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1-INTRODUÇÃO 

A bronquiolite consiste em um tenno genérico usado clinicamente para 

designar condições que cursam com lesões inflamatórias localizadas 

predominantemente nas vias aéreas periféricas. 1'2 

O processo inflamatório bronquiolar é o achado patológico predominante, 
sendo o principal responsável pelas manifestações clínicas e funcionais do 

paciente' 3'4 

Histologicamente, a inflamação das pequenas vias aéreas é achado 

bastante comum e inespecífico, podendo ser idiopático ou estar associado a uma 
variedade grande de agentes como vírus, bactérias fungos, inalação de fumaça e 

gases tóxicos, terapia com drogas, doenças do tecido conjuntivo, rejeição de 
transplantes, bronquite crônica, enfisema, doenças inflamatórias intestinais, 

AIDS, fibrose cística e bronquiectasia. 1'2'5`7 

A bronquiolite representa um processo inflamatório envolvendo 

bronquíolos. A reação inflamatória é uma resposta aos danos causados aos 
bronquíolos e se reflete numa reação inflamatória celular e mesenquimal; a 

interação entre estes dois componentes resulta em alterações no tamanho do 

lúmen, lâmina própria, camada muscular e adventícia dos bronquíolos; a 

distribuição e quantidade da reação celular e mesenquimal varia de caso para 

caso. Inflamação e fibrose podem ser distribuídas em nódulos ou de forma 
difusos ao longo das vias aéreas, pode ou não envolver os alvéolos 

peribronquiolar, pode ou não estar associado ao estreitamento lumjnal. 

O resultado é uma variação histológica da bronquiolite e uma variação da 
clínica, radiológica e dos padrões fimcionais do pulmão. 8
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Colby e Myers, baseados nos achados anatomopatológicos, classificam as 
bronquiolites em quatro tipos principais: celular, difusa, constrictiva e 

proliferativa. A bronquiolite proliferativa e a constrictiva constituem numa 
entidade chamada de bronquiolite obliterante. Certas formas de bronquiolite 

podem rnimetizar quadros intersticiais puhnonares, por isso nos últimos anos o 

interesse nesse campo tem aumentado muito.5'6'9`“ 

A bronquiolite obliterante constrictiva é caracterizada pela limitação das 
vias aéreas devido ao processo inflamatório e fibrótico da mucosa e 

peribronquiolar.5'6 Ela pode estar associada a um grande número de doenças: 
infecção pulmonar por bactérias, mycoplasma, viral (principalmente o vírus 

sinsicial respiratório, adenovírus, influenza, parainfluenza e Citomegalovírus), 

seqüela de pneumonia por Pneumocystis carinii e/ou infecção viral por HIV em 
pacientes com AIDS; por inalação de fumaça tóxica, resultante de exposição a 

gases tóxicos como o dióxido de nitrogênio, amônia, dióxido de enxofre, 

fosgene, ozônio; pode estar associada com doenças do tecido conjuntivo 

(particularmente a artrite reumatóide e a polimiosite); associada a terapias com 
drogas como a penicilarnina e ouro; como rejeição crônica de transplante de 
puhnão ou coração-pulmão, transplante de medula óssea, bronquite crônica ou 

enfisema, fibrose cística e bronquiectasia; doenças inflamatórias intestinais; 

raramente a bronquiolite obliterante é idiopática. l`3'6'9'1l`l4'l7'18`39'4l'4348'75'76 

A bronquiolite obliterante proliferativa é urna reação reparativa, freqüente 

e não específica do tecido pulmonar, caracterizada por proliferação excessiva de 

tecido de granulação dentro das pequenas vias aéreas e ductos alveolares e por 

inflamação crônica dos alvéolos subjacentes. M0 Muitos casos são idiopáticos, 
mas pode ser diagnosticada após várias doenças pulmonares causadas por 

bactérias, vírus, fungos, mycoplasma, nas pneurnonias por hipersensibilidade, 

pneumonia eosinofílica, doenças do tecido conjuntivo, reações a drogas (ouro, 
amiodarona, cocaína), exposição a gases tóxicos, granulomatose de Wegner,
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circundando abcessos e neoplasias, após inalação de fumaça tóxica, aspergilose 

broncopulmonar alérgica, parasitoses pulmonares e após radioterapia para 

tratamento de câncer de mama. 2'3'6'9'“'41'43`48 

Devido a sua elevada freqüência associada com as mais variadas 

patologias, ao desconforto e aos riscos que oferece ao paciente, produzindo 

sintomas agudos e subagudos ou crônicos de vários graus que geralmente 

progridem durante meses ou anos até que o diagnóstico seja estabelecido, além 
do elevado custo que oferece para o sistema de saúde (seja público ou privado), 
é de fundamental importância uma abordagem racional frente a essa entidade, 
tomando-se muito importante o conhecimento das principais alterações clínicas, 

anatomopatológicas e radiológicas para o raciocínio clínico, a suspeita e o 

encaminhamento diagnóstico desta patologia, justificando a realização deste 

estudo de revisão da literatura com apresentação de três casos clínicos.



2 -REvrsÃo DA LITERATURA 

2.1- Aspectos clínicos 

Os pacientes com Bronquiolite Obliterante Constrictiva (BOC) apresentam 
história clínica de tosse, dispnéia e função pulmonar com padrão obstrutivo. 

Os pacientes com Bronquiolite Obliterante Proliferativa (BOP) 
apresentam gerahnente história clínica com perda de peso, queda do estado 
geral, febre baixa, indisposição, sinais clínicos sugestivos de infecção das vias 

aéreas superiores, seguido de tosse persistente não produtiva e dispnéia; padrão 

restritivo da função pulmonar e acomete indivíduos de ambos os sexos 

especialmente dos 45 aos 75 anos .l'2'7'8'l°'17*38'39 

2.2-Classificação histopatológica 

Histopatologicamente a bronquiolite obliterante pode ser dividida em dois 
grupos, de acordo com as principais lesões encontradas nos fragmentos de 
biópsia pulmonar: Bronquiolite obliterante constrictiva e bronquiolite obliterante 

proliferativa, esta também chamada na literatura de bronquiolite obliterante 

com pneumonia organizada (BOOP), ou ainda bronquiolite obliterante 

criptogenética. Durante certo tempo foi questionável a relação temporal entre 

estes dois grupos, ou seja, se um tipo de lesão precederia o desenvolvimento da 
outra. Entretanto, estes dois grupos demonstram pouca ou nenhuma correlação 
clínica e raramente apresentam relação temporal na análise histopatológica. 

Desta forma, representam definitivamente dois grupos distintos de alterações 

clínico-patológicasf"'47'52'53



_5_ 

Bronquiolite obliterante constrictiva (BOC) 

A bronquiolite obliterante constrictiva pode mostrar uma variedade de 
alterações histopatológicas, desde áreas de bronquiolite celular discreta até 

fibrose peribronquiolar intensa e nos casos mais extremos, completa cicatrização 

com desaparecimento da luz bronquiolar. Espessamento dos bronquíolos 

causado pela colagenização da submucosa, progressivo estreitamento 

concêntrico associado com distorção do lúmen, estase de muco, inflamação 

crônica, bronquiolectasia com estase de muco, hipertrofia da musculatura lisa 
bronquiolar são também identificadas. 52'” 

A principal característica que permite distinguir a bronquiolite 

constrictiva da bronquiolite obliterante proliferativa é a presença de fibrose na 

submucosa e peribronquiolar, resultando no estreitamento concêntrico e 

obliteração luminal. Lesões polipóides podem estar presentes mas não 

constituem um achado principal como na bronquiolite obliterante 

prolife1ativa.52'53 

Bronquiolite obliterante proliferativa (BOP) 

A bronquiolite obliterante proliferativa mostra proliferação excessiva de 
tecido de granulação dentro das pequenas vias aéreas e ductos alveolares e 

inflamação crônica dos alvéolos subjacentes.9'4l'53 Presença de formações 

polipóides compostas por tecido de granulação dentro do lúmen dos bronquíolos 

e ductos alveolares e áreas irregulares com acúmulo de macrófagos e células 
mononucleares são também observados. Essa reação gerahnente se estende de 
forma contígua pelos ductos e sacos alveolares adjacentes na forma de uma 
pneumonia em organização. 6'l2'53 Tal padrão é costumeiiamente denominado na
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literatura como bronquiolite obliterante com pneumonia em organização 
(BOOP), e caracteriza esta doença histopatológicamente, distinguindo-a da 

bronquiolite constrictiva. Áreas de bronquiolite obliterante proliferativa podem 
ser encontradas fazendo parte da histologia de diferentes quadros pulmonares 
ou como lesão anatomopatológica preponderante e única.47'53 

2.3- AsPEcTos RAmoLÓG1cos 

Bronquiolite obliterante constrictiva (BOC) 

Radiografia simples do tórax 
A bronquiolite obliterante constrictiva mostra freqüentemente uma 

radiografia de tórax normal, em algims pacientes podendo ser observada leve 
hiperinsuflação e sutil atenuação periférica vascular.14'54`56 

Tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR) 
Os trabalhos revistos mostram como alterações tomográficas mais 

freqüentes ¡ quadm I 12,13,18,19,24-30,32-3s,4ó,s4,57-ós 

1. “perfusão em mosaico” - áreas focais bem defmidas com redução 
da atenuação pulmonar, associadas a redução de calibre dos vasos (esses 

achados representam urna combinação de aprisionamento aéreo pulmonar e 

conseqüente redistribuição vascular, ocorrendo tipicamente na ausência de 

consolidação parenquimal); 

2. Bronquiectasias centrais e periféricas 

3. Raramente, opacidade centri-lobulares dicotomizantes de 

distribuição periférica e subpleural, com aspecto de preenchimento de pequenas 
vias aéreas distais, representando secreção dentro das mesmas.
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As anormalidades pulmonares são mais evidenciadas na tomografia 

computadorizada de alta resolução do que na radiografia de tórax. As 
anormalidades pulmonares evidenciadas pela tomografia computadorizada 

de alta resolução são mais acentuadas na expiração. O padrão tomogiáfico de 
“perfusão em mosaico”, caracterizando aprisionamento aéreo pulmonar, é 

comumente visível na expiração nos pacientes com bronquiolite 

obliterante constrictiva, sendo dado tomográfico fundamental na suspeita 

diagnóstica desta patologia l2,l3,l8,19,24-30,32-38,46,54,57-65 

Quadro I Achados na TCAR da bronquiolite obliterante constiictiva 
1. Áreas focais com diminuição da atenuação pulmonar 
2. Bronquiectasias 

3. Redução do calibre dos vasos 
4. Combinação dos achados 1 e 3 ( “perfusão em mosaico ”) 
5. Áreas de consolidação ou aumento da opacidade pulmonar 

6. Opacidades reticulonodulares 

Achados mais comlms em negrito 
Achados mais úteis para o diagnóstico diferencial em itálico
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Bronquiolite obliterante proliferativa (BOP) 

Radiograña simples do tórax 
A bronquiolite obliterante proliferativa mostra na radiografia 

consolidações alveolares difusas bilaterais, de distribuição aleatória e não 

respeitando lirnites segrnentares pulmonares, envolvendo um ou ambos os 

pulmões, e não associadas a redução volumétrica puhnonar ( como 
conseqüência da presença de extensas área de pneumonia em organização nos 
ductos e sacos alveolares peribronquiolares). l4'54'56 

Tomografia computadorizada de alta resolução ( TCAR) 
Os trabalhos revistos mostram como alterações tomográficas mais 

freqüenteS_ quadro H 2,41,434õ,49,s1,s9,õo,ós-14 

1.Consolidações alveolares bilaterais, subpleurais e/ou 

peribroncovasculares, com distribuição não uniforme, estas alterações estão 

presentes em 80% dos casos. 
2.0pacidades em “vidro-fosco” com distribuição bilateral e focais que 

estão presente em 60% dos casos. 
3.combinação da consolidação e da opacidade em “vidro fosco' 

(freqüentemente distribuídos na região subpleural e/ou peribronquiolar). 

3. Espessamento da parede e dilatação dos bronquíolos. 

4. Pequenos nódulos opacos peribronquiolares que podem ser unilaterais 
ou bilaterais (medindo de 1 a 10mm de diâmetro), são vistos em 50% dos 
pacientes e são nódulos com margens bem defmidas e normahnente observados 
nas periferias e zonas inferiores do pulmão; algumas vezes podem aparecer com 
predomínio centrilobular.
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A tomografia computadorizada de alta resolução revela alterações mais 
extensas que as observadas na radiogiafia simples e estabelece uma melhor 
avaliação do padrão e distribuição da bronquiolite obliterante do que a 

radiografia de tórax. Desta forma, auxilia na determinação qual é a melhor 

região do tecido para se fazer uma biópsia de fragmento pulmonar. A 
tomografia computadorizada de alta resolução é indicada rotineiramente como 
um guia para o sucesso da biópsia puhnonar. 2'41'4346'49'51'59'6°*68`74 

Quadro II Achados na TCAR da bronquiolite obliterante proliferativa 
1. Consolidações bilaterais focais ( 80%) 
2. Opacidades em “vidro fosco” (60%) 
3. Combinações de 1,2 na região subpleural e/ou peribroncovascular 
4. Espessamento da parede e dilatações dos bronquíolos 
5. Nódulos opacos pequenos, freqüentemente peribronquiolares 

6. Combinação dos achados I e 2 

Achados mais comrms em negrito 
Achados mais úteis para o diagnóstico diferencial em itálico
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Revisar na literatura as alterações que caracterizam o diagnóstico de 
bronquiolite obliterante através da anatomopatologia, da radiografia simples de 

tórax e da tomografia computadorizada de alta resolução e comparar estes 
achados àqueles encontrados em 3 casos clínicos diagnosticados em nosso 
meio. 

Apresentar três casos clínicos, com diagnóstico de bronquiolite obliterante 
comprovado histologicamente e enfatizar as principais alterações radiológicas 

correspondentes, que sugerem o diagnóstico da doença e conduzem o clínico à 

realização de biópsia puhnonar a céu aberto para confimiação histopatológica.



4-MÉTODO 

A pesquisa bibliográfica foi realizada reunindo a literatura disponível na 

Intemet-Medscape , biblioteca do Hospital Universitário da UFSC e artigos das 
bibliotecas das clínicas particulares dos profissionais envolvidos neste trabalho. 

Os três casos clínicos foram selecionados de arquivo de correlação 

clinico-radiológica-histopatológica, organizados a partir dos serviços de 

Pneumologia do Hospital Nereu Ramos, do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Santa Catarina , do Serviço de Patologia desta mesma 
Instituição, e da clínica particular dos profissionais envolvidos na orientação 

deste trabalho de conclusão de curso.



5- CAsos CLíNrCos 

CAso CLÍNICO N.° 1 

N.R., 59 anos, feminina, branca, natural de Tubarão/SC, aposentada. 

Há 2 anos iniciou com tosse não produtiva, não acompanhada de febre 
ou outros sintomas. Há 6 meses observou piora da tosse, que persistia não 
produtiva, porém acompanhada de dispnéia leve, não relacionada aos esforços. 
Nega outras sintomatologias. Não fumante. Exame físico sem alterações 

significativas relacionadas ao aparelho respiratório. Expirometria com padrão 
levemente obstrutivo. 

Radiografia simples de tórax 
Nonnal. 

Tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR) 
Na inspiração: Ausência de alterações na fase inspiratória do exame. 
Na expiração máxima: observou-se padrão de atenuação de “perfusão 

em mosaico" difuso, caracterizando obstrução de pequenas vias aéreas e 

aprisionamento aéreo puhnonar. Figura l. 

Anatomopatologia 
Bronquiolite Obliterante Constrictiva - inflamação e fibrose submucosa e 

peri-bronquiolar envolvendo bronquíolos respiratórios, sem inflamação 
significativa dos alvéolos subjacentes. Dilatação dos espaços alveolares, sem 
evidências de enfisema.
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FIGURA 1 - SETAS MOSTRAM PADRÃO DE ATENUAÇÃO DE “PERFUSÃO EM MOSAICO”
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cAso CLÍNICO N.° 2 

S.M.F., 64 anos, feminina, branca, natural de Lages/SC, 

aposentada. Há seis meses apresentando dispnéia, a prirrcípio esporádica, porém 
tendo tomado-se mais freqüente nos últimos meses, dificultando a realização de 

suas tarefas domésticas habituais. Nega febre. Nega outras sintomatologias. Não 
fumante. Exame físico sem alterações sigrrificativas relacionadas ao aparelho 
respiratório. Expirometria com padrão obstrutivo moderado. 

Radiografia simples de tórax: Sinais de discreta hiperinsuflação 

pulmonar figura 2 A 
Tomografia computadorizada de alta resolução do tórax: 
-Inspiração: Ausência de alterações significativas na fase inspiratória do 

exame. 

-Expiração: À expiração máxima observou-se padrão de atenuação e 

perfusão "em mosaico" difusa, caracterizando aprisionamento aéreo pulmonar, e 

mínimas bronquiectasias cilírrdricas nas áreas de menor atenuação. Figura 2 B 
Anatomopatologia: Bronquiolite Obliterante Constrictiva - estreitamento 

concêntrico de bronquíolos respiratórios e ductos alveolares, associado a 

distorção destas vias aéreas, estase de muco e hipertrofia da musculatura lisa 
bronquiolar. Presença de sinais de fibrose na submucosa e peribronquiolar 

determinando o estreitamento concêntrico e obliteração luminal.
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FIGURA 2.A - RADIOGRAFIA SIIVIPLES DE TÓRAX COM DISCRETA HIPERINSUFLAÇÃO 
PULMONAR.
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CAso CLÍNICO N° 3 

A.L.N., 55 anos, masculino, branco, natural de Florianópolis/SC, 

comerciário. Há 3 meses iniciou com tosse não produtiva, inicialmente 

acompanhada de febre baixa, perda de apetite e mialgias, que relacionava com 
os sintomas do "resfriado". Os sintomas persistiram e a febre tomou-se 

intermitente. Nas últimas semanas, era acompanhada de moderada dispnéia. 

Procurou auxílio médico. Não fumante. Exame físico: Discretos esteitores 

crepitantes na base dos hemi-tóraces. Expirometria: Padrão restritivo moderado. 

Radiografia simples de tórax: Consolidações alveolares dispersas em 
diferentes segmentos pulmonares. Figura 3. 

Tomografia computadorizada de alta resolução: 
Na inspiração máxima: Consolidações de espaços aéreos em diversos 

segmentos pulmonares, de distribuição preferencialmente periférica, associadas 

a áreas de atenuação em “vidro fosco.” Figura 3. 

Anatomopatologia: 

Bronquiolite obliterante com pneumonia organizada (BOOP). Presença de 
tecido de granulação intra-luminais em bronquíolos e ductos alveolares, 

associado à áreas de pneumonia organizada em espaços aéreos adjacentes.
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FIGURA 3 - FOTO sUPERIoRz RADIOGRAFIA SIMPLES DE TÓRX coM CONSOLIDAÇÕES 
ALVEOLARES. As DEMAIS I1vIAGENS SÃo DE TCAR EM INSPIRAÇÃO MÁXIMA E REVELAM 
coNsoLIDAÇõES DE ESPAÇOS AÉREGS (SETA LARGA), ASSocIADAs À ÁREAS DE 
ATENUAÇÃO "VIDRO Fosco" (SETA ESTREITA).



6-DrsCUssÃo 

CAso CLÍNICO N" 1 

Aspectos clínicos- A literatura estabeleceu que a BOC produz função 
pulmonar obstrutiva com tosse não produtiva e dispnéia. 1'2'7'8'l° ”17*38*39 Os 
aspectos clínicos deste caso clínico foram semelhantes aos encontrados na 
literatura. 

Aspectos radiológicos- A literatura estabeleceu que na BOC a 

radiografia simples de tórax freqüentemente é normal; 14'54`56 a TCAR na 
expiração máxima acentua as anormalidades e o padrão de “perfusão em 
mosaico” sendo um dado fundamental na suspeita diagnóstica da BOC. 
12'W8*93430'32`38'46'54'57`65 Neste caso clínico a radiografia simples de tórax era 

nonnal e a TCAR na expiração máxima revelou “perfusão em mosaico”, tendo 
sido sugerido o diagnóstico de BOC a partir destes achados (diagnóstico 

confirmado posteriormente por biópsia puhnonar a “céu aberto”). 

Classificação histopatológica- A literatura estabeleceu que a 

característica distinta da BOC é a presença de fibrose na submucosa e 

peribronquiolar com estreitamento concêntrico e obliteração luminal, e as 

lesões polipóides não constituem um achado prir1cipal( tecido de 
granulação).52'53 A anatomopatologia deste caso clínico revelou que o achado 
principal foi irrflamação e fibrose submucosa e peribronquiolar envolvendo 
bronquíolos respiratórios, confirmando o diagrróstico de BOC.
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CASO CLÍNICO N° 2 

Aspectos clínicos- A literatura estabeleceu que a BOC produz função 
pulmonar obstrutiva com tosse não produtiva e dispnéia. 1'2'7'8'1° '17'38'39 Este caso 

clínico revelou padrão obstrutivo moderado com dispnéia progressiva. Estas 
manifestações clínicas são semelhantes àquelas da literatura e sugeriram BOC. 

Aspectos radiológicos- A literatura estabeleceu que na BOC a 

radiografia simples de tórax freqüentemente é normal mas em alguns pacientes 
é observado leve hiperinsuflação pulrnonar;l4'54`56 a TCAR revela 

bronquiectasias e padrão de “perfusão em mosaico” que na expiração máxima 
se acentua e é um dado fundamental na suspeita diagnóstica da BOC. 
12'BJ8'l9'24`3°'32`38*46'54*57`65 Neste caso clínico a radiografia simples de tórax 

revelou sinais de discreta hiperinsuflação pulmonar e a TCAR revelou na 
expiração máxima padrão de “perfusão em mosaico” difusa e mínimas 
bronquiectasias cilíndricas nas áreas de menor atenuação. Este dados 

radiológicos sugeriram BOC. 

Classificação histopatológica- A literatura estabeleceu que a 

característica distinta da BOC é a presença de fibrose na submucosa e 

peribronquiolar com estreitamento concêntrico e obliteração luminal, as lesões 
polipóides não constituem um achado principal (tecido de granulação). Também 
pode ser identificado distorção do lúmen, estase de muco, hipertrofia da 

musculatura lisa bronquiolar.52”53 Neste caso clínico a anatomopatologia revelou 

sinais de fibrose na submucosa e peribronquiolar com estreitamento concêntrico 
e obliteração luminal e estes dados são características distintas que confirmaram 

o diagnóstico de BOC .
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cAso CLÍNICO N°3 

Aspectos clínicos- A literatura revelou que os pacientes com BOOP 
apresentam história clínica subaguda ou crônica com clínica sugestiva de 

infecção nas vias aéreas superiores, tosse persistente não produtiva, febre 

baixa, dispnéia após meses, padrão restritivo da função pulmonar. l'2'7'8'l° '173839 

Neste caso clínico o paciente apresentava história clínica crônica de tosse não 

produtiva, febre baixa e sinais e sintomas de infecção nas vias aéreas superiores, 

dispnéia moderada e padrão restritivo da função pulmonar. A evolução clínica 
vista neste caso clínico é muito semelhante ao descrito pela literatura e sugeriu a 

suspeita diagnóstica de BOOP. 

Aspectos radiológicos- Pela literatura a radiografia simples de tórax na 

BOOP revela consolidações alveolares difusas, de distribuição aleatória, 

envolvendo um ou ambos os pulmões, não respeitando limites segmentares; 1454' 
56 TCAR revela mais freqüentemente consolidações alveolares focais, 

bilaterais, subpleurais em 80% dos casos e opacidades em “vidro fosco” focais 
bilaterais em 60% dos casos. 2'4l*4346'49'51'59'6°'68`74 Este caso clínico revelou uma 
radiografia simples de tórax com padrões semelhantes aos da literatura: 

consolidações alveolares dispersas em diferentes segmentos puhnonares. A 
TCAR revelou na inspiração máxima consolidações focais periféricas associada 
a áreas de atenuação em “vidro fosco”, sendo estas alterações, segtmdo a 

literatura, os achados mais úteis para o diagnóstico diferencial que caracterizam 

aBOOP 

Classificação histopatológica - De acordo com a literatura, a 

característica distinta da BOOP é a presença de formações polipóides de tecido
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de granulação dentro do lúmen dos bronquíolos e ductos alveolares e 

pneumonia em organização se estendendo pelos ductos e sacos alveolares 
adjacentes.6'12'9'4l'47'53 Neste caso clínico foi observado a presença de tecido de 

granulação no lúmen de bronquíolos e ductos alveolares e a presença de áreas de 
pneumonia organizada adjacente a estas alterações, dados que estabeleceram o 

diagnóstico de BOOP.



7-coNcLUsÃo 

A tomografia computadorizada de alta resolução revelou alterações 

anatômicas mais extensas que as observadas na radiografia simples de tórax e 

estabeleceu evidências da função limitada da radiografia na suspeita do 
diagnóstico da bronquiolite obliterante. A tomografia computadorizada de alta 
resolução estabeleceu um melhor padrão e distribuição das alterações 

anatômicas detenninando qual a melhor região do puhnão para se fazer uma 
biópsia. 

Portanto a tomografia computadorizada de alta resolução foi muito útil 

para a suspeita do diagnóstico da bronquiolite obliterante.
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8-RESUMO 

Este trabalho apresentou uma revisão da literatura sobre a bronquiolite 
obliterante, mostrando os aspectos clínicos, anatomopatológicos e radiológicos, 
enfatizando ainda as alterações anatômicas reveladas pela tomografia 

computadorizada de alta resolução. 

Apresentou como complementação deste estudo três casos de bronquiolite 
obliterante e, assim como na literatura, estabeleceu a evidência da função 

limitada da radiografia simples de tórax na sensibilidade, especificidade e 

suspeita do diagnóstico desta patologia. Baseado nos achados morfológicos, a 

TCAR sugeriu um diagnóstico específico de bronquiolite obliterante, ou o 

diagnóstico diferencial pôde ficar limitado a algumas possibilidades. A TCAR 
estabeleceu um melhor padrão e distribuição das alterações anatômicas em 
relação à radiografia sirnples de tórax detenninando qual a melhor região do 
pulmão para se fazer urna biópsia e pode ser usado freqüentemente como guia 
para a biópsia pulmonar a céu aberto. 

As anormalidades foram muito mais evidentes na TCAR, comparadas 
com a radiografia simples de tórax, sendo desta forma a TCAR muito útil para a 

suspeita do diagnóstico da bronquiolite obliterante.



9-SUMMARY 

The author presented a review of the literature conceming the clinical, 
anatomic pathology and radiology of bronchiolitis obliterans, emphasizing the 

inportance of moiphologic findings visible on high-resolution computed 
tomog1aphy(HRCT) in the diagnosis of this disease. 

The author described three cases of bronchiolitis obliterans. This present 
cases, as well as other reports from the literature, provided finther evidence 
that chest radiographs are of limited sensitivity, specificity, and diagnostic 

accuracy on this diagnostic challenge. HRCT provided a better assessment of the 
disease pattem and distribution than do chest radiographs. Abnormal fmdings 
are far more evident on HRCT than on chest radiographs in patients with 

bronchiolitis obliterans. Based on morphologic findings visible on HCRT, a 

specific diagnosis was be made, or the differential diagnosis was be limited to a 

few possibilities, thus influencing the subsequent diagnostic evaluation. 
Therefore, HCRT is used to characterize bronchiolitis obliterans and is 

often used as a guide for lung biopsy, determining which lung regions should be 
sampled histologically.



10- ANEXO 

As imagens da TCAR apresentadas neste trabalho foram obtidas nos 

níveis da croça da aorta, bifurcação carinal e base do pulmão.



NORMAS ADOTADAS 

Este trabalho adotou as normas da resolução n.° 001/99 do Colegiado do 
Curso de Graduação em Medicina da UFSC.
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