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PREÂMBULO

Voltamos a apresentar mais um caderno da série 
«25 perguntas frequentes em Pneumologia», cuja pu-
blicação tem motivado tanta procura.

O tema que desta vez é questionado, «Pneumotó-
rax», não poderia ter sido melhor escolhido no sentido 
de se reforçar a vocação desta série editorial: a de 
servir de fonte de informação acessível aos médicos de 
Clínica Geral e a outros profissionais de saúde. Aqui, 
a concisão que caracteriza o texto das respostas não 
prescinde do rigor que a sustenta.

Sublinhe-se que, na futura sequência de «25 per-
guntas frequentes em Pneumologia», procurar-se-á 
continuar a incorporar, entre outros autores, médicos 
Internos da Especialidade, sob a coordenação de um 
Especialista sénior. Pretende-se, desta forma, promo-
ver o envolvimento de futuros Pneumologistas na for-
mação de profissionais que connosco trabalham. Só do 
bom desempenho conjunto é que se poderá promover 
a melhoria de cuidados na área respiratória.

A edição de «25 perguntas frequentes em Pneumo-
logia» tem o patrocínio da Novartis, merecedor do 
reconhecimento da SPP.

António J.G. Segorbe Luís



INTRODUÇÃO 

O pneumotórax é definido como ar no espaço pleu-
ral, isto é, entre o pulmão e a parede torácica.

O termo pneumotórax foi utilizado pela primeira 
vez em 1803 por um aluno de Laënnec, tendo o seu 
quadro clínico sido descrito só em 1819, desta vez pelo 
próprio Laënnec, em doentes com pleurisia tuberculo-
sa e também em doentes saudáveis, sendo nestes casos 
chamados pneumotórax simples.

O pneumotórax espontâneo ocorre sem causa co-
nhecida e continua a ser um problema clínico impor-
tante nos países industrializados.

Nos E.U.A. há 20.000 casos novos de pneumotórax 
por ano, obrigando a uma despesa de 130 milhões de 
dólares. No Reino Unido, os pneumotórax têm uma 
taxa de internamento de 5,6/100.000 e 16,9/100.000, 
respectivamente nas mulheres e nos homens.

Actualmente o pneumotórax espontâneo pode ser 
considerado pneumotórax espontâneo primário, quan-
do ocorre em doentes sem patologia pulmonar conhe-
cida, e pneumotórax espontâneo secundário, quando 
ocorre em doentes com doença pulmonar conhecida.

A evolução dos meios de diagnóstico imagiológi-
cos, dos métodos terapêuticos e a melhoria da eficácia 
dos agentes esclerosantes levou à existência de várias 
estratégias terapêuticas do pneumotórax, o que tem 
dificultado o estabelecimento de normas consensuais 
nas várias sociedades científicas.

A falta de consenso nos seus vários aspectos cria 
inúmeras interrogações na prática clínica, que iremos 
tentar responder neste novo número da série «25 per-
guntas frequentes em Pneumologia», dedicado ao 
pneumotórax. 

J. Rosal Gonçalves
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1
Como se definem e como se classificam  
os pneumotórax?

O pneumotórax é definido como a presença de ar 
na cavidade pleural, com consequente perda da pressão 
positiva transpulmonar e colapso parcial ou total do 
pulmão homolateral.

Podem ser classificados conforme indicado no dia-
grama representado na figura 1.

O pneumotórax espontâneo primário surge em in-
divíduos aparentemente sem patologia respiratória co-
nhecida ou outras patologias que favoreçam o apareci-
mento de pneumotórax (ex.VIH). 

Figura 1. Classificação dos pneumotórax.
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8 Pneumotórax

O pneumotórax espontâneo secundário aparece em 
indivíduos com patologia pulmonar subjacente. 

O pneumotórax traumático resulta da entrada de ar 
na cavidade pleural por um traumatismo ou de uma 
forma iatrogénica (no seguimento de diferentes proce-
dimentos diagnósticos ou terapêuticos), levando a ro-
tura do pulmão ou lesão da parede do tórax.

O pneumotórax artificial diagnóstico é provocado 
deliberadamente pelo médico para fins diagnósticos, 
realização de toracoscopia, por exemplo. 

O pneumotórax artificial terapêutico foi um dos tra-
tamentos mais frequentes da tuberculose pulmonar (co-
lapsoterapia), agora apenas com interesse histórico. 
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2
Como se manifestam, clínica  
e radiologicamente, os pneumotórax?

Os principais sintomas de apresentação do pneu-
motórax são dispneia (80-100%), toracalgia (75-90%) 
e tosse (25-35%). A dispneia é de grau variável, desde 
ligeira a muito intensa como pode ocorrer nos pneu-
motórax hipertensivos. Devido à diminuição da ventila-
ção alveolar, consequência da redução dos volumes 
pulmonares, a hipercápnia e a hipoxémia poderão estar 
presentes. 

A toracalgia é habitualmente intensa, do tipo pleu-
rítica, de aparecimento súbito, homolateral e aumen-
tando com os movimentos respiratórios e com a tosse. 
Tem tendência a desaparecer em 2-3 dias, mesmo 
perante a persistência do pneumotórax. Apenas em ca-
sos de excepção (5-10%) o pneumotórax é clinicamen-
te assintomático, quase exclusivamente nos casos de 
pneumotórax espontâneo. 

Ao exame objectivo, a inspecção revela uma dimi-
nuição da mobilidade e abaulamento do hemitórax 
sede do pneumotórax. À palpação há uma diminuição 
da expansibilidade do hemitórax, abolição das vibra-
ções vocais e desvio do choque da ponta do coração e 
contralateral da traqueia. À percussão há hipersonori-
dade e eventual desparecimento da macicez hepática e 
cardíaca. À auscultação há diminuição global do mur-
múrio vesicular e sopro anfórico (mais audível na ins-
piração). 

O diagnóstico de pneumotórax é estabelecido pela 
radiografia de tórax, que mostra o contorno do pulmão 
destacado da parede torácica, deixando uma linha de 
hipertransparência homogénea sem parênquima pul-
monar. Quando há uma suspeita de pneumotórax que 
não é possível ser detectado na radiografia do tórax 
inspirada, deverá repetir-se a mesma radiografia em 
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expiração forçada pois o volume constante de ar do 
pneumotórax vai ficar mais acentuado perante a redu-
ção de volume do hemitórax. 

A maioria dos doentes com pneumotórax espontâ-
neo secundário apresentam sintomas mais graves e 
uma dispneia frequentemente desproporcional ao ta-
manho do pneumotórax.

No pneumotórax hipertensivo, os doentes apresen-
tam-se frequentemente com dispneia marcada, agita-
ção, diaforese, hipotensão, taquicardia importante e 
cianose. À observação, há um aumento das dimensões 
do hemitórax afectado, aumento dos espaços intercos-
tais com desvio contralateral da traqueia. O pneumo-
tórax hipertensivo é uma emergência médica.
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3
Como se quantifica o tamanho  
do pneumotórax?

A quantificação do tamanho do pneumotórax é 
importante para tomar decisões terapêuticas. Infeliz-
mente, os métodos de avaliação existentes são pouco 
precisos. 

Light (1990), sugeriu que o tamanho do pneumo-
tórax poderia ser obtido subtraíndo de 100 o cubo do 
diâmetro do pulmão colapsado sobre o cubo do diâme-
tro do hemitórax atingido segundo a figura 2 e a se-
guinte equação:

 (Média de diâmetro do pulmão)3

% de pneumotórax = 100 – 
 (Média de diâmetro do hemitórax)3

Figura 2. Quantificação do pneumotórax segundo Light.
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Rhea, et al. (1982) propuseram a utilização de um 
nomograma para calcular o tamanho do pneumotórax. 
Com este método, a média da distância intrapleural é 
calculada através da medição desta distância no ápex 
e nos pontos médios do pulmão superior e inferior. Os 
três valores são somados, divididos por três e multipli-
cados por 100 para dar uma percentagem, seguindo a 
figura 3 e a seguinte equação:
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 A + B + C
% de pneumotórax =  x 100

 3

As orientações da British Thoracic Society (2003) 
simplificam a classificação do tamanho dos pneumo-
tórax fazendo a divisão entre pequeno ou grande. Um 
pneumotórax pequeno apresenta uma linha de hiper-
transparência entre a parede tóracica e o parênquima 
pulmonar inferior a 2 cm, enquanto que um pneumo-
tórax grande apresenta uma linha de hipertransparência 
entre a parede tóracica e o parênquima pulmonar su-
perior ou igual a 2 cm. Os pneumotórax pequenos, 
quando não associados a dispneia, não necessitam de 
uma atitude terapêutica.

Figura 3. Quantificação do pneumotórax segundo Rhea, et al.
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4
Quais os aspectos fisiopatológicos mais 
relevantes no pneumotórax?

Sabemos que, enquanto o pulmão tem uma propen-
são natural para colapsar, a parede torácica tendencial-
mente vai expandir, criando-se assim uma pressão 
negativa intra-pleural. Isto explica o facto de, se existir 
uma comunicação entre o alvéolo (ou a parede toráci-
ca) e o espaço pleural, o ar passar do alvéolo (ou do 
exterior) para este espaço até as pressões serem iguais 
ou até esta comunicação ser encerrada. Sabemos tam-
bém que esta pressão pleural é menor (mais negativa) 
no ápex do que nas bases, resultando numa maior 
distensão dos alvéolos apicais.

Relativamente ao pneumotórax espontâneo primá-
rio, e apesar de não existir doença pulmonar clinicamen-
te evidente, na maioria dos doentes são encontradas 
bolhas de enfisema ou blebs, muitas vezes bilaterais. 

As bolhas de enfisema são áreas de destruição do 
parênquima, com localização pulmonar, e por vezes 
subpleural. Uma explicação possível para a sua origem 
é a degradação das fibras elásticas do pulmão induzida 
pelo influxo de neutrófilos e macrófagos, relacionados 
com o tabagismo. Vai condicionar simultaneamente a 
obstrução das pequenas vias aéreas, com hiperinsufla-
ção distal. As blebs por sua vez, localizam-se no espa-
ço pleural e são pequenas formações quísticas gasosas, 
na dependência da pleura visceral. 

O pneumotórax surge quando estas bolhas ou blebs 
se distendem e rompem para o espaço pleural, o que pode 
estar associado a variações da pressão atmosférica.

Estas alterações vão explicar:
– Tendência para ocorrer em indivíduos altos e 

magros;
– Associação maioritariamente com fumadores;
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– Associação com alterações da pressão atmosfé-
rica.

Em relação ao pneumotórax espontâneo secundá-
rio, que surge em doentes com patologia pulmonar 
prévia, os aspectos fisiopatológicos mais relevantes 
dependem da doença pulmonar de base. 

A associação mais frequente é vista em doentes 
com DPOC. Aqui, quando a pressão das vias aéreas 
distais está aumentada, sobretudo durante as crises de 
broncospasmo, o ar passa dos alvéolos para o espaço 
pleural.

Outros mecanismos responsáveis pelo pneumotó-
rax, encontrados em doentes com infecção a P. carinii, 
são a necrose do parênquima pulmonar, com ruptura 
dos alvéolos directamente para o espaço pleural, ou a 
existência de quistos subpleurais em doentes que fa-
zem profilaxia com pentamidina inalada.

As principais consequências fisiológicas de um 
pneumotórax são:

– Redução da capacidade vital;
– Aumento do gradiente alvéolo-capilar de oxigé-

nio (PA-aO2), com hipoxémia.

Num indivíduo saudável, estas alterações são bem 
toleradas, uma vez que a função pulmonar de base é 
normal. Em doentes com compromisso da função pul-
monar, esta redução da capacidade vital pode condi-
cionar hipoventilação alveolar, surgindo neste casos 
hipercápnia e acidose respiratória.
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5
Qual o diagnóstico diferencial  
dos pneumotórax espontâneos?

Os pneumotórax espontâneos são aqueles que não 
são provocados por traumatismo, ou que não apresen-
tam factor precipitante identificável. Como já referimos, 
podem ser primários quando surgem em indivíduos 
sem doença pulmonar clinicamente evidente, ou secun-
dários se existe doença pulmonar prévia.

Se um indivíduo novo, alto, magro e fumador, re-
corre ao Serviço de Urgência referindo queixas com 
início agudo de dispneia e toracalgia, o diagnóstico de 
pneumotórax espontâneo primário geralmente é óbvio, 
e pode ser confirmado por uma radiografia de tórax. 
No entanto, estas queixas podem estar ausentes e o 
doente pode referir apenas um certo mal-estar, ou mes-
mo queixas de tosse, hemoptises ou ortopneia. 

Uma vez que a abordagem destes doentes é com-
pletamente diferente, deve ser feito o diagnóstico dife-
rencial com outras patologias, nomeadamente enfarte 
agudo do miocárdio, pericardite, ruptura de aneurisma, 
trombo-embolismo pulmonar, pneumomediastino, 
pneumonia, ruptura do esófago, patologia osteomuscu-
lar ou uma simples crise de ansiedade. 

Perante uma radiografia de tórax não esclarecedora, 
pode ainda ser necessário fazer o diagnóstico diferencial 
com quisto broncogénico, bolha de enfisema, hérnia 
diafragmática ou enfisema lobar congénito. Num doen-
te com pneumotórax espontâneo secundário, é por ve-
zes difícil diferenciar um pneumotórax loculado de uma 
bolha enfisematosa, podendo ser necessário recorrer a 
outros exames complementares, para estabelecer um 
diagnóstico final.
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6
Quais os factores de risco e as causas  
mais frequentes dos pneumotórax? 

As causas dos pneumotórax espontâneos primários são 
desconhecidas, mas há alguns factores que aumentam a 
probabilidade do seu aparecimento. É mais frequente no 
sexo masculino numa ordem de 3-6 para 1. O haplotipo 
HLA A2B40 ou os fenótipos M1M2 da α1-antitripsina são 
também implicados como factores de risco. A presença de 
hábitos tabágicos aumenta o risco de pneumotórax espon-
tâneo, valorizando-se o número de cigarros fumados por 
dia e o tempo de exposição como factores agravantes.

Habitualmente os doentes com pneumotórax apresen-
tam um morfotipo característico, são altos e magros.

A causa mais frequente de pneumotórax espontâ-
neo primário é a ruptura de bolhas subpleurais (blebs) 
ou de bolhas de enfisema na porção apical dos lobos 
superiores. A patogénese destas bolhas subpleurais é 
desconhecida, mas já foi atribuída a défices instrínse-
cos do tecido conjuntivo, inflamação dos bronquíolos 
e a sobredistensão dos alvéolos.

O pneumotórax espontâneo secundário é mais gra-
ve que o primário pois, por definição, o doente apre-
senta patologia pulmonar de base. A DPOC é a causa 
mais frequente de pneumotórax espontâneo secundá-
rio. A incidência de pneumotórax nos doentes com 
fibrose quística é também elevada, habitualmente nos 
doentes mais velhos e com patologia mais grave. Es-
tão também associados a pneumotórax espontâneo as 
seguintes patologias pulmonares: asma, sarcoidose, 
tuberculose, fibrose pulmonar idiopática, pneumonia 
a Pneumocystis carinii, abcesso pulmonar, neoplasia 
pulmonar, pneumonia bacteriana, entre outras.

O pneumotórax traumático é a etiologia de pneu-
motórax mais frequente, sendo a causa mais comum a 
aspiração transtorácica por agulha. 
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7
Quais as causas de pneumotórax traumático? 
E de pneumotórax iatrogénico? 

O pneumotórax traumático, uma das causas mais 
frequentes de pneumotórax hipertensivo, pode ser se-
cundário a traumatismos torácicos (abertos ou fecha-
dos) ou ocorrer iatrogenicamente, na sequência de um 
procedimento diagnóstico ou terapêutico.

No primeiro caso, contam-se como causas possí-
veis ferimentos penetrantes do tórax, incluíndo os pro-
vocados por armas brancas ou por armas de fogo, com 
entrada directa de ar para a cavidade pleural, fracturas 
de costelas, com rotura da pleura visceral, compressão 
súbita do tórax (explosão, acidente de viação, etc), 
com a consequente rotura da pleura visceral ou me-
diastínica, devendo ser sempre suspeitado em todas as 
situações de traumatismos graves, em que pode tratar-se 
de um hemopneumotórax. 

Na presença de um traumatismo abdominal, tam-
bém pode ocorrer um pneumotórax, por vezes, sem 
manifestações clínicas evidentes.

Nos doentes sujeitos a traumatismo, podem coexis-
tir lesões da árvore traqueo-brônquica, do esófago 
(neste caso trata-se, geralmente, de um hidropneumo-
tórax), ou de outras estruturas mediastínicas.

Nos doentes com traumatismo do tórax, que apre-
sentem pneumotórax e/ou pneumomedistino, deve es-
tar indicada a realização de uma broncofibroscopia 
para a exclusão de uma eventual fractura traqueal e/ou 
brônquica.

No que se refere às causas iatrogénicas, referem-se 
como as mais frequentes a punção aspirativa transto-
rácica, o cateterismo venoso central (mais frequente-
mente, da veia subclávia ou da veia jugular interna), a 
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toracocentese (menos frequente quando guiada por 
ecografia torácica), a ventilação mecânica (em especial 
nos doentes com DPOC ou com PEEP elevado, em que 
o pneumotórax facilmente pode tornar-se hipertensi-
vo), a biópsia pleural, a biópsia transbrônquica, a bi-
ópsia hepática, o bloqueio dos nervos intercostais, a 
ressuscitação cardio-respiratória, a mediastinoscopia 
ou a traqueostomia.
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8
Quais as eventuais complicações  
do pneumotórax?

Apesar de um pequeno pneumotórax poder resolver 
espontaneamente, uma percentagem deles pode com-
plicar. Estas complicações são raras nos pneumotórax 
espontâneos primários, sendo mais frequentes nos 
pneumotórax espontâneos secundários, mas dada a sua 
gravidade devem ser consideradas.

Pneumotórax hipertensivo
– É uma emergência médica, surgindo geralmente 

de forma aguda. 
– Na sua origem está a existência de um mecanis-

mo valvular unidireccional, que permite a entra-
da de ar no espaço pleural de forma progressiva, 
mas não a sua saída. Embora possa surgir após 
um pneumotórax espontâneo, é mais frequente 
após um pneumotórax traumático, ou em doentes 
sob ventilação mecânica.

– Clinicamente o doente apresenta-se agitado, su-
ado, cianosado, com dispneia intensa e taquicár-
dia importante, hipotenso, com engorgitamento 
jugular e pulso filiforme. A gasometria arterial 
revela hipoxémia. 

– Radiologicamente pode observar-se colapso pulmo-
nar total, desvio do mediastino para o lado oposto, 
rectificação ou inversão da hemicúpula diafragmáti-
ca e alargamento dos espaços intercostais.

– Um pneumotórax septado também pode ser hi-
pertensivo.

– Exige descompressão imediata da cavidade pleural.

Pneumotórax bilateral simultâneo
– É uma forma rara, mas muito grave, de pneumo-

tórax que surge em ambos os hemitórax simul-
taneamente.

– Frequentemente tem origem traumática mas tam-
bém está associado à infecção pelo VIH e SDRA.
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– Requer drenagem urgente e bilateral do tórax.

Hemopneumotórax
– Caracteriza-se pela presença de ar e sangue na 

cavidade pleural, desde o início do quadro.
– Frequentemente tem origem traumática, embora 

possa ser uma complicação do pneumotórax es-
pontâneo, especialmente em doentes com pato-
logia pleural subjacente.

– Clinicamente associa sintomas do pneumotórax 
aos sintomas decorrentes da perda de sangue.

– Radiologicamente observa-se uma linha horizon-
tal a separar as duas zonas.

– Exige tratamento imediato com drenagem pleural 
e eventualmente reposição do sangue perdido.

Piopneumotórax
– Surge quando há ruptura para a cavidade pleural 

de uma pneumonia necrosante, um abcesso pul-
monar, tuberculose pulmonar ou uma perfuração 
do esófago.

– No seu tratamento está indicada a colocação de 
drenagem pleural de grande calibre, associada a 
antibioticoterapia e cinesiterapia respiratória.

Pneumomediastino
– Ocorre em cerca de 1% dos doentes com pneu-

motórax, em que o ar vai dissecar o tecido in-
tersticial ao longo dos brônquios, alcançando o 
mediastino.

– Geralmente não tem importância clínica, podendo 
palpar-se enfisema subcutâneo na base do pescoço.

– Pode complicar com tamponamento vascular, 
estando nestes casos indicada a descompressão 
cirúrgica.

Pneumotórax crónico
– Trata-se de um pneumotórax que persiste duran-

te várias semanas ou meses, apesar da drenagem 
torácica, condicionando espessamento pleural e 
por vezes encarceramento pulmonar.

– Geralmente exige tratamento cirúrgico.
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O que é um hidropneumotórax? Em que 
circunstâncias pode ocorrer? Quais as suas 
particularidades semiológicas?

O hidropneumotórax é definido como uma colec-
ção intrapleural com nível líquido. As causas mais 
frequentes de hidropneumotórax são: tuberculose, ab-
cesso pulmonar, derrames metapneumónicos ou parap-
neumónicos, tumores, pneumotórax infectado, trauma-
tismos e abcesso hepático. O aparecimento de 
hidropneumotórax após traumatismo torácico fechado 
deverá levantar a suspeita de ruptura do esófago.

Em relação à semiologia, a inspecção e palpação 
são idênticas ao caso de pneumotórax. À percussão, há 
macicez na base e hipersonoridade acima da macicez 
separadas por linha horizontal. À auscultação encon-
tra-se abolição do murmúrio vesicular, tinido metálico 
e sucussão hipocrática (sensação de conteúdo hidroa-
éreo ao movimentar o tórax do doente).

Na radiografia de tórax, o hidropnemotórax revela 
presença de ar e fluido na cavidade pleural. Habitual-
mente apresenta-se como um pneumotórax com um 
nível horizontal de ar que separa o fluido opaco em 
baixo da hipertransparência do ar em cima. É mandató-
ria a realização de radiografia de tórax em decúbito 
lateral.
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De que exames complementares necessita 
para a avaliação de um doente  
com pneumotórax?

Quando estamos perante um doente com suspeita 
de pneumotórax, existem diversos exames complemen-
tares que podemos utilizar. Estes vão servir para con-
firmar o diagnóstico, quantificar o pneumotórax, para 
avaliar sinais de gravidade e a existência ou não de 
patologia subjacente:

– Radiografias de tórax postero-anterior em inspi-
ração e perfil – vão demonstrar a presença de ar 
na cavidade pleural, e são os primeiros exames 
a realizar. O que se vê é a pleura visceral sepa-
rada da pleura parietal por um espaço hipertrans-
parente, inicialmente apenas no ápex. A radio-
grafia em decúbito lateral deve ser realizada se 
a suspeita clínica de pneumotórax for elevada, 
mas as radiografias de tórax postero-anterior e 
perfil forem normais. A radiografia de tórax pos-
tero-anterior em expiração forçada pode ajudar 
a estabelecer o diagnóstico, nos casos de dúvida, 
embora alguns estudos não demonstrem diferen-
ças entre esta e a radiografia em inspiração. A 
radiografia de tórax ajuda ainda a quantificar o 
pneumotórax, identifica sinais de gravidade e 
pode identificar doença pulmonar prévia.

– TC torácica – é o exame mais específico, com 
uma elevada sensibilidade, para a detecção de 
pneumotórax. Pode ser efectuada sempre que 
seja difícil diferenciar um pneumotórax loculado 
de um quisto ou bolha de enfisema, a fim de 
evitar uma drenagem desnecessária, e ainda para 
demonstrar a presença de um pequeno pneumo-
tórax em indivíduos com traumatismo torácico 
e/ou abdominal. Alguns autores consideram que 
é útil a predizer a taxa de recorrência de pneu-
motórax espontâneos primários, permitindo o 
planeamento de uma intervenção cirúrgica em 
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doentes seleccionados. No entanto, não é reco-
mendada a sua realização por rotina em doentes 
com um primeiro pneumotórax espontâneo. A 
TC pode ainda ajudar a diagnosticar patologia 
pulmonar prévia.

– Toracoscopia médica – pode contribuir para o 
diagnóstico e tratamento dos pneumotórax. Se-
gundo alguns autores, tem as vantagens de ser 
superior na avaliação da pleura e pulmão (com-
parado com a TC), poder visualizar fístulas bron-
copleurais (servindo ainda para o seu tratamen-
to), ajudar na colocação correcta de drenagens 
torácicas, permitir a realização de pleurodese e 
procedimentos biópticos e avaliar as indicações 
para terapêutica cirúrgica.

– Gasometria arterial – pode ser útil para avaliar 
sinais de gravidade como hipoxémia (que será 
mais grave na presença de pneumotórax espon-
tâneo secundário, e em pneumotórax hipertensi-
vos), hipercápnia e acidose respiratória.

– Electrocardiograma – pode mostrar um desvio 
direito do eixo cardíaco, em doentes com pneu-
motórax esquerdo.
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O doente com SIDA tem maior risco  
de pneumotórax?

A DPOC e a pneumonia a Pneumocystis carinii em 
doentes VIH-positivos, são as causas mais frequentes 
de pneumotórax espontâneo secundário.

Em 2 a 5% dos doentes com o diagnóstico de SIDA 
ocorre pneumotórax em alguma fase da sua doença, 
em especial se fazem pentamidina profiláctica por via 
inalatória, ou se têm história de pneumonia a P. carinii. 
Nestes doentes, a alta incidência de pneumotórax deve-
se à ocorrência de quistos subpleurais e, atendendo à 
natureza necrosante dessa pneumonia, aquela compli-
cação é dificil de tratar e associa-se a uma alta taxa de 
mortalidade.

Também pode ocorrer na sequência de infecções 
piogénicas, a micobactérias ou a citomegalovírus, na 
presença de um sarcoma de Kaposi, ou como resultado 
de iatrogenia médica.

Nos doentes VIH-positivos, o pneumotórax costu-
ma ocorrer como uma manifestação tardia de infecção 
retroviral, em que o prognóstico de vida é cerca de três 
a seis meses.
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O que é o pneumotórax catamenial?  
Outras causas de pneumotórax espontâneo?

O pneumotórax catamenial é uma entidade rara, 
que ocorre em associação com a menstruação, geral-
mente, em mulheres com idade de 30-40 anos, costu-
mando ser recidivante, predominar à direita e apresen-
tar-se 24-72 horas após o início do período menstrual.

Pode dever-se a depósitos de endometriose no dia-
fragma ou na cavidade pleural, ou à fuga de ar, duran-
te a menstruaçâo, desde a cavidade peritoneal, para a 
cavidade pleural, através de defeitos do diafragma.

Outras causas pouco frequentes de pneumotórax 
espontâneo incluem o pneumotórax neonatal, que 
ocorre em recém-nascidos e é assintomático em meta-
de dos casos, o pneumotórax dos doentes com linfan-
gioleiomiomatose (80%) ou com granuloma eosinófi-
lo, também chamado de histiocitose X (30%).
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Pneumotórax hipertensivo: O que é, como  
se apresenta clinicamente e como se aborda? 

O pneumotórax hipertensivo é uma emergência 
médica que necessita de tratamento imediato, surgin-
do a maior parte das vezes em doentes internados e 
sob ventilação mecânica. É mais frequente nos doen-
tes sob ventilação positiva e/ou nos doentes com 
pneumotórax traumático. Surge quando existe uma 
significativa pressão positiva no espaço pleural que 
comprime o pulmão do mesmo lado, desvia o medias-
tino para o lado contra-lateral e obriga a uma depres-
são do diafragma. 

O pneumotórax hipertensivo é caracterizado, parti-
cularmente, por alterações fisiopatológicas e também 
por alterações radiológicas sugestivas, tais como: 
pneumotórax de dimensão superior a 20%, desvio con-
tralateral do mediastino, rectificação das costelas e 
depressão do diafragma.

Clinicamente, manifesta-se por uma deterioração 
clínica súbita, com dificuldade respiratória marcada 
e cianose. O doente apresenta-se suado, com insta-
bilidade cardiovascular caracterizada por taquicar-
dia e hipotensão acompanhada ou não por pulso 
paradoxal.

No exame objectivo, além dos sinais habituais de 
pneumotórax, pode observar-se uma assimetria toráci-
ca caracterizada por um abaulamento do lado do pneu-
mótorax com desvio da traqueia para o lado oposto.

A gasometria arterial pode mostrar uma hipoxémia 
marcada, uma hipercápnia e uma acidose respiratória.

A abordagem terapêutica deve ser imediata e não 
deve aguardar-se pela realização da telerradiografia do 
tórax.
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Quando há suspeita de pneumotórax hipertensivo e 
o doente apresenta instabilidade hemodinâmica, deve 
iniciar-se oxigénio com um FiO2 a 100% e introduzir 
um angiocateter nº 14 no 2º espaço intercostal e na linha 
médio-clavicular, conectado a uma seringa de 50 cc com 
20 cc de soro fisiológico. Se o ar borbulhar, confirma-
mos a existência de um pneumotórax, havendo de ime-
diato uma melhoria fisiopatológica. Entretanto, prepa-
ramos a introdução de uma drenagem torácica de 
calibre não-inferior a nº 24, visto que estes doentes têm 
muitas vezes uma fístula broncopleural que é uma in-
dicação para drenagens de maior calibre. A introdução 
da drenagem faz-se segundo as normas e no local ha-
bitual.
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A oxigenoterapia tem lugar no tratamento  
do pneumotórax? 

A absorção de ar do espaço pleural é obtida pela di-
fusão de ar do espaço pleural para o sangue venoso. A 
taxa de absorção de gás depende de quatro variáveis: 

– Gradiente de pressão dos gases entre o espaço 
pleural e o sangue venoso.

– As propriedades de difusão dos gases presentes 
no espaço pleural.

– A área de contacto entre o gás pleural e a pleura
– A permeabilidade da superfície pleural.

A inalação de concentrações elevadas de oxigénio 
reduz a pressão total dos gases nos capilares pleurais 
pela redução da pressão parcial de azoto. Esta medida 
aumenta o gradiente de pressão entre os capilares pleu-
rais e a cavidade pleural, aumentando a absorção de ar 
da cavidade pleural.

Foi demonstrado que a inalação de concentrações 
elevadas de oxigénio aumenta a taxa de reabsorção do 
pneumotórax para quatro vezes mais, sendo a taxa de 
absorção do volume de ar de 1,25% por dia. Por esta 
razão, é recomendada a terapêutica com oxigénio com 
níveis de FiO2 de 100%.
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Está sempre indicada a drenagem torácica  
no pneumotórax? Qual o tamanho do dreno 
torácico?

As opiniões não são consensuais, contudo, a res-
posta à primeira pergunta é: Não.

Essa é a resposta se o pneumotórax for pequeno, 
menor do que 20% do volume pulmonar na radiografia 
do tórax e se o doente não apresentar sinais de dificul-
dade respiratória e/ou de instabilidade hemodinâmica.

Se o doente apresentar alguma instabilidade clínica 
e/ou o pneumotórax for maior do que 20%, deve colo-
car-se sempre uma drenagem torácica, assim como a 
todos os doentes com pneumotórax submetidos a ven-
tilação mecânica e a todos aqueles a quem é impossí-
vel fazer uma vigilância clínica e radiológica diária.

Nos doentes com pneumotórax espontâneos secundá-
rios, deve colocar-se sempre uma drenagem torácica para 
evitar uma eventual deterioração clínica e fisiopatológica 
que leve à necessidade de ventilação mecânica e/ou ao 
aparecimento de um pneumotórax hipertensivo.

Em relação ao dreno a utilizar as opiniões também 
não são consensuais.

Nos pneumotórax sem complicações podem usar-se 
drenos de calibres mais pequenos (10 a 14), caso os 
doentes não estejam submetidos a ventilação mecânica 
onde devem ser usados tubos de calibre maior 
(24/28).

Há séries em que os autores demonstram que os 
pneumotórax drenados com drenos de calibres meno-
res apresentam complicações em 50% dos casos, obri-
gando a substituição dos mesmos por outros de maior 
calibre.As complicações frequentes são a oclusão dos 
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drenos e o efeito vinco do dreno, e a substituição, por 
vezes, também é motivada pela presença de fístula 
bronco-pleural.

Perante estes resultados, algumas escolas defendem 
que os pneumotórax com indicação de serem drenados o 
devem ser sempre com tubos de maior calibre (24/28).
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Qual a finalidade e onde se coloca a 
drenagem torácica? Quais as complicações  
da colocação da drenagem torácica  
e como evitá-las? 

A drenagem torácica é colocada nos pneumotórax 
para evacuar o ar do espaço pleural e para estabilizar 
a pressão negativa intrapleural para que o pulmão pos-
sa reexpandir.

A colocação da drenagem torácica depende do tipo 
de dreno a utilizar, mas de uma forma geral introduz-se 
no 5º ou no 6º espaço intercostal, na linha axilar 
média apontando para o ápex, ou no 2º espaço inter-
costal na linha médio-clavicular, localização menos 
utilizada por ser mais desconfortável e também por 
motivos estéticos da cicatriz. Nesta última referência, 
temos que ter cuidado com a proximidade da artéria 
mamária interna, para evitar a sua lesão.

A colocação dos drenos trácicos faz-se sempre após 
desinfecção e anestesia do espaço intercostal escolhido.

O doente deve estar em decúbito dorsal, ligeira-
mente rodado para o lado contra-lateral e com o braço 
do lado afectado atrás da cabeça, de modo a expor a 
área axilar quando a opção é a primeira hipótese. Uma 
posição alternativa é o decúbito lateral.

As complicações relacionadas com a colocação da 
drenagem torácica são várias, sendo a laceração dos 
vasos intercostais a mais temida mas a menos frequen-
te, desde que se sigam as referências respectivas na 
colocação dos drenos, e a reacção vagal a mais fre-
quente mas menos temida, podendo evitar-se com uma 
anestesia correcta.

Os empiemas poderão complicar as toracostomias 
nos pneumotórax, pelo que deve utilizar-se sempre 
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uma técnica estéril. A outra complicação frequente é o 
pneumotórax recorrente depois da remoção do tubo, 
que se evita seguindo as regras estabelecidas para re-
tirar os drenos torácicos.

O efeito de vinco do dreno é outra das complica-
ções que pode acontecer e leva ao não-funcionamento 
da drenagem, que por vezes só se resolve com a reco-
locação da mesma.

O enfisema subcutâneo surge vulgarmente quando 
na colocação do dreno não é tida em conta a localiza-
ção dos orifícios, a distância até à cavidade pleural e 
se deixa o último orifício fora da mesma. Esta compli-
cação pode evitar-se introduzindo sempre o dreno to-
rácico pelo menos 8 cm na cavidade torácica e apon-
tando o dreno para o ápex pulmonar.

Outras complicações de alguma gravidade podem 
surgir quando se contam erradamente os espaços inter-
costais e se coloca a drenagem demasiado abaixo do 
5º/6º espaço intercostal, podendo eventualmente atingir 
órgãos major, pelo que devem contar-se sempre os es-
paços intercostais de uma forma metódica e rigorosa.
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O que é o edema pulmonar de reexpansão?

O edema pulmonar de reexpansão é uma situação 
clínica rara que consiste num edema pulmonar unila-
teral, devido à reexpansão rápida do pulmão após a 
extracção de ar ou líquido pleural por toracocentese. 
Apesar de ser uma situação clínica bastante rara, pode 
atingir uma mortalidade de cerca de 20%.

A sua etiologia não está totalmente esclarecida, 
mas parece relacionar-se directamente com três aspec-
tos particulares: primeiro, com a cronicidade do colap-
so pulmonar; segundo, com a quantidade de ar ou lí-
quido evacuado da cavidade pleural; e, terceiro, com a 
rápida reexpansão do pulmão afectado.

A formação do edema é controlada pelo equilíbrio 
entre a pressão oncótica capilar, a pressão hidrostática, 
a pressão oncótica pericapilar e a permeabilidade ca-
pilar. A reexpansão pulmonar provoca, por vezes, um 
desequilíbrio destas pressões que leva ao aparecimen-
to do edema pulmonar de reexpansão. Esta alteração 
fisiopatológica acontece após a drenagem de grande 
quantidade de ar e/ou líquido, que geralmente já teve 
um efeito atelectásico do pulmão com uma duração de 
cerca de três dias ou mais.

A profilaxia destas situações faz-se drenando len-
tamente o ar e/ou líquido pleural, necessitando por 
vezes de fechar a própria drenagem para evitar a reex-
pansão rápida do pulmão. O tempo de encerramento 
do dreno depende muito das manifestações clínicas do 
doente.

O tratamento do edema pulmonar de reexpansão 
consiste apenas no encerramento da drenagem toráci-
ca, nos diuréticos e na oxigenação eficaz do doente, 
contudo, os resultados não são tão rápidos como se 
esperaria.
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Como monitoriza e quando retira  
uma drenagem pleural?

Após a introdução de um tubo de drenagem na 
cavidade pleural, e a sua ligação a um sistema de dre-
nagem subaquática, este deve ser monitorizado. O con-
trolo é conseguido não apenas com a observação di-
recta do sistema de drenagem, mas também com a 
realização de radiografias de tórax diárias, que vão 
permitir avaliar a presença de fugas de ar através do 
dreno e também a completa expansão pulmonar. A 
remoção da drenagem deve ser efectuada de maneira 
faseada, de modo a assegurar que há resolução com-
pleta da fuga de ar para o espaço pleural.

Deste modo, recomenda-se a realização de radio-
grafias de tórax diariamente. A primeira radiografia 
deve ser feita após colocação da drenagem, de modo a 
assegurar o correcto posicionamento do dreno, excluir 
complicações e assegurar o sucesso do procedimento. 
Se após 48 a 72 horas persistirem as fugas de ar ou se o 
pulmão não estiver completamente expandido, deve ser 
ligado ao sistema de drenagem um aspirador de baixa 
pressão, com pressão negativa de 10 a 20 cmH2O. Não 
podemos esquecer que pressões altas de aspiração na 
presença de grandes fístulas podem perpetuá-las, e que a 
junção de um sistema de aspiração demasiado cedo pode 
precipitar o edema pulmonar de reexpansão.

Quando a radiografia mostrar um pulmão comple-
tamente expandido e sem fugas de ar, pode proceder-se 
à clampagem da drenagem. Em relação a este assunto 
não há grande consenso, embora alguns estudos digam 
que após a clampagem se conseguem detectar fugas de 
ar pequenas ou intermitentes, evitando assim a neces-
sidade de reinserir uma drenagem. É importante lem-
brar que esta clampagem deve ser realizada sempre sob 
a supervisão de pessoal treinado, e ao mínimo sinal de 
dispneia ou de enfisema subcutâneo, o dreno deve ser 
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desclampado e o doente observado por um médico. É 
potencialmente perigoso clampar uma drenagem bor-
bulhante, convertendo um simples pneumotórax, num 
sob tensão. Por isso antes de se clampar a drenagem, 
deve ter-se a certeza que já não existem fugas de ar 
(esperar aproximadamente 4 horas após a última evi-
dência de fuga de ar).

Independentemente de se clampar ou não a drena-
gem, passadas 12 a 24 horas, repete-se a radiografia. 
Se esta demonstrar uma completa expansão pulmonar, 
retira-se a drenagem, repete-se a radiografia e dá-se 
alta ao doente.
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Como se retira uma drenagem pleural  
com êxito? O que fazer em caso de entrada 
de ar para o espaço pleural?

Para retirar uma drenagem pleural é suficiente a 
presença de apenas uma pessoa, mas pode estar pre-
sente um assistente. O doente deve ser colocado numa 
posição confortável e informado sobre o procedimento 
que vai efectuar e a necessidade da sua colaboração. 

Deve ser desinfectado o dreno e o local de inserção, 
bem como ser assegurada a existência prévia de um 
ponto de sustentação. Caso contrário, este ponto deve 
ser dado antes de se retirar a drenagem.

O tubo de drenagem deve ser retirado com um 
movimento rápido, enquanto o doente efectua a mano-
bra de Valsalva ou no final da inspiração ou expiração 
forçadas. Simultaneamente é encerrado o local de in-
serção, apertando o ponto de sustentação.

Se entrar ar para o espaço pleural durante este 
procedimento, em vez de se apertar o ponto de susten-
tação imediatamente, deve segurar-se os bordos com 
os dedos, rodar o doente de modo a que a incisão fique 
virada para cima e pedir-lhe para efectuar uma mano-
bra de Valsalva, enquanto se liberta um pouco a inci-
são. Seguidamente deve ser efectuada uma radiografia 
de controlo.
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Fístula broncopleural: como se identifica  
e como se aborda?

A fístula broncopleural identifica-se por uma fuga 
de ar persistente, após a colocação do dreno de tora-
costomia. Os doentes com fugas de ar de grande quan-
tidade que tenham um pneumotórax na sequência de 
um traumatismo torácico devem ser sempre sujeitos a 
uma broncofibroscopia, com o objectivo de diagnosti-
car ou não a existência de uma laceração/fractura en-
dobrônquica.

Outro aspecto a ter em conta é ter a certeza de que 
a fuga de ar que se observa no sistema de aspiração 
subaquática é devida a uma fístula ou a uma fuga de 
ar do sistema. Este procedimento consiste em clampar 
o dreno torácico e, caso haja fuga de ar, esta é das 
tubuladuras, o que obriga à sua verificação, além da 
das respectivas conexões.

Identificada a fístula broncopleural como devemos 
abordá-la?

O tratamento conservador é a primeira opção, sen-
do a atitude imediata aumentar a pressão da aspiração 
de acordo com a tolerância do doente (não ultrapas-
sando 25-35 cm H2O). Posteriormente, teremos que 
ponderar a recolocação da drenagem torácica ou a co-
locação de outra.

Ao fim de cinco ou sete dias, caso não haja reso-
lução da fístula broncopleural, temos que discutir a 
resolução cirúrgica que implica o encerramento da 
fístula além da escarificação pleural. Quando há con-
tra-indicação cirúrgica ou o doente recusa a interven-
ção, pode tentar-se a colocação de cola biológica por 
via endoscópica ou, ainda, uma situação extrema de co-
locação de um pleurocath com uma válvula de Haimlich 
cronicamente.
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Qual o grau de sucesso da drenagem pleural 
nos pneumotórax? Causas de insucesso 
terapêutico?

A reexpansão e aderência do pulmão conseguidas 
no prazo de 7 a 10 dias e a sua manutenção durante 
pelo menos 30 dias é um critério de sucesso.

A aspiração simples do ar por toracocentese é, por 
vezes, recomendada para o tratamento do pneumotórax 
espontâneo primário. As taxas de sucesso nestes casos 
são 48-71% no primário e 31-35% no caso de pneu-
motórax espontâneo secundário. 

A colocação de pequenas drenagens (cateteres < 14 Fr) 
associada ou não a uma válvula de Haimlich, é uma 
técnica muitas vezes utilizada. As taxas de sucesso são, 
respectivamente, de 84-94% e 80%.

A colocação de drenagem torácica aspirativa, conec-
tadada a um sistema de drenagem subaquática, é a téc-
nica mais eficaz, permitindo taxas de sucesso de 96% 
no pneumotórax espontâneo primário e 92% no pneu-
motórax espontâneo secundário. Apesar de ser uma téc-
nica mais demorada e tecnicamente mais exigente, é 
actualmente aceite que qualquer pneumotórax que exija 
intervenção deva ser tratado com esta técnica.

As principais causas de insucesso terapêutico são:
– Pulmão com consolidação ou atelectasia
– Diminuição da elasticidade (compliance) pulmo-

nar
– Fístula broncopleural
– Pneumotórax loculado ou com aderências 
– Problemas técnicos com o sistema de drenagem 

(por exemplo, obstrução ou água no filtro).
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A recorrência do pneumotórax espontâneo  
é frequente?

A recorrência, após um pneumotórax espontâneo 
primário, ocorre em cerca de 30% dos doentes, sendo 
a maior parte nos dois primeiros anos após o episódio 
inicial.

Na sequência de uma primeira recorrência, a pos-
sibilidade desta se repetir aumenta para 60% num se-
gundo evento e para 80% num terceiro.

A presença imagiológica de bolhas não é um factor 
preditivo de uma recorrência, sendo esta mais frequen-
te nas mulheres, nos homens magros e altos, nas idades 
mais jovens, quando existe história de tabagismo ou se 
descreve fibrose na radiografia do tórax.

Nos pneumotórax espontâneos secundários à 
DPOC, a probabilidade de recorrência pode ser um 
pouco superior à do pneumotórax espontâneo primário 
(40-45%), sendo bastante mais elevada quando secun-
dários a fibrose quistíca (50-80%).
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Quando optar pela pleurodese e com  
que produto?

O objectivo da pleurodese é a sínfise pleural, ou 
seja a adesão das pleuras visceral e parietal, de modo 
a obliterar o espaço pleural. Isto consegue-se promo-
vendo uma irritação física ou química da superfície 
pleural, obtendo-se uma resposta inflamatória e conse-
quente formação de adesões. Este procedimento irá 
prevenir futuras fugas de ar, impedindo o pulmão de 
se «afastar» da parede torácica, prevenindo assim a 
recidiva do pneumotórax.

A indicação para pleurodese deve ser individuali-
zada, tendo em consideração a situação clínica do do-
ente e o número de episódios ocorridos. 

Assim, no pneumotórax espontâneo primário, a 
pleurodese deve ser reservada para a primeira recor-
rência. No entanto, pode estar indicada no primeiro 
episódio em algumas situações particulares como pro-
fissões de risco (mergulho, viagens de avião), presen-
ça de grandes bolhas em exames radiológicos, na im-
possibilidade de resolução cirúrgica e em pneumotórax 
bilaterais.

No pneumotórax espontâneo secundário a pleuro-
dese está indicada após o primeiro episódio, dada a 
maior gravidade destes pneumotórax.

A pleurodese deve ser efectuada com o pulmão 
totalmente expandido e sem fugas de ar. O procedi-
mento preferido é o cirúrgico, devido às menores taxas 
de recorrência, quando comparado com a administra-
ção de um produto esclerosante através do tubo de 
drenagem. No entanto, a pleurodese médica pode ser 
utilizada em certas circunstâncias, nomeadamente con-
tra-indicações para a cirurgia, preferência do doente ou 
um mau prognóstico dada a patologia de base.
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Existem diversos agentes esclerosantes que podem 
ser administrados, sendo que o agente ideal deve ser 
altamente eficaz, fácil de administrar, barato e não 
estar associado com efeitos adversos graves. Actual-
mente o talco dissolvido em soro fisiológico (slurry) e 
o talco dispersível administrado por toracoscopia, são 
considerados dos mais seguros, baratos e mais eficazes 
agentes para promover a sínfise pleural. No entanto, 
não deve ser esquecido que o talco tem uma distribui-
ção sistémica associada com uma pequena taxa de 
morbilidade, nomeadamente toracalgia, febre e SDRA. 
A pleurodese com talco tem uma taxa de recorrência 
de pneumotórax menor do que a simples drenagem 
torácica, ou mesmo a pleurodese com tetraciclina, pelo 
que é a escolha ideal.
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Quando operar um doente  
com pneumotórax? 

A indicação cirúrgica de um pneumotórax actual-
mente é discutível e não é consensual; contudo, exis-
tem determinadas indicações que são aceites.

Segundo alguns autores, os doentes com pneumo-
tórax deverão ser operados quando estamos perante:

– Segundo episódio de pneumotórax homolateral
– Primeiro episódio de pneumotórax contralateral
– Pneumotórax bilateral espontâneo
– Fuga de ar persistente (Drenagem torácica mais 

de 5 a 7 dias, sem reexpansão total do pul-
mão.)

– Hemopneumotórax espontâneo
– Profissões de risco, como, por exemplo, mergu-

lhadores ou pilotos de avião.

Em geral, opta-se por um tratamento mais conser-
vador nos doentes com idade avançada e com elevada 
morbilidade, com pneumotórax espontâneo secundá-
rio, com um elevado risco anestésico ou com lesões 
limitadas confirmadas por toracoscopia.
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Após um pneumotórax, há que manter  
o doente em vigilância periódica?  
Pode praticar desporto? E viajar de avião?

Em relação a este ponto não existem recomenda-
ções estabelecidas. No entanto, a nossa prática clínica 
leva-nos a fazer as seguintes sugestões.

Após um pneumotórax espontâneo primário em 
que não houve necessidade de intervenção, o doente 
deverá repetir a radiografia de tórax após duas sema-
nas. Após a confirmação da resolução do pneumotórax, 
os doentes são seguidos em ambulatório com uma re-
gularidade trimestral no primeiro ano e semestral no 
segundo ano, sendo até aos dois anos o período de 
maior probabilidade de recidiva. 

Desportos como o mergulho estão absolutamente 
contra-indicados, a não ser que tenha havido pleurec-
tomia cirúrgica bilateral. Não há evidência que con-
tra-indique a prática de outros desportos, mas habitu-
almente aconselha-se algumas semanas sem esforços 
físicos muito intensos.

Os doentes que sofreram um pneumotórax não de-
vem viajar de avião até à total resolução desta situação 
clínica. As companhias de aviação aconselham, de uma 
forma arbitrária, um período mínimo de 6 semanas 
entre o pneumotórax e a viagem aérea. Não há evidên-
cia que a viagem de avião precipite a recorrência do 
pneumotórax, mas esta pode ter consequências muito 
graves se ocorrer durante o voo. 
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