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processo ocorre principalmente 
 á i  l  tit íd  

Considerações anatômicas:

no ácino pulmonar, constituído 
por bronquíolo terminal, até três 
ordens de bronquíolos 
respiratórios  2 9 ordens de respiratórios, 2-9 ordens de 
ductos alveolares e alvéolos 
dispostos em espiral

Corrin, Nicholson: Elselvier Pathology of the lung, 
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K h  2 13  tã  Kohn, 2-13µm, estão 
presentes em cada alvéolo 

após o primeiro ano de vida, 
permitindo comunicação permitindo comunicação 

entre as diferentes unidades
Jane Ulbrich
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Epitélio alveolar consiste de dois tipos de 
célulascélulas

tipo I - função de revestimento, prevenindo a tipo I função de revestimento, prevenindo a 
troca de fluidos e facilitando as trocas junto 
com o endotélio representam as células mais 
vulneráveis ao dano pelos mais variáveis p
agentes

tipo II - são mais altas e duas vezes mais 
numerosas que as do tipo I  mas recobrem numerosas que as do tipo I, mas recobrem 
apenas 7% da superfície alveolar. Apresenta 
características estruturas lamelares osmiofílicas 
que representam vacúolos secretórios de que representam vacúolos secretórios de 
surfactante pulmonar.

ROBBINS. 8ª Ed. 
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Reflexo da tosse: coma, anestesia, alt. neuromusculares, drogas, dor torácica podem 
levar a aspiração de conteúdo gástrico

Bifurcações bronquiais

Aparelho muco-ciliar:– fumo, gás

corrosivo, doenças virais, alterações genéticas

Levando a acúmulo de secreções
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Braz. J. Vet. Res. 
Anim. 

Sci. vol.38 no.2
São Paulo 2001

Macrófagos alveolares

álcool, fumo, anoxia, intoxicação por oxigênio 

Imunidade celular e humoralImunidade celular e humoral
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Adquiridas na comunidade - bactérias e vírus:  Adquiridas na comunidade - bactérias e vírus:  
Streptococcus ,Haemophilus ,Moraxella ,Staphylococcus, Legionella,Enterobacteriaceae (Klebsiella ) and Pseudomonas spp.
Mycoplasma,Chlamydia spp,Coxiella .
Viruses: respiratory syncytial virus, parainfluenza virus and human metapneumovirus (children); influenza A and B (adults); adenovirus (military recruits).

Associada a assistência a saúde:
Staphylococcus  aureus, methicillin-sensitive,Staphylococcus aureus, methicillin-resistant
Pseudomonas ,Streptococcus pneumoniae.

Adquirida em Hospital: 
Gram-negative rods, Enterobacteriaceae (Klebsiella spp., Serratia marcescens, Escherichia coli) and Pseudomonas spp.
Staphylococcus aureus (usually methicillin-resistant)

Aspiração:
Anaerobic oral flora (Bacteroides, Prevotella, Fusobacterium, Peptostreptococcus), admixed with aerobic bacteria (Streptococcus pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa)

Pneumonia Crônica:
Nocardia, Actinomyces,Granulomatous: Mycobacterium tuberculosis and atypical mycobacteria,Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, 
Blastomyces dermatitidis

Necrosante e abscesso pulmonar: 
Anaerobic bacteria (extremely common), with or without mixed aerobic infection;Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pyogenes, 
and type 3 pneumococcus (uncommon)

Imunossupressão: Cytomegalovirus,Pneumocystis jiroveci,Mycobacterium avium-intracellulare,
Invasive aspergillosis,Invasive candidiasis,“Usual” bacterial, viral, and fungal organisms (listed herein)
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Definição

Processo inflamatório predominante ou exclusivo do parênquima pulmonar, 
sem necrose e supuração ostensiva e sem reação granulomatosa 
ostensivaostensiva.

Classificaçãoç

Clássica: distribuição alveolo-ductal (lobar), bronquial, intersticialç ( ) q

Etiológica
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Classificação etiológica - condições predisponentes

Indivíduo previamente sadio: Streptococcus pneumoniae

C f S SComplicação de infecção viral: Staphylococcus aureus, Streptococcus neumoniae

Brônquite crônica: Streptococcus pneumoniae, Haemophylus influenzae

Fib  í ti  St h l   H h l  i flFibrose cística: Staphylococcus aureus, Haemophylus influenzae

Aspiração: Anaerobios

Imunossupressão: Streptococcus pneumoniae  Staphylococcus aureusImunossupressão: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus

Pacientes hospitalizados: Klebsiella, Pseudomonas

Neoplasias brônquicas: Streptococcus pneumoniae  Staphylococcus aureusNeoplasias brônquicas: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus



Patologia pulmonar

Formas de comprometimento:

Alveolar Pneumonia alvéolo ductal

Broncopneumonia banal

Pneumonia intersticialIntersticial

Broncopneumonia intersticial

Broncop. intersticial supurativaAlveolar e intersticial
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Pneumonia alvéolo-ductal
Bacteriana

tiapaula-

Processo comprometendo uniformemente um segmento ou lobo.

p
anosapediatra.blogspot.com

Jane Ulbrich
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Estágios (quatro):

1  Congestão

Estágios (quatro):

g

Geralmente dura menos de 24h

O lobo comprometido é uniformemente comprometido e parece 
desproporcionalmente grande, pesado e congesto

Capilares congestos e espaços aéreos ocupados por líquido eosinofílico 
e  poucas hemácias e neutrófilose, poucas hemácias e neutrófilos

Neste estágio pouca fibrina é formada.
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Estágios (quatro):

2  Hepatização vermelha

Estágios (quatro):

p ç

Consistência semelhante à do fígado

Superfície de corte seca

Exsudato pleural serofibrinoso

Grande quantidade de fibrina ocupando 
espaços alveolares e conectando-se 
com espaços vizinhos

Numerosos neutrófilosNumerosos neutrófilos

Geyer
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Pneumonia alvéolo-ductal

Robbins
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Pneumonia alvéolo-ductal
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escuela.med.puc.cr
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Pneumonia alveolo-ductal: 
broncograma aéreo

Atryo
slideplayer.es
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Estágios (quatro):

3 Hepatização cinzenta

Estágios (quatro):

3-Hepatização cinzenta

Depois de 2-3 dias o lobo deixa de ser vermelho e passa a 
ter uma coloração cinzenta, alteração que inicia do hilo para 
a periferia

Capilares deixam de ser congestos

A t   ú  d  t ófil   ófAumenta o número de neutrófilos e macrófagos

Há uma temporária virtual cessação de fluxo sangüineo 
nestas áreas não ventiladas
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4-Resolução
Liquefação da fibrina por liberação de 
enzimas pelos neutrófilos e macrófagos.

Fl id  id   t ã  Fluidos removidos por expectoração, 
linfáticos.

Resolução retardada pode levar a 
proliferação de fibroblastos jovens, 
essencialmente intra-luminar, sob a forma 
de tufos, proliferações micropolipóides de 
tecido de granulação que ocupam alvéolos 
e podes se estender aos ductos alveolares 
e bronquíolos respiratórios(BOOP).
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Pneumonias bacterianas 

Pneumonia pneumocócicaPneumonia pneumocócica

Essencialmente uma infecção endógenaEssencialmente uma infecção endógena

Pode causar bacteremia, meningite, peritonite, artrite

Mais comum no inverno do que no verãoq

Infecção viral prévia, asplenia predispõe à infecção

Manifesta-se sob a forma de pneumonia alvéolo- ductal ou broncopneumoniap p
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Pseudomonas
Pneumonia alveolo-ductal extensa

Comprometimento vascular com 
necrose extensa

Ex: Pseudomonas
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Broncopneumonia

Bacteriana
tiapaula-anosapediatra.blogspot.comProcesso lobular, multifocal, bilateral
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Broncopneumonia banalp

Robbins: Pathologic bases of disease 9º e
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radiologiax.blogspot
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Mais importante sob o 
ponto de vista clínico é 
a identificação do a identificação do 
agente causal e 
determinação da 
extenção da doençaextenção da doença.

www.ufjf.br
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Broncopneumonia intersticial
ViralViral
Compromete intersticio peribrônquico peribronquiolar

Jane Ulbrich
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Comprometimento intersticial: padrão de vidro fosco
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Broncopneumonia intersticial

Necrose do epitélio brônquico
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wwwmedicinanet com brwwwmedicinanet.com.br

Sarampo
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Citomegalovírus

H1N1H1N1

Parainfluenza
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Broncopneumonia Intersticial Supurativa

Infecção viral com sobre-infecção bacteriana.

Estafilococos

Jane Ulbrich
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P i  t fil ó iPneumonia estafilocócica
Abscesso
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Abscesso pulmonar

Necrose e supuração oxtensivas

Parede com tecido inflamatório crônico, 
tecido de granulação e fibrose

Ocorre como complicação de pneumonia 
pneumocóccica  estafilocóccica  klebsiela e pneumocóccica, estafilocóccica, klebsiela e 
anaeróbios

Condições predisponentes locais incluem  
â  b ô i   t h  câncer brônquico, corpo estranho, 

embolismo séptico
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Abscesso
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www.ebah.com/abscessos pulmonares,Campos,GS
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Doença granulomatosa

Primeiras considerações

Imunidade preservada?

Imunossuprimido?    Grau? 

Granuloma imunológico

Agregado de macrófagos que são 
transformados em células epitelióides, 
com presença de células gigantes. 
Estão circundados por coroa de células 
mononucleares, principalmente linfócitos 
e plasmócitos.

ptslideshare.net/Robbinsp /
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NECROSE           

SARCÓIDESARCÓIDEAusência de necrose:  granuloma sarcóide

PRESENÇA DE 
NECROSE

PRESENÇA DE 
NECROSEPresença de necrose: granuloma tuberculóideNECROSE 

TUBERCULÓIDE

NECROSE 

TUBERCULÓIDETUBERCULÓIDETUBERCULÓIDE
Jane Ulbrich

Óide: semelhante à
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Micobacteriose

Infecção crônica recorrente do pulmão que é causada pelo Mycobacterium tuberculosis. 

As espécies que constituem o complexo Mycobacterium tuberculosis: MycobacteriumMycobacterium
tuberculosistuberculosis  M   M  bovisbovis  M   M  africanumafricanum e e M microtiM microtituberculosistuberculosis, M. , M. bovisbovis, M. , M. africanumafricanum e e M.microti.M.microti.

Inflamação granulomatosa necrosante, algumas vezes com variável componente agudo e 
presença de granulomas satélites sem necrose.

anaemaurobioifes.wordpress.c
om

wwwmicroscopeblog.com pt.wikipedia.org
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O Mi b t i  t b l i

Micobacteriose

O Micobacterium tuberculosis:

Reside no fagossoma, secreta urease 
ácida, não é acidificado no lisossoma.,

Sua patogenicidade está relacionada 
com a sua habilidade em  escapar da 
destruição pelos macrófagos e induzir destruição pelos macrófagos e induzir 
reação de hipersensibilidade de tipo 
IV.

Componentes da parede:              
fator corda (induz formação de 
granulomas)             
li bi  (i d   l ã  lipoarabinomannan (induz  lesão 
tecidual)

ptslideshare.net
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P i i f ã  t b lPrimoinfecção tuberculosa

P ê i  b l l                     Li f d  hilParênquima subpleural                     Linfonodo hilar

Complexo primário

90%                             10%90%                             10%

Fibrose                          Progressão da doença

slidesharePaulo Heitor Carvalho de Godoy-MedicinaOCB Intern
em    Pediatria/Brasilia    
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Tuberculose primária
Conceitualmente é resultante da progressão do complexo pulmonar primário que se desenvolve 

 i i  i   ó   i i f ã  d  l  id i l i t    i i  nos primeiros cinco anos após a primoinfecção, segundo alguns epidemiologistas ou no primeiro 
ano segundo pneumologistas

Linfonodos                           PulmãoLinfonodos                           Pulmão

Pneumônica     Broncopneumônica     Atelectásica     Miliar     CavitáriaPneumônica     Broncopneumônica     Atelectásica     Miliar     Cavitária

slideplayer.com.br
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REHAGRO.COM.BR

Bohon Mantuannya

Anatpat

Bohon Mantuannya 
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Disseminação miliar

PATHOLOGY COM BR

PATHOLOGY.COM.BR

PATHOLOGY.COM.BR
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Tuberculose pós-primária

Grandes cavidades localizadas no lobo Grandes cavidades localizadas no lobo 
superior e uma ou mais pequenas 
cavidades localizadas nas porções 
superiores do lobo inferior. Conteúdo p
caseoso ou drenado

Usualmente bilateral,  com lesões 
similares no pulmão oposto  mas similares no pulmão oposto, mas 
geralmente menos avançadas

No lobo inferior vêem-se múltiplas 
pequenas áreas caseosas, áreas 
enfisematosas e áreas fibróticas, 
enegrecidas por grande quantidade de 

i tpigmento.

Os linfonodos costumam estar muito 
menos comprometidos nesta forma, slideplayer.com.br.Patogenia da tuberculp ,
podendo ser encontradas pequenas 
áreas de caseificação
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Tuberculose pós-primária

Evolução

Cavidades podem cicatrizar por fibrose, restando área fibrótica radial que se destaca do 
parênquima circunjacente por sua pigmentação negra.

Q f fQuando o bacilo não é destruído e  o processo é bloqueado há formação de cápsula fibrosa 
em torno da lesão. Não há inflamação mas os bacilos podem permanecer assim viáveis em 
zonas de necrose.

Qualquer inflamação granulomatosa na vizinhança desta lesão é indicativo de tuberculose 
ativa (Bryan Corrin).  
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Tuberculose pós-primária

Tuberculose miliar.

Complicações extra-pulmonares:

Cavidades infectadas são potentes reservatórios de infecção do trato respiratório e canal alimentar.

Infecção da mucosa oral pela passagem de escarro contendo bacilo. 

Amiloidose secundária. 

Em velhos e imunossuprimidos:  pode se manifestar quer por necrose sem reação nos tecidos 
circunjacentes  quer por dano alveolar difusocircunjacentes, quer por dano alveolar difuso.

Em casos suspeitos, nas áreas de necrose sem reação deve-se pesquisar bacilo.
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Micobacteriose

Um único bacilo encontrado em uma amostra de um granuloma de 1 
cm cúbico indica a presença de pelo menos 2.000 bacilos por ml

Demonstração microscópica no escarro requer 5000 a 10000 
organismos por ml

Ziehl- Nielsen é a coloração de rotina   47%

bi l b bwww. biolabor.com.br
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Orientações para coleta de amostra de escarro:
Coleta da primeira amostra na unidade de saúde
Lave a boca fazendo bochechos com bastante água. (não é necessário estar em jejum).
Fique em local arejado  ao ar livre e sozinhoFique em local arejado, ao ar livre e sozinho,
Abra o pote fornecido pela unidade de saúde,
Force a tosse, assim:
Inspire profundamente, puxando o ar pelo nariz e fique com a boca fechada, prenda a respiração por alguns 
instantes e solte o ar lentamente pela boca. Faça isso mais duas vezes.
Inspire profundamente mais uma vez, prenda a respiração por alguns instantes e solte o ar com força e 
rapidamente pela boca.
Inspire profundamente mais uma vez  prenda a respiração por alguns instantes e  em seguida  force a tosse Inspire profundamente mais uma vez, prenda a respiração por alguns instantes e, em seguida, force a tosse 
para poder liberar o escarro que está dentro do pulmão.
Escarre diretamente dentro do pote. Cuidado, evite que o escarro escorra por fora do pote.
Repita as orientações por mais duas vezes até conseguir uma quantidade maior de amostra.
Feche firmemente o pote e proteja da luz solar, carregue sempre com a boca para voltada para cima e 
entregue ao profissional que deu as informações de coleta.
Coleta da segunda amostra
Para coletar a segunda amostra é importante que no dia anterior à coleta a pessoa beba muita água  no Para coletar a segunda amostra é importante que no dia anterior à coleta a pessoa beba muita água, no 
mínimo 8 copos de água (ajuda a soltar o escarro que está no pulmão) e durma sem travesseiro, facilita a 
saída do escarro na hora da coleta.
No dia da coleta assim que despertar , lave a boca com água e neste caso em jejum, force a tosse e escarre 
dentro do pote, seguindo as orientações da coleta da primeira amostra.

www. plugbr.net Vilela,S
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Micoses sistêmicas

Podem ser causadas por fungos patogênicos primários ou fungos oportunistas

Patógenos primários                                    Oportunistas

Paracoccidioides brasiliensis Aspergillus

Histoplasma capsulatum                                   Criptococcus neoformans ou gattiip p p g

Candida albicans      

Pneumocystis jirovecii
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Paracoccidioidomicose

Inflamação crônica granulomatosa, causada 
pelo Paracoccidioides brasiliensis  endêmico na pelo Paracoccidioides brasiliensis, endêmico na 
América do Sul, México e América Central, que 
produz infecção pulmonar freqüentemente 
inaparente que se dissemina como granuloma inaparente que se dissemina como granuloma 
ulcerativo pela mucosa nasal, oral e 
ocasionalmente mucosa gastrointestinal.

www.rnsmg.org Ministério da Saúde no Bras

Doença pulmonar apresenta lesão infiltrativa na 
forma aguda e granulomatosa com fibrose na 
forma crônica.



oldfiles.bjorl.org
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385

medissante.blogspot.com

medicinaufmg.br
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O comprometimento pulmonar na paracoccidioidomicose é muito freqüente, podendo até ser a única 
manifestação da doença  manifestação da doença. 

Moreirajr.com.brRadiol Bras 2002;35(3):147–154
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Anatpat Unicamp
Anatpat Unicamp
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Histoplasmose:Histoplasma capsulatum

Imunocompetentes:granulomas com ou sem necrose.

Imunocomprometidos: leveduras no interior de macrófagos. históriasdeumbebeprematuro..blogspot.
com.br

Agricultores

brasilescola.uol.com.br

Agricultores
Trabalhadores de controle de pragas
Avicultores
Trabalhadores da construçãoTrabalhadores da construção
Paisagistas e jardineiros
Trabalhadores de demolição.
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Anatpat unicamp Anatpat unicampunicamp
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Criptococose: Criptococcus neoformans
Imunocompetentes: reação granulomatosa em torno do Imunocompetentes: reação granulomatosa em torno do 
fungo

Imunocomprometidos: distende intersticio e forma massa 
nodular

www.scbiotec.com.br

www.scielo.branatpat
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Forma pseudo-tumoral de 
apresentação  também chamada apresentação, também chamada 
de criptococoma. Pode ocorres 
em outras micoses e também na 
tuberculose. tuberculose. 

anatpat

anatpat
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Aspergilose 

Invasiva aguda- paciente neutropenico

Pulmonar necrosante crônica- diabetes mellitus

Colonização intracavitária pulmonar-tbc curada

Broncopulmonar alérgica- colonização vias aéreas

Asma brônquica usual- alergeno comum

www.spenzieri.com.br
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Pneumocystis jirovecii 

Exudato espumoso intra-alveolar e infiltrado intersticial.
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Ocorre quase exclusivamente em Ocorre quase exclusivamente em 
pacientes com imunidade 
comprometida.

Lavado broncoalveolar demonstra 
material floculado: padrão ouromaterial floculado: padrão ouro

gefor
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RResumo

anatpat

Mundoeducacao boluol.com.br marvistaded.com
webduke.edu

Jane Ulbrich


