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I -.INTRODU§§O 

O Cisto broncogênianë ua lesão congênita que geralmente se locali 
za no interior do pulmao ou no mediastino. '

' 

_ 
O objetivo deste trabalho ë relatar dois (2) casos de cisto bronco 

gënico diagnosticados no Hospital Infantil Joana de Gusmão em Florianopolis-San 
ta Catarina. Tratando-se de ua patologia relativamente rara em criança, cujo ' 

tratamento cirúrgico se faz necessário para evitar complicaçõeszrnerentes a essa 
patologia. Assim como,devem ser incluído no diagnóstico diferencial das massas 
intropulmonares e mediastinaís. 
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RELATO DOS CASOS 

CASO l - L.L., feminino, branca, 2-anos de idade, Reg. 005016, nas 
ceu em Florianõpolis e de onde ë procedente. Atendida em maio de 1980, com his- 
tõria de pneumonia hã 2 meses sem melhora, ao Raio X apareceu tuor no mediasti 
no. 

'i 

O exame físico foi normal
_ 

._ 4 Ao raio X de Tõrax em posiçao postero-anterior (P.A) e perfil apre 
sentou imagem densa vista em P.A projetada no mediastino médio logo atras do 
coração. O exame radiolõgico com esofago contrastado em P.A (põstero anterior J 

e perfil mostrou deslocamento do esôfago lateralmente para a esquerda; carina 
alargada pela massa, considerando a possibilidade de ser cisto broncogenico. O 
estudo tomagrãfico do hemitõrax direito em PA revela imagem tumoral de aspecto 
cístico localizado no mediastino médio ao posterior, retificando a impressão ' 

diagnóstica de cisto broncogenico. No pré operatõrio foi feito urografia excre- 
tora que não apresentou alterações anátomo-funcionais da arvore urinãria. 

` A toracotomia se encontrou tumoracao cística na altura da carina , 

com aderências frouxas ãs estruturas vizinhos presença de linfonodos ao redor ' 

que foram ressecados. Ã excisão a tuoração apresentava líquido esbranquiçado ' 

em seu interior. z 
_

A 

` 

O laudo anatomo-potolõgico revelou › 

- MACROSCOPIA: l) Linfonodos - seis (6) nõdulos ovoídes encapsula- 
dos medindo l,8 cm o maior, de consistência elástica com ãreas congestas e bri- 
lhantes. 

_ 

'
v 

Z] Cisto - medindo 2,9 cm, com parede acastanhada , 

bocelada, preenchido por material gelatinoso acinzentado 

- - MICROSCOPIA: l) Linfonodos - com arquitetura mantida e hiperpla- 
sia de centros genninativos dos folículos. 

_ 2) Cisto - Formacao cística de parede espessa que 
encerra largos feixes de fibras musculares e glândulas sero-mucosas exibindo 
luz revestida por epitélio cilíndrico pseudo-estratifícado e ciliado. 

. _. - 4 A Conclusao do anatomo-patologico: cisto broncogenico. 

O controle radiolõgico feito 24 horas apõs a cirurgia mostrou con 
densação em pulmão direito, pulmão direito expandido, ausência de derrame pleu
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ral, edema de partes moles. No 5° dia pôs-operatõrio teve pneuonia a direita 
sendo constatado radiologicamente e foi tratada com antibiotico-terapia. A 
-criança recebeu alta seis (6) dias apõs a cirurgia em boas condições. Apõs 17 
dias da cirurgia foi realizado raio X de Tõrax para controle não apresentando 
qualquer alteração. ‹ 

, z 

_ 
CASO 2 - A.J.V., masculino, branco, 5 meses de idade, Reg:23947, 

procedente de Blumenau de onde ë natural. Hã mais ou menos uns vinte (20) 
dias tem apresentado infecção de vias aereas superiores com respiração ruido- 
sa sendo radiografada, quando se evidenciou tumor cistico de mediastino ante- 
rior. Desde o nascimento apresentava respiração ruidosa quando dormia e em decfi 
bito drsal Tratadosempre como infecção de vias aéreas superiores. 

\Ã.auscu1ta pulmonar: presença de roncos, sibilos e estertores * 

disseminados, O restante do exame físico permanecia normal. 

_ 
O Raio X de tõrax PA e perfil com esôfago contrastado mostrou 

pulmões normoaerados; presença de lesão expansiva no mediastino médio, deslo- 
z A ›-` cando a traqueiaczo esofago para a direita a traqueia no sentido anterior e o 

esôfago no posterior. A lesão mede 4,3_x 2,5 e não apresenta calcificaçäo no 
A 4 .a ' A seu interior. Seios costofrenicos livres hipotese diagnostica-cisto broncoge- 

nico. ~ 

N 
~ Foi pedido parecer do clínico: o diagnostico foi de pneumonia de 

base direita traqueobronquite asmãtica e tumor de mediastino.
A Ã taracotomia se encontrou tumor aderido ao esofago e a traqueia 

mais firmemente, de aspecto cístico contendo líquido. Na dissecção do pleura 
houve rotura da mesma a nivel de ãpice pulmonar direito e também rotura do 
tumor com esvaziamento de seu`conteüdo para o mediastino. Na tentativa de 
individualizar o pulmão houve lesão da parede posterior da_traquëia. 

O laudo anatomopatolõgico revelou. _

� 

- MACROSCOPIA - Cisto enviado aberto em 2 porções. 

. 

- MACROSCOPIA - Cisto de parede fibromuscular revestido interna- 
mente por epitelio respiratorio. Na parede do cisto ha ainda placas de carti-

a
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I lagem e glândulas mucosas 
Conclusão: Cisto broncogênico.
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DISCUSSÃO --‹-_.-.ià..
ú 

O cisto broncogênico e uma anormalia rara, de natureza congênita, 
localizado na maioria no interior do pulmão ou em mediastino. 

- O primeiro caso de cisto intra-pulmonar foi descrito por Bartholi 
nus, e o primeiro de localizaçao mediastinal, por Meyer, em 1859. 

Na literatura mundial em 90 casos coletados por Grom em 1956, so- 
mente quatro (4) ou cinco (5) eram de crianças. 

' 

O ~ . ~ Segundo Rogers e Osner's 70õ sao de localizaçao intra-pulmonar e 
o restante ê mediastinal. 

l

- 

A mêdia de idade dos portadores de cistos pulmonares foi de 26,8 
anos sendo os extremos de 2 a 48 anos; para os cistos mediastinais a mêdia foi 
de 20,9 anos, sendo os extremos de 4 meses e 28 anos; A comete igualmente a 
ambos os sexos tem ua certa preferência pelo lado esquerdo do pulmão. 

A origem do cisto ocorre durante o desenvolvimento embriolõgico, 
entre 26 a 40 dias de vida intra-uterina, que ê o período de maior atividade

A tranqueobrênquica. O trato respiratõrío e o esofago derivam do intestino an- 
terior primitivo, sendo que o segmento ventral se diferencia em ãrvore traquio 
brõnquica, e o segmento dorsal fonna o esôfago. Se ocorrer um brotamento anor- 

.... , .ú z mal durante essa divisao, ou se surgir u divertlculo na parte ventral podera 
resultar um cisto. 

Considerando que o desenvolvimento da ãrvore traqueobrõnquica 
se faz no sentido crônico-caudal, podemos aceitar que os cistos relacionados_ 
com a traquëia e carina são formadas antes que os intra-pulmonares. 

` Os cistos broncogênico sao massas císticas, de fonna oval ou ar 
redondada uni ou miltiloculares (cistos em halteres). Quando sao intra-pulmo5 

nares se localizam de preferência, nos lobos inferiores; quando mediastínicos, 
de preferência, prõximos ã carina ou hilares.

_ 

Seu conteúdo pode ser material claro e espesso ou escuro que no 
geral significa hemorragia em seu interior. Se existir algum orifício de dre- 
nagem das secreções, podem estar preenchido por ar. Sua parede ê fina e ao ' 

corte, pode mostrar finos septos ou trabeculas vasos podem cruzar a sua luz. 
\ ' _' 
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Histologicamente estao revestidos por u epitélio cilíndrico cilia 
do, pseudo estratificado, mucossecretcr assestado sobre uma fina camada 

u 

de 
tecido conjuntivo. Suas paredes podem conter glândulas mucosas, cartilagem, te- 

_. cido elãstico e musculo liso. Frequentemente revelam muito tecido elãstico mas 
fibras musculares usualmente estão ausentes em suas paredes. E raro aparecer de 
põsito de cãlcio na parede`do cisto, podendo existir no seu conteúdo. Essa , 

estrutura da parede do cisto pode ser desarranjada se ele for sede de processo
~ inflamatõrio, podendo haver destruiçao epitelial dificultando ou impedindo o 

diagnóstico. 

O seu epitélio pode sofrer metaplasia escamosa em algumas ãreas. 
za Segundo Stanley Bauer hã na literatura inglesa somente tres (3) casos de carci 

noma surgidos na parede do cisto pulmonar congenito. 
A ~ .4 ~ 

Geralmente os cistos broncogenicos sao assintomaticos,Sao achados 
ocasionais, e dependendo da sua localização ou na vigência de complicação, sur 
girão os sintomas. 

, 

' S 

... A ' Na ausência de comunicaçao bronquica, como costuma acontecer com 
os cistos do mediastino, pode nao haver sintomas, sendo descoberta ocasional. 

- Os cistos de localização carínal podem determinar grande quadro 
,A 4 ~ de insuficiencia respiratoria por compressao de um ou ambos os brãnquios fon 

1165 .
' 

. 

` Havendo comunicação do cisto com o brõnquío, cria-se um reserva- 
tõrio estagnado de secreçoes no seu interior, sendo excelente meio de cultura 
bacteriana. A infecçao se acompanha de tosse produtiva, dor torãcica e febre. 
Se a comnicaçao for mais ampla pode ocorrer hemoptise recorrente. Existíndo 
mecanismo valvular, levando ao aprisionamentó do ar dentro do cisto, ele se 

distente, comprime o parënquima pulmonar circunjacente e desvia o mediastino.
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Isso ë mais frequente no período neonatal e na infância provocando dispneia 
e cianose. A ruptura dos cistos nas cavidades pleurais podem causar pneuoto 
rax ou dissecção gasosa nos septos de tecidos conjuntivos pulmonar, produzin 
do enfizema pulmonar intersticial. `

I 

Radiologicamente apresentam-se como lesoes císticas arredonda - 

das, podendo conter nivel líquido, confundindo com abscesso pulmonar crônico. 
A 4 _, ._ As vezes tem aparencia solida, se cheios de liquido numa cavidade nao comu- 

.nicante, tornando dificil o diagnõstico diferencial com`tumor sõlido do pul-

l 4 = 
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� 

mao ou com pneumotocele pos processo infeccioso. Ainda deve ser distinguido 
de outras massas mediastinais; como tumor neurogênico que frequentemente se

_ 

localizam em mediastino posterior, podendo ser confundidos com cistos nas
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vistas em PA. Mas.em projeções laterais se localizarão mas posterionnente, en» 
quanto que os cistos estarão anteriormente tímonas, teratomas,linfomas, são, ge 
ralmente anteriores mas sao mais densos que os cistos. A neurismas de crossa da 
aorta também devem ser lembrados no diagnõstico diferencial. 

O diagnostico diferencial dos cistos intra-pulmonares devem ser 
feitos com bronquectasias císticas, enfizema bolhoso, enfizema lobar congênito, 
abscesso pulmonar, cistos adquiridos e cavernas tuberculosas. _ 

' O diagnostico de certeza ê dado pela histopatologia quando se 
demonstra o epitélio de revestimento. `

V

4 O tratamento ë essencialmente cirurgico, mesmo em casos de cistos 
assintomáticos, devido as complicações, destas tanto em adulto com em criança 
a mais frequente ë a infecção respiratória recorrente e infecção do cisto que 
pode estar aderido tão firmemente a ãrea hilar e tornar a dissecção dificil e 
exigir ressecção pulmonar. -
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CONCLUSÃO 

Concluímos que quando diagnosticados os cistos broncogênicos devem 
ser tratados cirurgicamente, com o objetivo de evitar futuras complícaçoes, con 
firnmndo o diagnóstico pelo estudo anatomo-patolÕgico.'

_

A I 

Segundo Grafe, que coletou casos de cisto broncogeníco de diversos 
autores; de 40 casos de crianças portadoras de cistos broncogênicos, 9 que não 
foram submetidos a cirurgia faleceram. Dos restantes, 31 operados, apenas u 
(1) faleceu. .

' 

I 

E importante o conhecimento dessa afecçao congênita para poder diag 
nostica-la e diferencia-la de outras doenças torãcicas mais frequentes.
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'As autoras apresentam dois (2) casos de cisto broncogenico, compro 
.-_ 4 -_ vados histologicamente. Ambos apresentavam infecçoes respiratorías de repetiçao 

Ressaltam a indicaçao do tratamento cirúrgico em todos os casos. 

SMARY

› 

c 

- Two cases of Broncogenic Cystsare presented by the authors. Botñ 
cases sintomatics and proved by histology studies. Surgical treatment for all 
cases in emphatizised
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