorragia

 Imagem:
 Vidro despolido / consolidação franca difusa ou patchy.

 Uniforme ou com predomínio central e peri-hilar, poupando os 
ápices, periferia e seios costo-frénicos.

 Nodulação centrilobular mal definida. ---------------------------------------->

 Derrame pleural não associado (a não ser que haja insuf. renal 
coincidente).

 Após alguns dias de hemorragia no espaço alveolar, começam a 
acumular-se macrófagos no interstício que vão fagocitar a     
hemossiderina -> linhas B de Kerley e espessamento de septos 
interlobulares. --------------------------------------------------------------------------->

 Podem ser simultâneos os 2 (consolidação e espessamento septal).

 Desaparecimento em 1-2 semanas (+ rápido que edema 
pulmonar).

 Em doentes com episódios recorrentes pode haver persistência do 
espessamento de septos interlobulares (macrófagos e fibrose 
incipiente) – hemossiderose pulmonar.



Broncofibroscopia



Estudo de vasculites

LES

Granulomatose de Wegener
Churg-Strauss

Síndrome de Goodpasture

Esclerodermia



Biópsia renal



Hemorragia

 Causas:

 Vasculites de pequenos vasos (granulomatose de Wegener, LES, Churg-Strauss, 
Púrpura Henoch-Schönlein)

 Síndromes pulmão-rim (síndrome de Goodpasture e Granulomatose de Wegener)

 Vasculites de grandes vasos (doença de Behçet)

 Após transplantação de medula-óssea

 Doenças de coagulação

 Metastização pulmonar difusa

 Hipertensão maligna com lesão órgão-alvo 



Hipertensão maligna 
com lesão-órgão alvo

 Hipertensão maligna - emergência em que a grande elevação da TA leva a lesão dos 
órgão-alvo (SNC, rins, coração). 

 Diagnóstico através da fundoscopia do olho (papiledema).

 Histologia revela necrose fibrinóide das arteríolas e pequenas artérias dos órgãos-alvo.

 A circulação pulmonar está relativamente protegida da HTA sistémica pelo coração. 

 A hipertensão maligna causa disfunção VE, que resulta em edema pulmonar, seguido 
de hemorragia alveolar. Ou: Os capilares alveolares são destruídos directamente pela 
hipertensão maligna, resultando em hemorragia alveolar.

 Poucos casos descritos (+/- 5) de manifestação inicial como hemorragia pulmonar.

DIAGNÓSTICO FINAL



Hipertensão maligna 
com lesão-órgão alvo

Yonsei Med J. 2012 Nov 1;53(6):1224-7. doi:
10.3349/ymj.2012.53.6.1224.
Malignant hypertension with an unusual presentation mimicking
the immune mediated pulmonary renal syndrome.
Park HS1, Hong YA, Chung BH, Kim HW, Park CW, Yang
CW, Jin DC, Kim YS, Choi BS.

Am J Nephrol. 2000 Jan-Feb;20(1):64-7.
Malignant hypertension with a rare complication of
pulmonary alveolar hemorrhage.
Hida K1, Wada J, Odawara M, Kunitomi M, Hayakawa
N, Kashihara N, Makino H.

Nephrol Dial Transplant. 2005 Oct;20(10):2289-90. Epub
2005 Jul 26.
A rare case of alveolar haemorrhage due to malignant
hypertension.
Sato Y, Hara S, Yamada K, Fujimoto S.

Obrigado.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23074127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23074127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20YA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23074127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20BH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23074127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20HW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23074127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20CW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23074127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20CW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23074127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jin%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23074127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20YS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23074127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23074127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10644871
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hida%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10644871
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wada%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10644871
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Odawara%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10644871
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kunitomi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10644871
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hayakawa%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10644871
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kashihara%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10644871
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Makino%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10644871
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16046511
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamada%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16046511
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fujimoto%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16046511
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