
Caso #163  

PNEUMONIA POR SARS-COV-2 (COVID-19) EM PACIENTE 

COM LINFANGITE CARCINOMATOSA DECORRENTE DE 

NEOPLASIA DE MAMA METASTÁTICA 

Coronavírus , Tórax 

 

Dados do Caso 

Data submissão: 09/06/2020 

Data publicação: 18/06/2020 

Seção : Destaque 

Tipo de Caso : Tipo Caso 1 

Autor: HENDERSON SANTOS DE FIGUEIREDO - INSTITUTO 

MATERNO INFANTIL DE PERNAMBUCO - IMIP 

ADRIANO NASSRI HAZIN - INSTITUTO MATERNO INFANTIL 

DE PERNAMBUCO - IMIP 

JOSÉ FABRÍCIO MACÊDO - INSTITUTO MATERNO INFANTIL 

DE PERNAMBUCO - IMIP 

  

Autor correspondente: ALEXANDRE MAKOTO MINODA - INSTITUTO MATERNO 

INFANTIL DE PERNAMBUCO - IMIP 

Email: alexandreminoda@hotmail.com 

  

Dados do paciente : Feminino , 56 anos 

Palavras-Chave : 
Infecções por Coronavirus, Síndrome Respiratória Aguda Grave, 

Pneumonia Viral, Linfangite, Nódulos Pulmonares Múltiplos 

URL: 

Link do Abstract no 

PUBMED: 

https://brad.org.br/article/4196/pt-BR/pneumonia-por-sars-cov-2-

-covid-19--em-paciente-com-linfangite-carcinomatosa-

decorrente-de-neoplasia-de-mama-metastatica 

DOI : Ahead of DOI 

Resumo 

Paciente de 56 anos com diagnóstico de neoplasia de mama com metástase pulmonar que 

apresentou pneumonia por SARS-CoV-2. Oito dias após apresentar piora da dispneia habitual, 

realizou tomografia computadorizada do tórax por suspeita clínica de progressão da doença 

neoplásica, sendo vistos achados relacionados à neoplasia sobrepostos aos achados 

decorrentes da pneumonia viral. A superposição do COVID-19 com os achados neoplásicos no 

pulmão torna a interpretação diagnóstica mais desafiadora. 

Histórico Clínico 

Paciente do sexo feminino, 56 anos, com diagnóstico de neoplasia de mama direita (carcinoma 

ductal invasivo) há 5 anos, inicialmente tratada com mastectomia direita e quimioterapia 

adjuvante. Estava em vigência de novo ciclo de quimioterapia devido ao aparecimento de 
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metástases pulmonares e ósseas. Apresentou-se ao serviço com piora da dispneia habitual há 

8 dias, sem febre ou outras queixas respiratórias, sendo solicitada tomografia computadorizada 

(TC) do tórax sem contraste para avaliar progressão de doença neoplásica. Após realização do 

exame, evoluiu com necessidade progressiva da suplementação de oxigênio e insuficiência 

respiratória, sendo internada em unidade de terapia intensiva para suporte com ventilação 

mecânica, porém foi à obito quatro dias após o internamento. Swab naso-orofaríngeo detectou 

coronavírus SARS-CoV-2 pelo método RT-PCR em tempo real. 

Achados Radiológicos 

A TC do tórax evidenciou estabilidade dos nódulos pulmonares metastáticos (figura 1). No 

entanto, notou-se surgimento de espessamento de septos interlobulares difusamente (figura 2), 

com aspecto nodular em algumas regiões pulmonares. Além disso, apareceram múltiplas e 

extensas opacidades em vidro fosco bilaterais, predominantemente periféricas, em maior 

quantidade no lobo inferior direito (figura 3). Por vezes tornavam-se mais confluentes e 

associavam-se a espessamento de septos intra e interlobulares, caracterizando padrão de 

pavimentação em mosaico (figura 4). 

Discussão 

Idade avançada e comorbidades pré-existentes têm sido descritas como os principais 

contribuintes para complicações, mortalidade e gravidade da doença pelo novo coronavírus 

(COVID-19) (1). Tem sido sugerido que pacientes oncológicos possuem maior risco de 

desenvolver COVID-19, além de apresentar pior prognóstico da doença (2, 3, 4). Esses 

pacientes também possuem maior risco de desenvolver outras complicações pulmonares 

devido à doença de base, tais como infecções oportunistas, tromboembolismo e toxicidade 

medicamentosa (3), que podem representar diagnósticos diferenciais ou estar associadas à 

pneumonia viral nos pacientes oncológicos. Os achados tomográficos típicos da COVID-19 

incluem opacidades em vidro fosco periféricas bilaterais com morfologia arredondada, podendo 

ou não ter consolidações e pavimentação em mosaico associadas, além do sinal do halo 

reverso e achados de pneumonia em organização (em estágios mais tardios da doença) (5). 

Nos pacientes oncológicos, as opacidades em vidro fosco e as consolidações também foram 

achados comuns vistos à TC (2). Algumas patologias com extenso comprometimento pulmonar 

podem obscurecer as manifestações da COVID-19 (2), assim como foi observado no nosso 

caso. Assim, em pacientes com comorbidades, os diagnósticos diferenciais devem ser 

formulados com base na probabilidade de infecção por COVID-19, no resultado do RT-PCR e 

nas possíveis complicações relacionadas à patologia de base. Em pacientes oncológicos, a 

toxicidade medicamentosa por quimioterápicos deve ser considerada, assim como a 

pneumocistose em imunossuprimidos (2). No nosso caso, a TC de tórax evidenciou múltiplas 

opacidades em vidro fosco bilaterais, predominantemente periféricas, com distribuição 

assimétrica, sem morfologia arredondada ou consolidações, em algumas áreas assumindo 

padrão de pavimentação em mosaico (figuras 3 e 4), de aspecto indeterminado para 

pneumonia viral, uma vez que também podiam estar relacionadas à toxicidade medicamentosa, 

visto que a mesma encontrava-se em vigência de quimioterapia e não apresentava quadro 

clínico fortemente sugestivo de pneumonia viral. O surgimento de espessamento de septos 

interlobulares difuso (figura 2), por sua vez, é considerado um achado atípico para pneumonia 

por COVID-19, e seu aspecto nodular tornou a linfangite carcinomatosa seu principal 

diagnóstico diferencial. Dessa forma, tais achados, quando analisados de forma isolada, 



abrangem outras hipóteses diagnósticas na propedêutica radiológica, e a correlação com os 

dados clínicos e o RT-PCR torna-se bastante importante para adequada interpretação. 

Lista de Diferenciais 

● Linfangite carcinomatosa 

● Edema pulmonar 

● Pneumotoxicidade medicamentosa 

● Outras pneumonias virais ● Pneumocistose 

Diagnóstico 

● Pneumonia por COVID-19 associada a nódulos pulmonares metastáticos e provável 

linfangite carcinomatosa. 

Aprendizado 

Os achados da pneumonia por COVID-19 sobrepostos às manifestações pulmonares de 

pacientes com condições médicas subjacentes, como os pacientes oncológicos, pode dificultar 

a análise adequada. Dessa forma, é importante que nesses casos os diagnósticos diferenciais 

sejam formulados de acordo com a probabilidade da infecção por COVID-19, no resultado do 

RT-PCR e nas possíveis complicações relacionadas à patologia de base. 
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Imagens 

 

Imagem 1: Comparação de imagens axiais de TC de tórax atual (esquerda) e anterior (direita) 

evidenciando estabilidade dos nódulos pulmonares metastáticos. Na mesma imagem, já é 

possível observar algumas opacidades em vidro fosco predominantemente periféricas (seta 

preta). 

 

Imagem 2: Imagem axial de TC de tórax evidenciando espessamento de septos interlobulares 

bilateralmente, por vezes apresentando aspecto nodular (seta branca), configurando possível 

linfangite carcinomatosa associada. 



 

Imagem 3: Imagem axial de TC de tórax mostrando múltiplas opacidades em vidro fosco 

bilaterais (setas brancas), predominantemente periféricas (principalmente à direita), sem 

consolidações associadas. 

 



Imagem 4: Imagem axial de TC de tórax evidenciando aspecto mais confluente das opacidades 

em vidro fosco nos lobos inferiores, associado a espessamento de septos intra e interlobulares, 

caracterizando padrão de pavimentação em mosaico. 

 

Imagem 5: Reformatação coronal de TC de tórax evidenciando os achados descritos nas 

demais imagens, especialmente as opacidades em vidro fosco, áreas de pavimentação em 

mosaico e o espessamento de septos interlobulares. 

Vídeos 

Nenhum resultado econtrado 


