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Introdução: A linfagioleiomiomatose (LAM) é uma doença neoplásica rara, de 

etiologia desconhecida, que acomete quase que exclusivamente mulheres em idade 

reprodutiva, sua prevalência é de 1/1.000. 000 habitantes. Objetivos: Os objetivos 

destes estudos foram apontar as principais consequências da doença, esclarecer os 

métodos utilizados para avaliação e diagnóstico da mesma e relatar os métodos de 

tratamento dos portadores de LAM. Métodos: Foi realizada uma revisão bibliográfica 

qualitativa, entre o ano de 2004 e 2019, onde foram pesquisados artigos científicos em 

revistas especializadas e nas bases de dados: PUBMED, SCIELO, LILACS e PEDRO. 

Além de ensaios clínicos, revisões sistemáticas e diretrizes de sociedades foram 

avaliadas, bem como trabalhos clássicos e capítulos de livros de autoridades no assunto. 

Resultados e Discussão: Os presentes estudos elucidam que a LAM é caracterizada 

pela destruição quística progressiva do parênquima pulmonar e a obstrução de vias 

aéreas, vasos sanguíneos e linfáticos, por proliferação e infiltração das células 

musculares lisas atípicas, limitando a passagem do oxigênio para o sangue e levando a 

perda da função pulmonar. Nesta patologia verifica-se também uma excessiva atividade 

proteolítica, responsável pela formação de lesões quísticas e destruição pulmonar. As 

mulheres são mais acometidas no período reprodutivo, devido a existência de uma base 

hormonal que suporta e favorece o aparecimento da doença. O quilotórax e o 

pneumotórax são os dois problemas pulmonares mais frequentes da LAM. O 

prognóstico é variável, com média de 70% de sobrevida, aos 10 anos, após o 

diagnóstico. O diagnóstico da LAM passa necessariamente pela correlação clínico 

radiológica. A LAM não tem cura definitiva, entretanto seu tratamento se dá através do 

uso de anti-hormonais, em algumas séries, retardando a progressão da perda funcional e 

prolongando a sobrevida dos pacientes, o transplante pulmonar está indicado em casos 

avançados, a reabilitação pulmonar vai determinar uma melhora na capacidade de 

exercícios e da qualidade de vida dos portadores de LAM. Os estudos têm demonstrado 

que o uso do sirolimus no tratamento tem grande eficácia na diminuição da progressão 

no dano funcional pulmonar. Conclusão: Conclui-se que a LAM é uma patologia 

pulmonar rara de etiologia desconhecida que afeta quase exclusivamente mulheres em 

sua idade reprodutiva, com importante acometimento pulmonar, levando a diminuição 

da função pulmonar e redução da qualidade de vida dos pacientes acometidos. Vários 

estudos encontrados trouxerem muitas informações fundamentais na caracterização 

dessa patologia porém observa-se grande escassez de estudos prospectivos e 

randomizados no campo da terapêutica.  

 

Descritores: Linfangioleiomiomatose, Reabilitação pulmonar, Esclerose tuberosa. 

 

 


