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DefiniDefiniççãoão

•• DilataDilataçção (ão (EctasiaEctasia) anormal e ) anormal e 
irreversirreversíível dos brônquios de vel dos brônquios de 
mméédio e pequeno calibredio e pequeno calibre

•• PseudoPseudo--bronquiectasiasbronquiectasias
BladesBlades e e DuganDugan, 1944, 1944

HistHistóóriaria

Tratado Tratado De De ll’’AuscultationAuscultation
MMéédiatediate ou ou TraitTraitéé dudu
DiagnosticDiagnostic desdes MaladiesMaladies desdes
PoumonsPoumons etet dudu CoeurCoeur
LaennecLaennec 18191819

HistHistóóriaria

ClassificaClassificaççãoão

•• CilCilííndricasndricas
•• SacularesSaculares
•• Varicosas Varicosas 

ReidReid, 1986, 1986

•• ““HHúúmidas / Secasmidas / Secas””
•• Focais / DifusasFocais / Difusas

ClassificaClassificaççãoão
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Anexo – Apresentação em diapositivos
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ApresentaApresentaçção Clão Clíínicanica

Sintomatologia  PrimSintomatologia  Primáária: ria: tosse  crtosse  cróónicanica
expectoraexpectoraçção purulentaão purulenta

CrCróónica: nica: infecinfecçção pulmonar de repetião pulmonar de repetiççãoão

ComplicaComplicaçções: ões: 
Hemoptise                                           Hemoptise                                           
Abcesso PulmonarAbcesso Pulmonar
Abcesso CerebralAbcesso Cerebral
AmiloidoseAmiloidose
Insuficiência respiratInsuficiência respiratóória ria –– Cor Cor Pulmonale*Pulmonale*

* contribui para 37% das mortes* contribui para 37% das mortes EllisEllis DA. DA. ThoraxThorax 1981, 36: 6591981, 36: 659--6464

ApresentaApresentaçção Clão Clíínicanica

Elevada sensibilidade (87Elevada sensibilidade (87--97%)97%)** e especificidade (93e especificidade (93--97%)97%)**

AlteraAlteraçções especões especííficas:ficas:
dilatadilataçção da via aão da via aéérea (sinal de anel de sinete rea (sinal de anel de sinete –– diâmetro do diâmetro do 
brônquio maior 1.5x em relabrônquio maior 1.5x em relaçção ao vaso adjacente) ão ao vaso adjacente) 
ausência de reduausência de reduçção do calibre do brônquio, ão do calibre do brônquio, àà medida que se dirige medida que se dirige 
para a periferiapara a periferia
imagens lineares paralelas ou imagens anelaresimagens lineares paralelas ou imagens anelares

AlteraAlteraçções especões especííficas:ficas:
imagem localizada de imagem localizada de hipertransparênciahipertransparência pela presenpela presençça a 
de tampão mucoso obstruindo a via ade tampão mucoso obstruindo a via aéérea com aprisionamento de rea com aprisionamento de 
ar par póós obstrus obstruçção ão 
espessamento da parede brônquicaespessamento da parede brônquica

* Ouellette H. Radiology 1999; 212:67-8

Exames Auxiliares de DiagnExames Auxiliares de Diagnóósticostico

Tomografia Axial ComputorizadaTomografia Axial Computorizada

Exames Auxiliares de DiagnExames Auxiliares de Diagnóósticostico

Actualmente em desuso:Actualmente em desuso:
Exame invasivo, com potenciais complicaExame invasivo, com potenciais complicaçções e dificuldades tões e dificuldades téécnicascnicas
Suplantada pela TC torSuplantada pela TC toráácica de alta resolucica de alta resoluççãoão

BroncografiaBroncografia

BroncografiaBroncografia
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AspiraAspiraçção corpo estranho ão corpo estranho 
AspiraAspiraçção do conteão do conteúúdo gdo gáástricostrico
SecreSecreçções espessasões espessas
NeoplasiasNeoplasias
Compressões extrCompressões extríínsecas nsecas 

Pneumonias prPneumonias prééviasvias

SarcoidoseSarcoidose

DefDef. . IgIg´́ss SecundSecundááriasrias

AspergiloseAspergilose
broncopulmonarbroncopulmonar alaléérgicargica

ADQUIRIDAADQUIRIDA

DIFUSA DIFUSA 

FOCALFOCAL

FactFact. não imunol. não imunolóógicosgicos

TraqueobroncomegTraqueobroncomegáálialia
Ausência CartilagemAusência Cartilagem
Fibrose Fibrose QuQuíísticastica
D. CD. Cíílios Imlios Imóóveisveis

Factores imunolFactores imunolóógicosgicos

Def. Def. IgIg´́ss ..PrimPrimááriaria
FactFact. . ComplementComplement
D. D. GranulomatosaGranulomatosa CrCróónica nica 

GENGENÉÉTICATICA

DIFUSADIFUSA

Factores PredisponentesFactores Predisponentes

PatogPatogéénesenese

Teoria de ColeTeoria de Cole

Defesas diminuídas

Infecção microbiana

Inflamação

Lesão tecidular

PatogPatogéénesenese

Adaptado de Gibson. Respiratory Medicine 3ª ed, pg 1447.
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Tratamento MTratamento Méédicodico

Em face de um doente sintomEm face de um doente sintomáático o tico o tratamento tratamento 
mméédico dico éé primordialprimordial

Objectivos:Objectivos:

Reduzir a obstruReduzir a obstruçção das vias aão das vias aééreasreas

Eliminar bactEliminar bactéérias do tracto respiratrias do tracto respiratóório inferiorrio inferior

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento

" " ManyMany currentcurrent authorsauthors do do notnot mentionmention resectionresection

as a as a considerationconsideration andand therebythereby are are allowingallowing

patientspatients whowho couldcould bebe renderedrendered wellwell, to , to progressprogress

to to seriousserious disabilitydisability andand major major complicationscomplications. . ThisThis

isis anan unfortunateunfortunate attitudeattitude ""

ThomasThomas ShieldsShields, 1996, 1996

Cirurgias (n); Cirurgias (n); %%Doentes (n)Doentes (n)AutorAutor

90; 90; 18.318.3492492FujimotoFujimoto (1990(1990--97)97)

134; 134; 3.43.434213421AgasthianAgasthian (1976(1976--93)93)

1067; 1067; 34343.1333.133OverholtOverholt (1937(1937--77)77)

RelaRelaçção Tratamento Mão Tratamento Méédico v Cirdico v Cirúúrgicorgico

** EllisEllis DA . DA . colcol. . ThoraxThorax 1981, 36: 6591981, 36: 659--6464
AnnestAnnest, LS. J. , LS. J. ThoracThorac. Cardiovascular . Cardiovascular SurgSurg. 83: 546, 1982. 83: 546, 1982

Mortalidade em Tratamento Médico: 19-31%*

Tratamento CirTratamento Cirúúrgicorgico

Que lugar para a cirurgia?Que lugar para a cirurgia?

A indicaA indicaçção para ablaão para ablaçção pulmonar evoluiu desde as iniciais ão pulmonar evoluiu desde as iniciais 
ressecressecççõesões curativas a todos os doentes curativas a todos os doentes (Churchill ED (Churchill ED ––
1939, 1939, OschnerOschner A A –– 1949,  1949,  KerginKergin EG EG –– 1950),1950), para um para um 
tratamento mais paliativo, reservado a doentes resistentes tratamento mais paliativo, reservado a doentes resistentes 
àà terapêutica mterapêutica méédica ou para aqueles que têm dica ou para aqueles que têm 
complicacomplicaçções.ões.

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento

Objectivos:Objectivos:

Melhorar a qualidade de vida dos doentes onde Melhorar a qualidade de vida dos doentes onde 

falhou a terapêutica mfalhou a terapêutica méédicadica

Tratar as complicaTratar as complicaçções (empiema, hemoptises ões (empiema, hemoptises 

graves ou de repetigraves ou de repetiçção, abcesso pulmonar)ão, abcesso pulmonar)

ÉÉ A A ÚÚNICA NICA TERAPÊUTICA CURATIVA

Tratamento CirTratamento Cirúúrgicorgico

V Jornadas de Pneumologia da Madeira / anexo

•• Fisioterapia RespiratFisioterapia Respiratóória Intensivaria Intensiva

•• AntibioterapiaAntibioterapia dirigidadirigida

•• Agentes Agentes MucolMucolííticosticos

•• BroncodilatadoresBroncodilatadores + + CorticCorticóóidesides

•• VacinaVacinaççãoão

Tratamento MTratamento Méédicodico
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Como obter bons resultados?Como obter bons resultados?

Perfeita delimitaPerfeita delimitaçção anatão anatóómica das malformamica das malformaçções ões 

bronquiectbronquiectáásicassicas

SelecSelecçção adequada do doente ão adequada do doente (3.4(3.4--18.3%)18.3%)

RessecRessecççãoão pulmonar precoce enquanto a doenpulmonar precoce enquanto a doençça ainda esta ainda estáá

localizadalocalizada

RessecRessecççãoão completa e anatcompleta e anatóómicamica

PreservaPreservaçção da funão da funçção pulmonar restante ão pulmonar restante 

limitalimitaçção ão cardiorespiratcardiorespiratóória!ria!**

Tratamento CirTratamento Cirúúrgicorgico

** Laros CD: "Ressection of more than 10 lung segments – a 30 year survey"  
J Thoracic Cardiovascular Surgery, 1988: 95: 119-23

PrPréé--OperatOperatóóriorio
TC torTC toráácicocico

BroncofibroscopiaBroncofibroscopia

corpo estranhocorpo estranho

limpeza de limpeza de áárvore brônquicarvore brônquica

estudo bacteriolestudo bacteriolóógicogico

grau de inflamagrau de inflamaççãoão

PFR / PFR / CintigrafiaCintigrafia PulmonarPulmonar

AngiografiaAngiografia Pulmonar ?Pulmonar ?

AntibioterapiaAntibioterapia adequada (15dias)adequada (15dias)

Fisioterapia respiratFisioterapia respiratóória ria –– doente sem secredoente sem secreççõesões

O conceito de O conceito de bronquiectasiasbronquiectasias localizadaslocalizadas pode pode 

incluir doenincluir doençça bilateral, mas sempre em a bilateral, mas sempre em 

territterritóórios anatrios anatóómicos bem definidos micos bem definidos (segmentos (segmentos 

basais, lobo mbasais, lobo méédio/dio/llííngulangula), ), que alternam com tecido que alternam com tecido 

pulmonar normal.pulmonar normal.

Tratamento CirTratamento CirúúrgicorgicoTratamento CirTratamento Cirúúrgicorgico

O conceito de cirurgia O conceito de cirurgia curativacurativa::

Não se aplica a doentes com anomalias imunolNão se aplica a doentes com anomalias imunolóógicas gicas 

ou genou genééticasticas

RessecRessecççõesões incompletas conduzem habitualmente a incompletas conduzem habitualmente a 

recidiva dos sintomas e progressão para insuficiência recidiva dos sintomas e progressão para insuficiência 

respiratrespiratóória crria cróónicanica

Tratamento CirTratamento Cirúúrgicorgico
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Tricrómio de Masson X100

VerhoeffX100

Tricrómio de Masson X40
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Papel da Cirurgia nas Papel da Cirurgia nas bronquiectasiasbronquiectasias difusas?difusas?

""LifeLife savingsaving" nas hemoptises maci" nas hemoptises maciçças e complicaas e complicaçções ões 
relacionadas com infecrelacionadas com infecççãoão

Transplante pulmonar bilateralTransplante pulmonar bilateral

Quando:Quando:
•• deficiente resposta ao tratamento mdeficiente resposta ao tratamento méédicodico
•• colonizacolonizaçção por ão por StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus ouou Pseudomonas Pseudomonas aeruginosaaeruginosa
•• esperanesperançça de vida menor que 2 anosa de vida menor que 2 anos
•• FEV1 <30%FEV1 <30%
•• hiperchipercáápniapnia
•• dependência de dependência de antibioterapiaantibioterapia
•• perda de pesoperda de peso

G. Massard – Surg. For Non-Neoplastic
Disorders of the Chest. “Treatment of 
suppurative lung disease,” 173, 2004

Tratamento CirTratamento Cirúúrgicorgico

Tipos de Tipos de ressecressecççãoão circirúúrgicargica

SegmentectomiasSegmentectomias anatanatóómicas micas (5(5--16%)16%)

LingulectomiaLingulectomia / / LobectomiaLobectomia mméédia dia (45(45--79%)79%)

RessecRessecççãoão dos segmentos inferiores dos segmentos inferiores (39(39--64%)64%)

RessecRessecççõesões segmentares msegmentares múúltiplas ltiplas (6(6--13%)13%)

ToracotomiasToracotomias bilaterais sequenciaisbilaterais sequenciais

PneumectomiasPneumectomias (5(5--15%)15%)

Tratamento CirTratamento Cirúúrgicorgico

V Jornadas de Pneumologia da Madeira / anexo
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313132322323Doentes nDoentes n

Segmentos nSegmentos n

35.535.528.128.11313EspaEspaçço o 
residualresidual

25.825.818.718.78.68.6Fuga gasosaFuga gasosa

292925251313HemorragiaHemorragia

66--7744--5522

ComplicaComplicaçções relacionadas com a magnitude da ões relacionadas com a magnitude da 
ressecressecççãoão

Adaptado Massard G – Surgery for non neoplastic disorders of the
chest 174, 2004

RessecRessecççãoão –– Resultados ClResultados Clíínicosnicos

1.51.513.813.884.784.7CuraCura
(131)(131)

H. H. KutlayKutlay
(1990(1990--2000)2000)

23.523.576.576.5--IncompletaIncompleta
(17)(17)

2727646499IncompletaIncompleta
(11)(11)

1125257474CompletaCompleta
(97)(97)

M. Antunes M. Antunes 
(1988(1988--1999)1999)

IncompletaIncompletaMelhorMelhorCuraCuraRessecRessecççãoão

M. Antunes – Eur. J. Card. Thor, Surg. 20 (2001) 19-24

H. Kutlay - Eur. J. Card. Thor, Surg 21 (2002) 634-637

CURA CIRCURA CIRÚÚRGICA DAS BRONQUIECTASIASRGICA DAS BRONQUIECTASIAS

A anA anáálise lise multivarimultivariáávelvel de de ressecressecççõesões circirúúrgicas em rgicas em 
doentes com doentes com bronquiectasiasbronquiectasias aponta para três aponta para três 
factores  de prognfactores  de prognóóstico positivo:stico positivo:

ExereseExerese de de bronquiectasiasbronquiectasias cilcilííndricasndricas
Ausência de sinusiteAusência de sinusite
RessecRessecççãoão completacompleta

Fujimoto T , Stamatis G – Current Strategy for surgical management of 
bronchiectasis – Ann. Thorac. Surg. 2001: 72: 1711 - 15

V Jornadas de Pneumologia da Madeira / anexo

19.619.6009090FugimotoFugimoto
19901990--9797

16.316.3005050WederWeder
19921992--20012001

16.516.5008585AshourAshour
19871987--9797

151500119119Antunes MAntunes M
19881988--9999

25252.22.2134134AgastianAgastian
19761976--9393

353533216216OverholtOverholt
19371937--7777

Morbilidade (%)Morbilidade (%)Mortalidade (%)Mortalidade (%)Doentes (n)Doentes (n)AutorAutor

Risco OperatRisco Operatóóriorio
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Tratamento CirTratamento Cirúúrgicorgico

O padrão da circulaO padrão da circulaçção pulmonar em ão pulmonar em 
doentes doentes bronquiectbronquiectáásicossicos não não éé uniformeuniforme

Existem alteraExistem alteraçções especões especííficas para cada ficas para cada 
tipo de tipo de bronquiectasiabronquiectasia

Ashour M – "Hemodinamic alterations in bronchiectasis: a base for new classification of
the disease" – J Thorac cariovascular Surgery 112: 328; 1996

Tratamento CirTratamento Cirúúrgicorgico

Tratamento CirTratamento Cirúúrgicorgico

RelaRelaçção morfolão morfolóógica como o estudo gica como o estudo angiograngiográáficofico

BronquiectasiasBronquiectasias cilcilííndricas são ndricas são vascularizadasvascularizadas
BronquiectasiasBronquiectasias ququíísticassticas são não são não vascularizadasvascularizadas

Existe correlaExiste correlaçção com a gravidade da doenão com a gravidade da doenççaa
Ausência de fluxo da artAusência de fluxo da artééria pulmonar indica doenria pulmonar indica doençça terminal a terminal 
((““endend stagestage diseasedisease””))
ArtArtééria pulmonar com fluxo intacto significa processo ria pulmonar com fluxo intacto significa processo 
inflamatinflamatóório menos intensorio menos intenso

Tratamento CirTratamento Cirúúrgicorgico

ALTERAALTERAÇÇÕES HEMODINÂMICAS EM BRONQUIECTASIASÕES HEMODINÂMICAS EM BRONQUIECTASIAS

O pulmão de O pulmão de bronquiectasiasbronquiectasias não não vascularizadasvascularizadas revela:revela:

•• AlteraAlteraçções ões bronquiectbronquiectáásicassicas tipo tipo ququíísticostico
•• Ausência de fluxo na artAusência de fluxo na artééria pulmonarria pulmonar
•• Enchimento retrEnchimento retróógrado da artgrado da artééria pulmonar via circularia pulmonar via circulaçção sistão sistéémica mica 

(art. brônquicas)(art. brônquicas)
•• Aumento de resistência capilar pulmonar Aumento de resistência capilar pulmonar 

““shuntshunt”” via artvia artééria pulmonar para o ria pulmonar para o hilohilo
(fluxo invertido da art(fluxo invertido da artééria pulmonar) ria pulmonar) 

DaDaíí inferir que pulmões que têm inferir que pulmões que têm bronquiectasiasbronquiectasias não não 
perfundidasperfundidas são pulmões incapazes de possuir funsão pulmões incapazes de possuir funçções ões 
respiratrespiratóórias no que respeita a trocas gasosas e recomendar a rias no que respeita a trocas gasosas e recomendar a 
sua sua ressecressecççãoão. . 

AshourAshour –– 19991999

BRONQUIECTASIAS NÃO VASCULARIZADASBRONQUIECTASIAS NÃO VASCULARIZADAS

ConsideraConsideraçções ões HemodinâmicasHemodinâmicas

““O shunt O shunt broncopulmonarbroncopulmonar assemelhaassemelha--se se àà
persistência do canal  arterial com fluxo invertido persistência do canal  arterial com fluxo invertido 
na artna artééria pulmonar e pode conduzir a sobrecarga ria pulmonar e pode conduzir a sobrecarga 
ventricular direita  e dispneia.ventricular direita  e dispneia.””

Fishman, AP Fishman, AP –– ““The clinical significance of pulmonary The clinical significance of pulmonary colateralcolateral circulationcirculation””
CIRCULATION 24:677, 1961CIRCULATION 24:677, 1961

ALTERAALTERAÇÇÕES HEMODINÂMICAS EM BRONQUIECTASIASÕES HEMODINÂMICAS EM BRONQUIECTASIAS

O pulmão de O pulmão de bronquiectasiasbronquiectasias vascularizadasvascularizadas revela:revela:

AlteraAlteraçção ão bronquiectbronquiectáásicassicas tipo tipo cilindricocilindrico
Fluxo mantido na Fluxo mantido na ArtArt. Pulmonar. Pulmonar
Leito capilar pulmonar ainda intactoLeito capilar pulmonar ainda intacto
““ShuntShunt”” da circulada circulaçção brônquicaão brônquica

art. pulmonares perifart. pulmonares perifééricasricas

veias pulmonaresveias pulmonares

DaDaíí inferir que estes pulmões mantêm a funinferir que estes pulmões mantêm a funçção respiratão respiratóória no ria no 
que respeita a trocas gasosas e aconselhar que sejam que respeita a trocas gasosas e aconselhar que sejam 
preservadospreservados

V Jornadas de Pneumologia da Madeira / anexo
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INDICAINDICAÇÇÕES ACTUAIS DA CIRURGIA DAS BRONQUIECTASIASÕES ACTUAIS DA CIRURGIA DAS BRONQUIECTASIAS

Conclusões Conclusões -- IIII

•• Apesar da experiência cirApesar da experiência cirúúrgica adquirida no tratamento desta rgica adquirida no tratamento desta 
patologia indiciar melhores resultados em patologia indiciar melhores resultados em bronquiectasiasbronquiectasias
cilcilííndricas, estudos recentes sugerem que a ndricas, estudos recentes sugerem que a exereseexerese deverdeveráá
focarfocar--se se electivamenteelectivamente sobre as sobre as bronquiectasiasbronquiectasias ququíísticassticas, , 
poupando as cilpoupando as cilííndricas (ndricas (vascularizadasvascularizadas) porque o pulmão ) porque o pulmão 
mantmantéém ainda funm ainda funçção respiratão respiratóória.ria.

INDICAINDICAÇÇÕES ACTUAIS DA CIRURGIA DAS BRONQUIECTASIASÕES ACTUAIS DA CIRURGIA DAS BRONQUIECTASIASBRONQUIECTASIAS BILATERAISBRONQUIECTASIAS BILATERAIS

Em que pulmão intervir?Em que pulmão intervir?
Operar primeiro o lado onde a doenOperar primeiro o lado onde a doençça a éé mais grave.mais grave.

Como definir o critComo definir o critéério de gravidade?rio de gravidade?
Se apoiado nos estudos Se apoiado nos estudos morfolmorfolóógicogico--funcionaisfuncionais (ASHOUR, (ASHOUR, 
M.) deverão ser primeiramente M.) deverão ser primeiramente ressecadosressecados os segmentos os segmentos 
do pulmão que tenham do pulmão que tenham bronquiectasiasbronquiectasias ququíísticassticas (não (não 
vascularizadasvascularizadas) porque:) porque:
•• se remove a maior fonte de se remove a maior fonte de sepsissepsis
•• se corrige o shunt se corrige o shunt broncopulmonarbroncopulmonar

INDICAINDICAÇÇÕES ACTUAIS DA CIRURGIA DAS BRONQUIECTASIASÕES ACTUAIS DA CIRURGIA DAS BRONQUIECTASIAS

Conclusões Conclusões --II

•• A cirurgia constitui a A cirurgia constitui a úúnica opnica opçção curativa.ão curativa.

•• A actuaA actuaçção cirão cirúúrgica deve ser precoce (idades mais rgica deve ser precoce (idades mais 
jovens/doenjovens/doençça mais localizada) e não constituir a a mais localizada) e não constituir a úúltima etapa ltima etapa 
no tratamento da doenno tratamento da doençça.a.

•• A A ressecressecççãoão pulmonar deve ser sempre completa, efectuada em pulmonar deve ser sempre completa, efectuada em 
bronquiectasiasbronquiectasias localizadas, em segmentos anatlocalizadas, em segmentos anatóómicos bem micos bem 
definidos.definidos.




