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dispositivo inalatório foi verificado em 30,0% dos pacientes
utilizando sprays, em 33,3% usando aeroliser e em 40%
utilizando turbhaler.

Conclusões: nenhum paciente utilizava dispositivo inadequado
para o seu PFI. Contudo, é recomendado avaliar o PFI dos
pacientes antes de prescrever o dispositivo inalatório,
principalmente naqueles que exigem maior PFI: aeroliser (60),
diskus e turbhaler (30). A porcentagem de pacientes que fazem
uso inadequado dos dispositivos é muito alta, evidenciando a
importância de instrução e treinamento contínuos da técnica
inalatória.

ALVEOLITE ALERGICA EXTRÍNSECA - RELATO DE CASO.
Pereira, R.P., Petter, J.G., Noal, R.B., Barreto, S.S.M.

Serviço de Pneumologia HCPA. HCPA.

Fundamentação: diante de um caso de fibrose pulmonar
busca-se o diagnóstico histológico definitivo em função dos
diferentes tratamentos.

Delineamento: relato de caso.
Paciente: homem de 51 anos, branco, casado, produtor de

rapadura, procedente da região litorânea do Estado (Três
Forquilhas - RS). Referia dispnéia e sibilância eventuais durante
o seu trabalho desde a adolescência, nunca tendo procurado
acompanhamento médico. Os sintomas permaneceram
inalterados até há cerca da 1 ano quando iniciou com dispnéia
progressiva, cansaço, sudorese noturna, perda de peso (6/50
kg) e tosse seca persistente. Há 30 dias iniciou com sintomas
sugestivos de pneumonia adquirida na comunidade procurando
o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Mostrava-se
emagrecido, taquipnéico, sudorético, febril (38,5°C), com
hipocratismo digital. Diagnóstico de pneumonia da comunidade
com derrame pleural metapneumônico. Gasometria em ar
ambiente mostrava hipoxemia. Tratado o quadro infeccioso,
permaneciam sibilos polifônicos difusos e crepitantes tele-
inspiratórios. À fibrobroncoscopia, mucosa traqueal infiltrada e
padrão em mosaico. Lavado bronco-alveolar com predomínio
população linfocítica. Provas de função pulmonar com padrão
restritivo. TC de tórax com infi ltrado intersticial,
bronquiolectasias, bronquectasias e áreas em vidro despolido.
Realizada biópsia pulmonar a céu aberto com diagnóstico
anatomopatológico de alveolite alérgica extrínseca. Nesse
momento, o paciente admitiu o emprego de bagaço da cana
como adubo na sua lavoura.

Conclusão: pneumonite por hipersensibilidade decorrente da
exposição ao bagaço da cana-de-açúcar, estocado em condições
propícias ao desenvolvimento de Thermoactinomyces sacchari,
tem sido relatado com extrema raridade no nosso Estado.
Estabelecido o diagnóstico anatomopatológico de alveolite
subaguda, o afastamento do ambiente de trabalho e início da
terapêutica adequada podem condicionar a interrupção da

evolução do processo a fibrose, com melhora das alterações
ainda reversíveis.

CARACTERÍSTICAS DAS COLONIZAÇÕES FÚNGICAS
INTRACAVITÁRIAS PULMONARES EM VIGÊNCIA DE

TUBERCULOSE ATIVA. Benevenuti, L.C., Smidt, L.S., Zanchetin,
M., Molinari, C.G., Severo, L.C. Instituto Especializado em

Pesquisa e Diagnóstico do Complexo Hospitalar Santa Casa de
Porto Alegre / Departamento de Medicina Interna da Faculdade de

Medicina da UFRGS. FAMED/UFRGS.

Fundamentação: colonizações fúngicas intracavitárias
pulmonares (CIPA) ocorrem freqüentemente em sítios de
tuberculose prévia saneada, tendo o Aspergillus fumigatus como
principal agente etiológico. Entretanto, há poucos relatos na
literatura de casos de CIPA em cavidades com tuberculose ativa.

Objetivos: correlacionar a tuberculose pulmonar ativa com
colonização fúngica por espécies menos prevalentes que o
Aspergillus fumigatus.

Casuística: foram revisados os casos de colonização fúngica
estabelecida em cavidades com tuberculose ativa, procurando-
se estabelecer as características relevantes quanto às espécies
de fungos envolvidas, positividade da sorologia, apresentação e
distribuição radiográfica, além da apresentação clínica.

Resultados: na casuística de colonizacão fúngica associada
à tuberculose existem 254 indivíduos (173 sexo masculino), com
média de idade de 43 anos. Seis destes apresentavam
tuberculose pulmonar ativa. Neste grupo, composto de homens,
a idade média foi 48,5 anos e as seguintes características foram
levantadas: 1) os sintomas de apresentação foram hemoptise e
expectoração purulenta (6/6), com tempo médio de duração em
6 meses. 2) os fungos colonizantes foram Aspergillus niger em
4 casos, Aspergillus flavus e Scedosporium apiospermum
(teleomorfo, cada um em um caso). 3) o diagnóstico foi
estabelecido somente por imunodifusão em 4 casos, e por
imunodifusão associada a microscopia e cultivo em 2 casos. 4)
ocorreu oxalose pulmonar em 1 indivíduo (do grupo Aspergillus
niger). Não houve oxalose sistêmica. 5) apresentação radiológica
foi atípica somente em dois casos (do grupo niger). 6) o
acometimento foi em lobo inferior em 1 caso, lobo superior em
1 caso, lobos superiores e inferiores em 2 casos e envolvimento
pulmonar generalizado em 2 casos. 7) todos os casos de
Aspergillus niger tiveram infecção em ambiente hospitalar.

Conclusões: não existe colonizacão por Aspergillus fumigatus
em cavidades com tuberculose ativa, pois este produz substâncias
nocivas ao bacilo da tuberculose, o que dificulta sua coabitação
pulmonar.

A UTILIDADE DO TESTE DA CAMINHADA DE 6 MINUTOS NA
AVALIAÇÃO DAS DOENÇAS PULMONARES INTERSTICIAIS.


