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Resumo 

 

O derrame pleural neoplásico resultante de metástases pleurais de cânceres 

como o de pulmão é um problema clínico comum e com importantes repercussões. 

Trata-se de uma manifestação de neoplasias avançadas ou disseminadas, sem 

possibilidade de cura, com baixa expectativa de vida, alta morbidade e tratamento 

limitado ao controle do derrame, prática que não beneficia todos os pacientes e não 

modifica a evolução da doença. 

Estudos recentes de neoplasia pleural em modelos murinos vêm reproduzindo 

adequadamente a formação de derrame e de metastase pleural.  

 Assim, com o objetivo de propiciar um melhor conhecimento sobre a 

fisiopatologia do derrame pleural neoplásico decorrente do adenocarcinoma de 

pulmão, bem como facilitar o entendimento de terapias vigentes, pretende-se 

estudar o perfil do derrame pleural maligno em modelo animal e o impacto do uso do 

anticorpo monoclonal anti-VEGF.  

 Serão utilizados camundongos C57BL/6, um protótipo de camundongo 

imunocompetente que permite o implante de células de adenocarcinoma de pulmão 

específicas denominadas células LLC (Lewis Lung Cancer). O desenvolvimento da 

neoplasia pleural será realizado através de injeção intrapleural por diferença de 

pressão de 0,5 x 105 células neoplásicas (LLC) com diferentes estratégias de 

tratamento utilizando anti-VEGF. Serão avaliados parâmetros histológicos, 

imunohistoquimicos, o volume de líquido pleural, sobrevida, peso e mobilidade dos 

animais.  
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Introdução 

 

 O câncer de pulmão é a neoplasia mais frequentemente diagnosticada no 

mundo apresentando aumento de 2% ao ano na sua incidência.1 No Brasil, a 

incidência em 2016 foi de 28.220 casos, segundo dados do Instituto Nacional do 

Câncer (INCA)1, sendo o adencarcinoma de pulmão o subtipo histológico mais 

comum formado por não-pequenas células. 2,3,4 

 O derrame pleural maligno (DPM) é uma complicação frequente nos pacientes 

com este tipo de neoplasia, sendo causado pelo acúmulo anormal de líquido na 

cavidade pleural, espaço entre as pleuras visceral (recobre externamente os 

pulmões) e parietal (recobre internamente a cavidade torácica), as quais deslizam 

uma sobre a outra, separadas por uma fina película de líquido. Estas membranas 

são formadas por uma camada de células mesoteliais. 5  

 O acúmulo anormal pode se formar por aumento na produção, por diminuição 

na saída do líquido ou por ambos os mecanismos. De acordo com a composição 

química, este líquido pode ser classificado em transudatos e exsudatos. Os 

transudatos são derrames de origem não inflamatória, resultante de um desequilíbrio 

da pressão hidrostática ou oncótica. São líquidos claros, sem tendência de 

coagulação devido ao escasso conteúdo de proteína.  Em sua maioria ocorre em 

condições, como insuficiência cardíaca congestiva, hidrotorax hepático e embolia 

pulmonar. 5  

 No entanto, os exsudatos podem ser de origem inflamatória, com 

extravasamento de proteínas plasmáticas para o espaço pleural, se desenvolvem 

como consequência de uma doença infecciosa, inflamatória, gastrointestinais, ou 

neoplásicas. Sua coloração pode ser amarelada, hemorrágica ou de aspecto 

purulento. 5 

 As manifestações clínicas decorrentes de derrames pleurais são dor torácica, 

tosse e dispneia. A dor torácica provém do acometimento da pleura parietal, e outras 

estruturas intercostais, geralmente por processos inflamatórios, como nas 

pneumonias e na tuberculose pleural. A dispneia está presente sempre que há dor, 

devido a limitação imposta aos movimentos ventilatórios ou quando há derrame 



pleural volumoso, por perda de área pulmonar ventilatória. A tosse geralmente está 

relacionada ao estímulo de receptores podendo estar associada a doenças do trato 

respiratório. 6 

 O derrame pleural maligno é uma manifestação neoplásica avançada ou 

disseminada, geralmente sem possibilidade de cura, com baixa expectativa de vida 

(em média de 3 a 15 meses) e alta morbidade. 7,8 

 Nos últimos anos, ocorreram mudanças importantes no tratamento das 

neoplasias, sobretudo após a descoberta de alterações moleculares específicas e de 

terapias direcionadas a alvos moleculares. 7-11 Dentre elas, destaca-se a terapia com 

anti-VEGF (Fator de Crescimento do Endotelial Vascular).  Produzido por células 

endoteliais dos vasos sanguíneos e linfáticos o VEGF é considerado um potente 

fator no processo inflamatório do DPM, seu aumento pode colaborar com um pior 

prognóstico nas doenças neoplásicas. 13, 14,15 

 Na tentativa de reduzir sua superexpressão, tem-se utilizado o Bevacizumab, 

um anticorpo monoclonal que se liga ao VEGF na tentativa de inibir a ativação de 

seus receptores bloqueando assim sua ação. 13,14 Neste contexto a perspectiva é 

propiciar um melhor conhecimento sobre a fisiopatologia do derrame pleural 

neoplásico decorrente do adenocarcinoma de pulmão, bem como facilitar o 

entendimento de terapias vigentes.  

 

Objetivo 

 

  Avaliar os efeitos da terapia intrapleural com anti-VEGF em modelo 

experimental de derrame pleural maligno. 

 

 

Material e métodos: 

 

 O estudo foi realizado no Laboratório de Pleura do Instituto do Coração 

(InCor) aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Animais CEUA do Hospital 



das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (“CEUA SDC 

4204/15/031). 

 Foram utilizados sessenta camundongos C57BL/6 que receberam injeção 

intrapleural de 0,5x105 células Lewis Lung Carcinoma (LLC). Os animais foram 

divididos em grupos que receberam injeção tratamento intrapleural de anti-VEGF ou 

PBS (sem tratamento - ST) após 3, 7, 10 e 14 dias da indução da neoplasia pleural. 

Dez animais de cada grupo foram observados até a morte para a avaliação de 

sobrevida. Quarenta animais foram submetidos à eutanásia após 7, 10, 14 ou 21 

dias. Foram avaliados peso (g), mobilidade (escore 0-3), e o volume de líquido 

pleural recuperado (mL) dos animais. 

  A análise histológica avaliou fragmentos através da coloração com H&E a 

presença de tumor na pleura e pericárdio, células inflamatórias no parênquima 

pulmonar, alterações histológicas no rim, fígado e baço.  Apoptose tumoral (TUNEL) 

e a proliferação (PCNA) foram submetidos à coloração imunohistoquímica e 

avaliados por escores (0-4). Na análise estatística os resultados foram apresentados 

em média e desvio padrão: One Way ANOVA, Kaplan-Meier, p <0,05. 

 

 

Desenvolvimento 

 

 O mero acometimento maligno da pleura não é suficiente para a ocorrência 

do derrame neoplásico, destacando-se como fatores essenciais a alteração da 

drenagem linfática pela infiltração carcinomatosa de linfonodos mediastinais que 

podem aumentar a entrada ou diminuir a saída do líquido do espaço pleural e o 

aumento da permeabilidade capilar pela maior resposta inflamatória. 16, 17,18 

 O acometimento pleural desencadeia uma sequência de eventos vasculares e 

celulares e a liberação de mediadores inflamatórios e anti-inflamatórios, que atuam 

de forma sinérgica ou antagônica na tentativa de resolução da agressão pleural. 19, 

20,17  



 Há, primariamente, um grande afluxo de leucócitos do compartimento 

intravascular para o espaço pleural, desencadeando a ativação de células 

mesoteliais e demais leucócitos que, por sua vez, liberam fatores que regulam a 

proliferação, migração e diferenciação celular. 19, 20,17 

 As células mesoteliais, protagonistas desta resposta, secretam e liberam 

imunomoduladores pró e anti-inflamatórios e fatores pró e anticoagulantes, 

promovendo a angiogênese e a movimentação de líquido, partículas e células para o 

espaço pleural. 6,21,17 Já no microambiente tumoral, os macrófagos e os linfócitos T 

são as células-chave, por liberarem uma quantidade significativa de moléculas 

imunomoduladoras, embora as células malignas também sejam produtoras de 

citocinas e mediadores vasoativos. 17, 19, 20,22 

 Sabe-se que nem todos os tumores metastáticos para a pleura causam 

derrame pleural maligno e que a evolução pode ser completamente distinta, mesmo 

em pacientes com características semelhantes e com tumores de tipo histológico e 

em estágios similares.13,23 

 

 

Resultados  

 

 Na análise de sobrevida, a carcinomatose pleural foi letal com sobrevida 

máxima de 25 dias, sem diferença estatística entre os grupos. Redução de peso e 

mobilidade dos camundongos foi observada nos grupos após 14 e 21 dias que 

receberam anti-VEGF. O volume de líquido pleural foi maior no grupo ST durante 

todo o tempo do estudo.  

 Implantes tumorais na pleura foram mais evidentes no grupo ST em 

comparação com os animais que receberam anti-VEGF após 14 dias. A inflamação 

pulmonar parenquimatosa foi mínima em todos os grupos. A avaliação histológica do 

pericárdio e do músculo cardíaco demonstrou implantes tumorais principalmente 

após 21 dias no grupo ST. Esteatose hepática e renal foi observada após 14 dias no 

grupo ST. Hiperplasia de polpa branca foi notada em todos os tempos de avaliação 

com maior evidência no 21º dia no grupo ST.  



 Altos índices de apoptose foi observado nos animais que receberam anti-

VEGF somente no tempo de 10 dias, e menores índices de proliferação tumoral foi 

notado no tempo de 7 e 21 dias.  

 

Consideraçôes finais  

 

           Neste modelo experimental, a terapia-alvo com anti-VEGF reduziu 

significativamente o volume de líquido pleural e alguns parâmetros histológicos 

embora a sua ação não aumentou a sobrevida dos animais. 

Mimetizando-se a condição humana, pelo efeito demonstrado sobre o volume 

de líquido pleural, o anti-VEGF intrapleural poderia ser uma opção à pleurodese e 

aos cateteres pleurais no tratamento específico do derrame pleural secundário ao 

adenocarcinoma de pulmão. 
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