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4 Terapêutica da DPOC

Introdução
A doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) é actualmente uma das 

causas principais de morbilidade e mortalidade a nível mundial.
Embora a sua importância ainda seja pouco reconhecida, em 1990 foi 

a 6.a causa de morte em todo o mundo, actualmente é a 4.a causa nos EUA 
e a 5.a na Europa, projectando a OMS que venha a ser em 2020 a 3.a causa 
de morte no mundo.

Este crescimento resulta do aumento do tabagismo nos países em de-
senvolvimento, da dificuldade dos países desenvolvidos reduzirem signifi-
cativamente o consumo tabágico, no facto de varias décadas de consumo 
de tabaco terem agora efeito clínico e no aumento da sobrevida à medida 
que outras causas de mortalidade se reduzem. 

Entre a exposição ao tabaco e o aparecimento da doença podem passar 
três ou quatro décadas, pelo que a magnitude do problema da DPOC é 
retardada em muitos anos, sendo hoje mais relevante nos países em que 
consumo de tabaco em larga escala foi mais precoce.

O impacto da DPOC tem assim dois componentes principais: o tabagismo 
e a evolução demográfica.

Em Portugal, o consumo de tabaco cresceu essencialmente a partir dos 
anos 60/70, pelo que estamos na fase inicial do crescimento da DPOC. 

As medidas actuais de combate ao tabagismo não vão influenciar o 
problema nos indivíduos com mais de 50 ou 60 anos, mas têm de ter um 
impacto fundamental na população juvenil e jovem adulta, em que as taxas 
de consumo atingem 35% dessa população.

Os custos actuais da DPOC em Portugal são muito elevados, sobretudo 
à custa dos estádios graves, em que os gastos com oxigenoterapia igualam 
os custos com internamentos pelas agudizações (e em que a mortalidade 
hospitalar atinge os 10%), mas também pelos custos indirectos resultantes 
da perda de anos de vida e de ausência laboral (que chega a atingir os 
48 dias/ano).

Esta situação conduziu ao lançamento a nível mundial da Iniciativa 
GOLD em 2001, que para além de ser um contributo valioso para a dissemi-
nação de informação relativa à doença, também levou as nossas autoridades 
de saúde a definir e implementar o Programa Nacional de Prevenção e 
Controlo da DPOC em 2005 (Circular Normativa n.o 04/DGCG de 17/03/05 
da Direcção-Geral da Saúde).

A definição mais recente da DPOC diz claramente que a DPOC é 
prevenível e tratável.

A prevenção passa não só pelos aspectos relacionados com o tabaco já 
referidos, como pelo diagnóstico precoce e intervenção de nível proporcional 
à gravidade da doença.

Tratável porque é possível com um tratamento regular adequado (menos 
de 30% dos doentes o fazem, no entanto), não só reduzir as agudizações, 
como podemos modificar o curso da doença e a sua mortalidade.

Mas os grandes problemas continuam a ser o subdiagnóstico (escasso 
conhecimento da doença pela população, desvalorização dos sintomas pelos 
doentes, insuficiente utilização da espirometria que é fundamental para o 
diagnóstico) e o subtratamento (resultante do não-diagnóstico da doença e da 
insuficiente utilização regular de tratamentos com elevado impacto no curso 
da doença).
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1
Como se define e diagnostica a DPOC  
e qual a sua prevalência em Portugal?

A definição de DPOC actualizada pelo GOLD em 2006 é:
–  A DPOC é uma doença prevenível e tratável com significativos efeitos 

extrapulmonares que contribuem para a sua gravidade a nível indi-
vidual.

–  O componente pulmonar é caracterizado por obstrução das vias 
aéreas que não é totalmente reversível. 

–  A obstrução é habitualmente progressiva e está associada a uma 
resposta inflamatória anómala do pulmão à exposição a partículas e 
gases nocivos.

O diagnóstico de DPOC deve ser considerado na presença de:
–  Exposição a factores de risco (especialmente ao tabaco, mas também 

a agentes químicos e poeiras ocupacionais ou ambientais).
Deve ser igualmente considerado na presença de sintomas caracterís-

ticos:
–  Tosse crónica (intermitente ou diária, matinal ou durante todo o dia, 

raramente só nocturna).
–  Expectoração crónica.
–  Dispneia (progressiva com o tempo, persistente e diária, agravada 

pelo exercício e pelas agudizações infecciosas).
O diagnóstico deve ser confirmado por espirometria, identificando a 

presença de obstrução, que é definida por uma relação FEV1/FVC inferior 
a 70%, após broncodilatador (BD).

A gravidade da doença é avaliada pelo FEV1 actual, em percentagem 
do valor previsto (Fig. 1).

O diagnóstico de DPOC depende assim da determinação dos parâme-
tros espirométricos, não se devendo utilizar critérios clínicos para a definir 
(tosse, expectoração ou bronquite crónica) ou radiográficos (enfisema). 

A utilização de um parâmetro mensurável para definir a doença é se-
melhante ao que usamos para a diabetes ou a hipertensão arterial.

A prevalência real da DPOC, nos vários países, deve assim ser deter-
minada pela realização de espirometria, e não por valores «estimados», pela 
presença de sintomas ou por critério de diagnóstico médico.

A prevalência da DPOC em Portugal é de 5,34%, na globalidade da 
população, entre os 35 e os 70 anos, e de cerca de 18% nos indivíduos 
fumadores ou ex-fumadores maiores de 40 anos (Fig. 2).

O factor de risco mais importante para o desenvolvimento da DPOC é 
a exposição ao tabaco (em pelo menos 80% dos doentes).

O efeito desta exposição é cumulativo, pelo que para além do número de 
cigarros que o doente fuma num determinado momento, deve ser calculada a 
carga tabágica em unidades maço ano (UMA) (20 cigarros ou um maço/dia 
em média, durante 18 anos, significa uma carga tabágica de 18 UMA).

Outros factores de risco são reconhecidos para o desenvolvimento da 
DPOC:

–  Endógenos (deficiência de α1-antitripsina e provavelmente hiper-
reactividade brônquica relacionada com polimorfismo genético).
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–  Exógenos (tabagismo é o mais importante, poluição atmosférica, 
tabagismo passivo, exposição ocupacional a poeiras e agentes químicos 
são importantes, possivelmente as infecções respiratórias inferiores 
repetidas são factores adicionais).

Uma vez que é a presença de obstrução na espirometria que define o 
diagnóstico, todos os indivíduos fumadores ou ex-fumadores com mais de 
35/40 anos (com pelo menos uma carga tabágica de 10 UMA) devem efec-
tuar espirometria, independentemente de apresentarem ou não sintomas.

Pre Pos-BD Difer
%Ref %Ref %

FVC  92 93   1%
FEV1 82 83   3%
FEV1/FVC 62 63

5

10

–10

5

Débito (l/s)

0
Volume (l)

2 64

Figura 1. Espirometria – DPOC – estádio GOLD I.
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Figura 2. Prevalência da DPOC, por idade e sexo, em Portugal em 2002.
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2
Como se define e classifica a gravidade  
da DPOC?

O parâmetro que usamos para o diagnóstico de DPOC é a presença 
de obstrução, definida por espirometria – FEV1/FVC < 70%, após BD.

É também com um parâmetro funcional respiratório, espirométrico, o 
FEV1, que definimos a gravidade da DPOC (Quadro 1).

A avaliação espirométrica e a medição do FEV1 são essenciais na ob-
jectivação do grau de obstrução, e tudo o que sabemos até hoje da clínica, 
evolução da doença, resposta ao tratamento e sobrevida da DPOC, tem-se 
baseado no FEV1, pelo que, mesmo que se determinem outros parâmetros, 
o FEV1 será sempre imprescindível.

No entanto, o FEV1 traduz frequentemente de forma incompleta as 
consequências clínicas da DPOC, pelo que um sistema de estadiamento que 
possa avaliar de forma mais global a gravidade clínica da DPOC é desejável, 
como o índice BODE de Celli (B de índice de massa corporal, O de FEV1, 
D de dispneia pelo MRC, e E de exercício pelo teste de marcha dos seis 
minutos).

Dois outros aspectos, para além do FEV1, são importantes na avaliação 
da gravidade de um doente com DPOC: a dispneia e a identificação da 
existência de insuficiência respiratória.

Em termos clínicos, é a dispneia o sintoma principal e que limita a 
capacidade funcional do doente com DPOC, mesmo nos estádios ligeiros. 

Quadro 1. Classificação da gravidade da DPOC

Estádio I:  
DPOC ligeira

FEV1/FVC < 70%
FEV1 ≥ 80% teórico
Com ou sem sintomas crónicos.
Frequentemente nesta fase o doente não refere queixas  
do foro respiratório.

Estádio II:  
DPOC moderada

FEV1/FVC < 70%
50% ≤ FEV1 < 80%
Com ou sem sintomas crónicos.
Agravamento da obstrução e da sintomatologia;  
aparece a dispneia de exercício.

Estádio III:  
DPOC grave

FEV1/FVC < 70%
30% ≤ FEV1 < 50%
Com ou sem sintomas crónicos.
Agravamento da dispneia; agudizações frequentes  
com impacto na qualidade de vida do doente.

Estádio IV:  
DPOC muito grave

FEV1/FVC < 70%
FEV1 < 30% ou FEV1 < 50% com insuficiência respiratória 
crónica.
Nesta fase há um agravamento considerável da qualidade 
de vida, e as agudizações podem implicar risco de vida. 

GOLD 2006
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Este sintoma deve ser sempre identificado e avaliado na sua intensida-
de, pois os doentes tendem a desvalorizá-lo, seja porque o atribuem a outros 
factores (idade, peso, doença cardíaca concomitante, sedentarismo), seja 
porque adaptam (reduzem) a intensidade do exercício de forma a que esse 
sintoma não surja, levando ao círculo vicioso de dispneia: limitação de 
exercício - descondicionamento - dispneia a níveis mais leves de exercício.

Na prática clínica podem ser utilizadas várias escalas sintomáticas, mas 
a escala mais utilizada é a do Medical Research Council (MRC), constitu-
ída por cinco graus:

– Tem falta de ar?
 1.  Só tenho falta de ar com esforços muito intensos.
 2.  Só tenho falta de ar com passo apressado ou a subir escadas ou 

declives.
 3.  Devido à falta de ar ando mais devagar que as pessoas da minha 

idade ou tenho que parar para respirar em caminho plano. 
 4.  Devido à falta de ar tenho que parar para respirar em terreno 

plano após 100 m ou poucos minutos.
 5.  Tenho demasiada falta de ar para poder sair de casa. 
O outro aspecto importante na avaliação da gravidade é a determinação 

da existência de insuficiência respiratória. 
Esta define-se como a incapacidade de assegurar níveis adequados de 

trocas gasosas de O2 e CO2, medidos no sangue arterial. 
Por motivos que se prendem com a difusibilidade dos dois gases, e nos 

estádios mais graves da DPOC, é a hipoxemia que surge habitualmente em 
primeiro lugar (PaO2 < 80 mmHg), por redução de unidades alveolocapilares 
funcionantes. 

A hipercapnia (PaCO2 > 45 mmHg) surge quando a hiperventilação 
alveolar já não consegue remover adequadamente o CO2. 

A determinação dos gases no sangue arterial é mandatória nos estádios 
de maior gravidade da DPOC.

3
Qual o diagnóstico diferencial da DPOC?

O diagnóstico diferencial major da DPOC é com a asma brônquica. 
Alguns aspectos simples permitem numa grande maioria das situações 

diferenciar asma de DPOC: a idade, o perfil dos sintomas e a exposição 
tabágica.

Tipicamente a asma inicia-se na infância/adolescência, apresenta sin-
tomas nocturnos ou no início da manhã e não está associada ao tabaco (este 
é um factor de agravamento).

A DPOC inicia-se na idade adulta, após exposição prolongada ao 
tabaco e os sintomas são essencialmente diurnos e agravados ou desenca-
deados pelo exercício.

No entanto, em doentes com asma crónica e/ou grave, ou com exposi-
ção tabágica significativa, não é fácil uma distinção clara com a DPOC, 
podendo mesmo coexistirem as duas patologias no mesmo doente.

Outros potenciais diagnósticos são habitualmente mais fáceis de dis-
tinguir da DPOC e estão indicados no quadro 2.
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4
Quais os objectivos e princípios gerais  
do tratamento?

Os objectivos da terapêutica na DPOC são:
–  Impedir a progressão da doença (e modificar o declínio da função 

pulmonar).
–  Aliviar a sintomatologia (prevenir e controlar sintomas). 
–  Melhorar a tolerância ao exercício.
–  Melhorar o estado de saúde e a qualidade de vida.
–  Prevenir e tratar complicações.
–  Prevenir e tratar agudizações (reduzir a gravidade e a sua frequência).
–  Reduzir a mortalidade.
–  Prevenir ou minimizar efeitos colaterais da medicação.

Quadro 2. Diagnóstico diferencial da DPOC

Diagnóstico Características sugestivas*

DPOC Início na idade média da vida.
Evolução com agravamento progressivo.
História tabágica prolongada.
Dispneia durante o exercício.
Obstrução pouco reversível ao BD.

Asma Início precoce na vida (frequentemente na infância).
Sintomas variáveis de dia para dia.
Sintomatologia nocturna/matinal (tosse, dispneia, pieira).
Alergia, rinite e/ou eczema podem estar presentes.
História familiar de asma.
Obstrução reversível e resposta ao BD significativa (> 12%).

Insuficiência 
cardíaca congestiva

Fervores finos nas bases à auscultação pulmonar.
Radiografia de tórax mostra cardiomegalia, edema pulmonar.
Funcionalmente existe restrição e não obstrução.

Bronquiectasias Broncorreia.
Frequentemente associada a infecção bacteriana.
Fervores e roncos na auscultação.
Radiografia de tórax mostra imagens areolares/dilatação 
brônquica, espessamento das paredes brônquicas. 

Tuberculose e 
sequelas de 
tuberculose

Início em qualquer idade ou história de primo-infecção/doença 
prévias.
Radiografia de tórax com infiltrado pulmonar ou lesões 
fibróticas.
Confirmação microbiológica.
Prevalência local de tuberculose elevada.

*Estes aspectos tendem a ser característicos das respectivas doenças, mas não ocorrem de forma sistemática. 
Uma pessoa que nunca fumou pode desenvolver DPOC, especialmente em zonas menos desenvolvidas, onde 
outros factores de risco podem ser mais importantes do que o cigarro; a asma brônquica pode ter início na 
idade adulta ou em doentes idosos.
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A cessação tabágica deve ser incluída como objectivo prioritário através 
de todo o programa de tratamento.

Para atingir estes objectivos, os princípios gerais do programa de trata-
mento incluem quatro componentes:

1. Avaliar e monitorizar a doença.
2. Reduzir os factores de risco.
3. Tratamento da DPOC estável.
4. Tratamento das exacerbações.

Avaliação e monitorização da DPOC
Num doente com DPOC devem ser avaliados os seguintes aspectos:
–  Exposição tabágica prévia (em UMA), e de outros factores de 

risco.
–  Patologias das vias aéreas superiores e inferiores prévias (atopia, 

rinossinusite, infecções respiratórias, primo-infecção ou tuberculose).
–  História familiar de doença respiratória.
–  Padrão, evolução e gravidade de sintomas.
–  Exacerbações anteriores e sua gravidade (internamentos).
–  Presença de co-morbilidades: hipertensão arterial, doença cardíaca, 

diabetes, doença metabólica e osteoarticular que limitem a capacidade 
funcional.

–  Medicação actual e eficácia no controlo de sintomas.
–  Impacto da doença nas actividades da vida diária e laboral e gravi-

dade da limitação funcional.
–  Presença de ansiedade e depressão. 
–  Suporte familiar e social nos casos graves.
A monitorização deve incluir:
–  Confirmação de que se atingiu/mantém o objectivo essencial de 

cessação tabágica, e/ou a redução de outros factores de risco.
–  Uma reavaliação dos aspectos clínicos acima referidos, em especial dos 

sintomas (escala de dispneia) e das exacerbações (frequência anual, 
gravidade).

–  Reavaliação espirométrica periódica (anual ou semestral, consoante 
a gravidade).

–  Confirmação das indicações para oxigenoterapia, por gases no sangue 
arterial.

–  Reavaliação da capacidade funcional ao exercício e da indicação/
realização de programa de reabilitação.

–  Reavaliação da eficácia e da compliance terapêutica.
Os outros três componentes do programa – reduzir os factores de risco, 

tratamento da DPOC estável e tratamento das exacerbações – serão abor-
dados em detalhe nas próximas páginas.

5
Como intervir no factor de risco principal 
(tabagismo) na DPOC?

O tabagismo é a principal causa evitável de morbilidade e de morte 
nos países desenvolvidos.
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A prevenção primária do tabagismo passa pela informação e ensino da 
população sobre as suas consequências salientando os aspectos positivos de 
não fumar. Há que fazer campanhas de prevenção dirigidas a toda a popu-
lação, e especialmente a jovens e grávidas.

A prevenção secundária dirige-se aos fumadores e compreende vários 
níveis de intervenção para fazer face à dependência tabágica física e psico-
lógica, podendo ser necessário tratamento.

O aconselhamento para a cessação tabágica é uma medida de excelente 
relação custo-benefício, deve ser feita por todos os profissionais de saúde 
e em particular pelo médico assistente.

Apenas 7% dos fumadores conseguem abstinência a longo prazo quan-
do a tentam por si próprios; no entanto, a taxa de sucesso pode aumentar 
para taxas superiores a 15-30% se apoiados por tratamentos e intervenções 
efectivas. 

Os tratamentos mais eficazes são aconselhamento intensivo e farmaco-
terapia.

Mas mesmo intervenções simples como o aconselhamento breve, de 
duração inferior a três minutos, podem aumentar significativamente a taxa 
de abstinência.

As intervenções breves e personalizadas são particularmente úteis para 
os médicos de cuidados primários e devem ser fornecidas a todos os fuma-
dores em cada visita clínica, tendo em conta o grau de motivação de cada 
pessoa e o estádio na história natural do consumo do tabaco.

Riscos dos hábitos tabágicos
O consumo de tabaco é factor de risco para o desenvolvimento de:
–  DPOC (estima-se que mais de 25% dos fumadores venham a ter 

DPOC).
–  Neoplasias do pulmão (embora 90% dos fumadores não tenham 

cancro do pulmão, este está relacionado com o tabaco em 90% dos 
casos), da cavidade oral, laringe, esófago, estômago, fígado, pâncre-
as, rim, bexiga.

–  Doença cardiovascular e cerebrovascular.
–  Úlcera péptica.
–  Complicações na gravidez (o uso do tabaco aumenta a incidência de 

abortos espontâneos e partos prematuros, retarda o crescimento intra-
-uterino, e aumenta as complicações do parto, elevando a mortalida-
de perinatal; a exposição de tabaco in utero é risco para défice de 
função pulmonar fetal, aumenta doença respiratória na infância).

Benefícios da cessação tabágica.
–  Diminui o risco de DPOC, com redução de 50% em 20 anos, dimi-

nui a mortalidade, as complicações, as queixas clínicas, e as inter-
corrências infecciosas. No doente com DPOC quanto mais precoce 
for a cessação tabágica maior é o efeito na redução do declínio da 
função respiratória, isto é, na queda do FEV1 (Fig. 3).

–  Diminui o risco de enfarte agudo do miocárdio, descida de 50% no 
1.o ano, igualando-se ao não-fumador 5-20 anos depois; duplica as 
hipóteses de sobrevivência e diminui para metade o risco de recor-
rência da trombose coronária.

–  Diminui o risco de acidente vascular cerebral, com igual risco de um 
não-fumador no 1.o ano.
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–  Diminui o risco do cancro do pulmão, depois de cinco anos, com 
redução de 50-90% depois de 15-20 anos.

–  Diminui o risco de cancro do lábio, cavidade oral e faringe, igualan-
do-se ao não-fumador depois de 10 anos.

–  Diminui o risco de cancro do pâncreas, igualando-se ao risco do 
não-fumador depois de 20 anos.

–  Na gravidez, diminui o risco de complicações e do recém-nascido 
de baixo peso.

E por último, a cessação tabágica permite que os outros possam respi-
rar «ar livre de tabaco», isto é, reduzir os efeitos do tabagismo passivo.

Intervenções na cessação tabágica

Intervenção breve
Na intervenção breve deve ser aplicada a estratégia dos cinco A:
–  Abordar: determinar os hábitos tabágicos em cada consulta.
–  Aconselhar: com firmeza, de forma clara e personalizada, a deixar 

de fumar.
–  Avaliar: a motivação para cessação em cada consulta.
–  Ajudar: elaborar um plano personalizado: estabelecer uma data para 

cessação tabágica; discutir previamente os efeitos de privação da 
nicotina.

–  Acompanhar através de consultas de seguimento pelo menos na 1.a 
semana, e nos meses 3, 6 e 12 para prevenir recaídas.

Fumadores não motivados
Aos fumadores não motivados deve ser aplicada a intervenção motiva-

cional, ou seja a estratégia dos cinco R: 
–  Relevância: encorajar o doente a identificar motivos pelos quais será 

relevante deixar de fumar.
–  Riscos: consciencializar o doente de riscos individuais, colectivos e 

ambientais do tabagismo.

Não fumadores
ou não susceptível

100

75

50

25

0
25 50 75

Idade

+ +

Incapacidade

Morte

Fumador regular
e susceptível aos
seus efeitos

Interrupção
aos 45 anos

Interrupção
aos 65 anos

Figura 3. Modelo de declínio longitudinal do FEV1 relacionado com o tabagismo 
(adaptado de Fletcher e Peto, 1977).
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–  Recompensa: enfatizar os potenciais benefícios de abstenção ta-
bágica.

–  Resistência: Identificar as barreiras ou causas de insucesso da 
cessação tabágica, propondo soluções.

–  Repetição: a intervenção motivacional deve ser repetida em todas as 
consultas, desvalorizando tentativas infrutíferas prévias.

Ex-fumadores recentes
Todos os ex-fumadores devem receber aconselhamento de prevenção 

de recidivas. Deve ser apoiada a decisão tomada pelo doente, relembrar os 
benefícios da abstinência e ajudar o doente a resolver quaisquer problemas 
resultantes da cessação tabágica. 

Estas intervenções são especialmente importantes na fase inicial do 
processo de abandono em que ocorre a maior parte das recaídas e podem 
ser fornecidas por meio de consultas programadas, contactos telefónicos, ou 
em qualquer altura em que o clínico encontre o ex-fumador.

Nos casos de difícil controlo da dependência de nicotina devem ser 
realizadas intervenções intensivas. Estas devem ser realizadas por profissio-
nais especializados e que disponham de recursos necessários para tal, e são 
apropriadas para qualquer fumador que deseje participar nelas

Fumadores motivados para a cessação tabágica
Os fumadores motivados para o abandono do tabagismo devem ser 

seguidos numa consulta apropriada que permita o apoio nos principais 
aspectos da dependência:

–  Física da nicotina (substitutos, adesivos ou pastilhas, cuja dose é 
individualizada e dependente da dose inalada de nicotina; fármacos 
com efeito na dependência física e psicológica).

–  Psicológica (eventual apoio farmacológico com antidepressivos e/ou 
ansiolíticos, ou psicoterapia). 

–  Comportamental (modificação e quebra de atitudes comportamentais 
e a sua associação com actividades diárias).

A utilização de substitutos de nicotina é fundamental nos indivíduos 
de elevada dependência, e a sua associação com fármacos com acção psico-
lógica melhora o sucesso do programa.

6
Como tratar a DPOC estável?

O tratamento da DPOC em situação estável deve ser guiada pelos 
seguintes princípios:

–  Determinar a gravidade da doença, de forma individualizada, de 
acordo com sintomas, grau de obstrução, gravidade e frequência das 
agudizações, complicações, presença de insuficiência respiratória e 
co-morbilidades.

–  Implementar um plano de tratamento gradual, de acordo com a 
gravidade.

–  Escolher um tratamento que se baseie na evidência científica actua-
lizada, de acordo com a aptidão e as preferências do doente, que 
permita eficácia clínica e compliance do doente.
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Os tratamentos farmacológicos e não-farmacológicos baseiam-se na 
estratificação da gravidade definida pelo FEV1, já referido, mas eventual-
mente corrigida ou adaptada em função de aspectos clínicos particulares do 
doente (Quadro 3).

São componentes essenciais do tratamento em todos os estádios:
–  Redução de factores de risco, em especial a cessação tabágica, mas 

também a redução da exposição ocupacional/laboral a poeiras, 
químicos e gases, e a poluentes do ar ambiente e doméstico.

–  Vacinação anual para o vírus Influenza.
–  Educação.

Educação
A educação melhora a forma como o doente encara e lida com a doença, 

tanto numa situação de estabilidade como nas agudizações, motivando-o a 
compreender os diversos aspectos relacionados com o tratamento.

Deve incluir os seguintes pontos:
–  Informação sobre a DPOC (estrutura e função do pulmão, explicação 

sobre a doença em termos individuais).
–  Explicação sobre malefícios do tabagismo (cessação tabágica) e 

evicção de factores ambientais nocivos.
–  Informação sobre tratamento farmacológico (ensino da técnica 

inalatória, frequência da medicação, efeitos benéficos e adversos 
possíveis).

–  Medidas preventivas de infecção (vacinas, métodos de clarificação 
de secreções). 

Quadro 3. Tratamento da DPOC por estádio de gravidade

I – ligeira II – moderada III – grave IV – muito grave

FEV1/FVC < 70%
FEV1 ≥ 80% teórico

FEV1/FVC < 70%
50% ≤ FEV1  
< 80%

FEV1/FVC < 70%
30% ≤ FEV1  
< 50%

FEV1/FVC < 70%
FEV1 < 30% ou 
FEV1 < 50%  
com insuficiência 
respiratória crónica.

Redução activa de factores de risco (ex. tabagismo); vacina anti-Influenza
BD de alívio (curta acção) em SOS

Adicionar tratamento regular com um ou mais BD  
de longa acção
Adicionar reabilitação

Adicionar corticóides inalados se 
exacerbações frequentes (> 2/ano)

Adicionar 
oxigenoterapia (se 
insuf. respiratória 
crónica)
Considerar 
tratamento cirúrgico

GOLD 2006
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–  Ensino de medidas de conservação de energia e simplificação das 
actividades diárias.

–  Aconselhamento nutricional (níveis de ingestão e frequência).
–  Explicação do uso de oxigenoterapia e ventiloterapia (quando indi-

cados).
–  Plano de tratamento personalizado, com referência a situações de 

crise aguda.
–  Apoio psicológico (como encarar ansiedade e pânico, gerir o stress, 

viagens e lazer).
–  Qual a acessibilidade de âmbito sociolegal.

7
Quais os broncodilatadores utilizados  
na DPOC?

Porque se utilizam BD na DPOC?
Sabendo que a DPOC se caracteriza por uma obstrução das vias aére-

as que não é totalmente reversível e que não há nenhuma medida farmaco-
lógica que tenha provado, até agora, ser capaz de alterar o declínio da 
função respiratória ou de modificar o prognóstico da doença, como podemos 
justificar o uso de BD na DPOC?

A normalização ou melhoria da função respiratória não constitui o 
objectivo da terapêutica com BD.

Os diferentes estudos efectuados comprovam que estes fármacos têm 
a capacidade de:

–  Prevenir e controlar os sintomas da doença.
–  Diminuir a frequência e gravidade das exacerbações.
–  Melhorar o estado global de saúde.
–  Aumentar a tolerância ao exercício.
Os BD constituem o tratamento central da DPOC. 
No entanto, só devem ser prescritos a doentes sintomáticos.
–  A escolha do BD depende da resposta individual a uma prova tera-

pêutica, dos efeitos secundários, da disponibilidade, da preferência 
do doente e do custo.

–  O uso de combinações de BD permite obter um efeito terapêutico 
superior, com menos efeitos adversos. 

–  O uso de BD de longa acção aumenta a compliance ao tratamento.
–  A forma inalada é preferível pois apresenta menos efeitos ad-

versos.
Os efeitos de medicação com BD devem ser aferidos avaliando a 

melhoria sintomática, na realização das actividades da vida diária e no 
exercício e não através do efeito sobre a função respiratória.

Broncodilatadores (BD)
Existem três tipos de BD actualmente disponíveis na prática clínica: 

β2-agonistas, anticolinérgicos e metilxantinas.
Apesar do modo de actuação ser distinto, todos eles têm como conse-

quência o aumento do calibre da via aérea por relaxamento do músculo liso 
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brônquico e do tónus brônquico (mensurável pelo FEV1) e uma diminuição 
da hiperinsuflação pulmonar por abertura de zonas alveolares enceradas, 
com redução do volume residual e atraso no início da insuflação dinâmica 
durante o exercício (mensurável pela capacidade residual funcional e volume 
residual).

Alguns dos aspectos que justificam o uso dos BD na DPOC são:
–  Os BD de acção curta aumentam a tolerância ao exercício.
–  Os anticolinérgicos administrados em SOS melhoram o estado de 

saúde quando comparados com placebo.
–  Os β2-agonistas de acção longa melhoram o estado de saúde quando 

comparados com o salbutamol ou ipratrópio e diminuem os sinto-
mas, reduzindo o uso de medicação de alívio e aumentando o tempo 
entre exacerbações, quando comparados com placebo.

–  A combinação entre β2-agonistas de acção longa e ipratrópio diminui 
mais o número de exacerbações do que qualquer um dos fármacos 
isolados.

–  A combinação de β2-agonistas de acção longa e teofilina produz 
maior aumento do FEV1 do que qualquer dos fármacos isolados.

–  O tiotrópio melhora o estado de saúde e diminui as exacerbações e 
hospitalizações quando comparado com placebo ou ipratrópio (em 
uso regular), sendo também pelo menos tão eficaz como os β2-ago-
nistas de longa acção.

β2-agonistas
Existem na forma inalada (curta acção – < 6 h [salbutamol e terbuta-

lina] – e longa acção – > 12 h [salmeterol e formoterol]) e na forma oral 
(sem indicação na DPOC).

Estimulam os receptores β2-adrenérgicos, levando ao aumento do 
AMPc intracelular.

Acções
–  Relaxamento do músculo liso.
–  Diminuição da exsudação plasmática.
–  Diminuição dos reflexos colinérgicos.
–  Aumento da clearance mucociliar.
–  Diminuição da aderência bacteriana.
–  Aumento do drive ventilatório.

Efeitos secundários
São dose-dependentes e relativamente frequentes (uma vez que estes 

fármacos são absorvidos de forma sistémica). Dependem também da selec-
tividade para os receptores β2.

Incluem palpitações, taquicardia, extra-sístoles ventriculares (mas sem 
evidência de efeitos adversos cardíacos importantes, mesmo em doentes 
com antecedentes de patologia cardíaca), tremor, perturbações do sono, 
refluxo gastroesofágico e hipocaliemia (embora sem repercussão clínica 
significativa).

β2-agonistas de curta acção
–  Salbutamol: tem um início de acção muito rápido (5-15 min) e uma 

duração de acção de 4-6 h; está disponível em MDI e DPI; o seu uso 
excessivo provoca taquifilaxia e condiciona o aparecimento de efei-
tos secundários.
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–  Terbutalina: tem as mesmas características que o salbutamol e só 
existe em DPI.

β2-agonistas de longa acção
Estão disponíveis em MDI e DPI. Apesar do seu custo ser mais eleva-

do quando comparados com salbutamol, estão associados a uma maior 
eficácia clínica e aderência à terapêutica.

–  Salmeterol: tem um início de acção em 30-60 min e uma duração de 
acção de 12 h; dose recomendada 50 µg 12/12 h.

–  Formoterol: tem um início de acção mais rápido (5-15min) e uma 
duração de acção de 12 h; dose recomendada 12 µg 12/12 h.

Estão em estudo β2-agonistas de muito longa duração de acção (24 h 
– toma única diária), dos quais o indacaterol está numa fase mais avançada 
(Fig. 4).

Anticolinérgicos 
São exemplos de anticolinérgicos que se podem usar na DPOC o 

brometo de ipratrópio, oxitrópio (não existente entre nós) e o tiotrópio. O 
brometo de ipratrópio e o oxitrópio têm duração de acção relativamente 
curta (4-6 horas) requerendo administração diária múltipla; o tiotrópio tem 
duração de acção superior a 24 horas.

Só estão disponíveis por via inalatória.
O pulmão humano apresenta cinco subtipos de receptores muscaríni-

cos, dos quais M1 e M3 são os mais importantes na mediação da bronco-
constrição. Os anticolinérgicos actuam bloqueando de forma não-selectiva 
os receptores M1, M2 e M3. Destes, o receptor M1 encontra-se nos gânglios 
parassimpáticos; o receptor M2 é receptor dos nervos colinérgicos pós-gan-
glionares; a sua activação conduz à diminuição da libertação da acetilcolina 
(por feedback negativo), por isso a sua inibição não tem indicação na DPOC; 

Biofase
aquosa

• Hidrofílico
(solúvel na água)
• Não é retido pela
parte lipofílica da
membrana celular
• Interacção directa
com o receptor
• Rápida remoção
por difusão

• Lipofílico (solúvel
na gordura)
• Retido na parte
lipofílica da
membrana celular
• Ligação lenta
com o receptor
• Libertação lenta da
membrana celular

• Parcialmente hidrofílico,
parcialmente lipofílico
• Parcialmente retido
na parte lipofílica da
membrana celular
• Interacção directa
com o receptor
• Libertação lenta da
membrana celular

Salbutamol Formoterol Salmeterol

Figura 4. β2-agonistas (Anderson GP. Life Sci. 1993).
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os receptores M3 são receptores pós-ganglionares (existem por exemplo no 
músculo liso e nas glândulas mucosas), o seu bloqueio é responsável pelos 
efeitos benéficos na DPOC.

Os efeitos secundários destes medicamentos são raros, uma vez que 
estes fármacos não são absorvidos por via sistémica; podem provocar xe-
rostomia (mais com o tiotrópio), sabor metálico (mais com o ipratrópio), 
agudização de glaucoma (raro, em nebulização) ou retenção urinária (tam-
bém raro).

–  Brometo de ipratrópio: está disponível em MDI de 21 µg/dose; tem 
uma duração de acção de 4/6 h; dose habitual 4 inalações 4x dia.

–  Tiotrópio: está disponível em DPI de 18 µg/dose; tem uma duração 
de acção de 24 h, uma vez que condiciona um bloqueio mais pro-
longado do receptor M3 e apresenta uma dissociação rápida do re-
ceptor M2; além disso, apresenta uma afinidade dez vezes superior 
para os subtipos M1 e M3 quando comparado com os outros antico-
linérgicos. Assim, caracteriza-se por grande selectividade, grande 
afinidade e baixa biodisponibilidade sistémica; a dose habitual é de 
uma inalação por dia.

O tiotrópio, em doentes com DPOC, associa-se a melhoria na bronco-
dilatação e insuflação, dispneia, qualidade de vida, assim como redução no 
número de exacerbações (Fig. 5). 

Metilxantinas
A teofilina (oral) e a aminofilina (oral e endovenosa) têm mecanismos 

de acção principais (mas não totalmente esclarecidos):
–  Inibição inespecífica das isoenzimas da fosfodiasterase (aumentando 

o AMPc nas células do músculo liso). 
–  Antagonismo não-selectivo dos receptores de superfície da adenosina. 

Nervo
pré-ganglionar

Gânglio
parassimpático

Nervo
pós-ganglionar

ACh
Músculo liso das
vias aéreas

Receptores
nicotínicos (+)

Receptores M1 (+)

Receptores M2 (–)

Receptores M3 (+)

Figura 5. Bloqueio dos receptores muscarínicos e broncodilatação. Spiriva 
proporciona um bloqueio específico e prolongado dos receptores M3 (adaptado de 
Barnes, 1996).
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A teofilina é um BD modesto, que pode ter algumas propriedades anti-
inflamatórias; a sua janela terapêutica estreita e farmacocinética complexa 
torna difícil a sua utilização, embora os modernos preparados de acção 
retardada permitam a aquisição de níveis estáveis. 

As principais acções da teofilina podem resumir-se de acordo com os 
vários sistemas:

–  Aparelho respiratório: é relaxante do músculo liso; BD; tem efeito 
inibitório sobre as células inflamatórias; aumenta a clearance 
mucociliar; estimula o centro respiratório e a contractilidade do 
diafragma.

–  Aparelho cardiovascular: tem efeitos inotrópicos e cronotrópicos 
positivos, causando vasodilatação sistémica por redução das re-
sistências vascular periférica e arterial pulmonar; podem causar 
arritmias, hipotensão postural.

–  Levam ainda a um aumento da diurese e hipocaliemia; relaxam o 
músculo liso dos esfíncteres GI e estimulam a secreção gástrica.

São adequadas para terapêutica de manutenção mas não para SOS. A 
sua utilização deve ser considerada em 2.a linha, quando o doente se mantém 
sintomático apesar de medicado com combinação de BD inalados.

Efeitos secundários
Ocorrem em 75-80% dos doentes com valores séricos > 25 mg/l.
–  Major: arritmias auriculares e ventriculares, delírio, convulsões (com 

ou sem história prévia de epilepsia).
–  Minor: cefaleias, insónias, tonturas, ansiedade, tremor, cãibras, 

palpitações, taquicardia, náuseas, vómitos, diarreia, pirose, refluxo 
gastroesofágico, alterações hidroelectrolíticas.

Interacções (metabolização pelo citocromo P450)
–  Aumentam a clearance das xantinas: tabagismo, anticonvulsivantes, 

rifampicina e álcool.
–  Diminuem a clearance: idade, acidose respiratória, hipoxemia 

< 45 mmHg, ICC, cirrose, eritromicina, quinolonas e infecções virais.
Os valores séricos de teofilina devem ser medidos quando se inicia 

terapêutica ou modifica a dose, surgem efeitos adversos, febre, gravidez, 
doença hepática, ICC ou uso concomitante de outros fármacos que influen-
ciem o citocromo P450.

Estão em estudo derivados das metilxantinas mais selectivos (bloqueio 
específico da fosfodiasterase IV).

Associação de broncodilatadores
O uso de combinações de BD permite obter um efeito terapêutico 

superior, e com menos efeitos adversos, do que aumentar a dose isolada-
mente de um deles. 

O uso de BD de longa acção aumenta a eficácia e a aderência ao tra-
tamento (tiotrópio e formoterol/salmeterol).

A escolha dos BD inalados depende da resposta individual a uma 
prova terapêutica, dos efeitos secundários, da disponibilidade, da preferên-
cia do doente e do custo.

Na maioria das circunstâncias da prática clínica é necessário o uso de 
mais de um BD para controlar os sintomas, e é sempre fundamental reforçar 
a mensagem de que se trata de um tratamento regular.
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8
Qual o papel da corticoterapia na DPOC?

Os corticóides actuam em múltiplos pontos da cascata inflamatória, 
embora os seus efeitos na DPOC sejam mais modestos do que os efeitos 
na asma brônquica. A etiopatogenia das duas doenças é diferente, tendo 
alguns elementos celulares como os neutrófilos e macrófagos alveolares 
um papel fundamental na inflamação, e não sendo no entanto inibidos 
pelos corticóides. 

Dados provenientes de estudos efectuados com grande número de 
doentes sugerem que os corticóides inalados podem produzir aumento do 
FEV1 e redução da reactividade brônquica na DPOC estável. 

Na DPOC grave (FEV1 < 50%), há evidência de que o número de 
exacerbações por ano e a deterioração da qualidade de vida podem ser re-
duzidas pelos corticóides inalados. 

Não existe evidência que isoladamente alterem o declínio do FEV1.
A utilização de corticóides inalados associa-se a um decréscimo da 

morbilidade e mortalidade. Por outro lado, a suspensão da terapêutica cor-
ticóide leva a deterioração da função pulmonar e aumento da dispneia 
avaliada pela prova de seis minutos de marcha. 

A terapêutica combinada com BD β-agonistas de longa acção e corti-
cóides inalados mostrou-se igualmente vantajosa produzindo melhoria da 
função respiratória e da sintomatologia superior aos componentes isolados.

Não está definida a dose ideal de corticóides a administrar, não sendo 
conhecidas as relações dose-resposta; doses altas a moderadas têm sido 
utilizadas até agora nos ensaios clínicos.

A terapêutica com corticóides orais a longo prazo nos doentes com 
DPOC não está recomendada, dada a falta de evidência de benefício, por 
um lado, e a grande quantidade de efeitos secundários, por outro lado. Um 
dos efeitos secundários da terapêutica a longo prazo prende-se com a 
miopatia produzida pelos corticóides, que contribui para a fraqueza mus-
cular, redução da capacidade funcional e insuficiência respiratória na 
DPOC grave.

Já na terapêutica das agudizações da DPOC existe consenso sobre as 
vantagens da corticoterapia sistémica. Reduzem o tempo de evolução da 
doença e permitem uma recuperação mais rápida da função respiratória. 
Devem ser adicionados aos BD em doentes graves (FEV1 < 50% ou doen-
te hospitalizado), na dose de 30 a 40 mg/dia por via oral ou endovenosa, e 
durante 10 a 14 dias.

Fisiopatologia e acção dos corticóides
São derivados do cortisol, o principal glicocorticóide endógeno, sinte-

tizado no córtex da glândula supra-renal. A sua libertação é regulada por 
uma via que se inicia no hipotálamo com a libertação de um estimulante da 
hipófise, que por sua vez secreta a ACTH que activa o córtex da supra-renal 
a produzir glicocorticóides. A regulação deste sistema está dependente da 
inibição negativa que os glicocorticóides produzidos provocam directamen-
te no hipotálamo. 

A secreção do cortisol apresenta um ritmo circodiano, sendo o seu pico 
fisiológico entre as quatro e as oito horas da manhã.
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O colesterol é o seu precursor principal, pelo que são moléculas lipo-
fílicas e rapidamente absorvidas no aparelho gastrointestinal. Cerca de 90% 
da dose liga-se às proteínas plasmáticas e posteriormente são metabolizados 
no fígado e bioactivados por reacções de redução e posteriormente excre-
tados no rim.

O cortisol tem uma grande variedade de efeitos fisiológicos como a 
regulação do metabolismo, resposta ao stress e regulação da imunidade. Os 
principais usos terapêuticos dos glicocorticóides são: substituição do 
cortisol na insuficiência supra-renal; tratamento adjuvante nas doenças mie-
loproliferativas e outras neoplasias; terapêutica anti-inflamatória e imunos-
supressora em doenças inflamatórias. 

Os corticóides têm uma actividade anti-inflamatória potente, actuando 
sobre inúmeras células-alvo como: eosinófilos, linfócitos T, mastócitos, 
macrófagos, células dendríticas, células epiteliais, células endoteliais, 
músculo liso e glândulas mucosas. Aumentam o número de receptores B2, 
potenciando a acção dos BD. 

O seu receptor encontra-se no citoplasma das células-alvo, quando 
activado liga-se ao ADN promovendo alterações na transcrição genética 
com a inibição da síntese de proteínas inflamatórias (como as citocinas), 
aumento da transcrição de genes anti-inflamatórios e aumento da transcrição 
dos receptores B2.

Corticoterapia inalada

Quais as indicações para o uso de corticosteróides inalados  
na DPOC?

Estão indicados nos estádios grave e muito grave (FEV1 menor que 
50% do previsto), com exacerbações frequentes (mais de 2/ano), porque 
quando associados a β2-agonistas de longa duração diminuem o número de 
exacerbações, melhoram a qualidade de vida, desaceleram a evolução da 
doença e reduzem a mortalidade.

Quais os corticosteróides inalados utilizados na DPOC?
Os corticóides disponíveis para inalação são:
–  Beclometasona (em MDI).
–  Budesonida (em MDI e DPI).
–  Fluticasona (em MDI e DPI).

Quais os efeitos acessórios locais dos corticosteróides inalados? 
–  Disfonia: pensa-se que em parte é secundária a miopatia dos mús-

culos laríngeos, sendo reversível quando se pára o corticóide inalado. 
É mais frequente nos doentes que usam os dispositivos pressurizados 
(pode chegar aos 50%), sendo reduzida com o uso de câmara expan-
sora. Menos frequente nos dispositivos com sistemas de pó.

–  Candidíase orofaríngea: mais frequente quando se ultrapassam as 
duas administrações por dia, nos idosos e nos doentes sob cortico-
terapia sistémica. 

–  Tosse e irritação orofaríngea: pode surgir com o uso de sistemas 
pressurizados, devido aos propelentes existentes nos aerossóis pres-
surizados, pelo que tendem a desaparecer com o uso de sistemas de 
pó. Estes sintomas podem ser acompanhados de broncoconstrição 
reflexa.
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Estas complicações podem ser reduzidas com o uso de câmaras expan-
soras e com a lavagem da boca e orofaringe após cada administração.

Quais os efeitos acessórios sistémicos dos corticosteróides 
inalados? 

Estes efeitos são dose-dependentes (> 1.000 µg/dia), do dispositivo 
utilizado, pois este último também influencia a quantidade de fármaco que 
atinge os pulmões ou o sistema gastrointestinal.

Nos MDI, 90% do fármaco fica na orofaringe e só 10% atinge os 
pulmões (o uso de câmara expansora diminui os depósitos na orofaringe), nos 
DPI a percentagem de fármaco que atinge os pulmões duplica, duplicando 
também os efeitos adversos.

Os corticóides inalados em doses elevadas (> 1.600 µg de beclometa-
sona ou equivalente) provocam quebra dos níveis séricos de cortisol, por 
supressão do eixo hipotálamo-hipofisário.

O uso de corticóides inalados a longo prazo em altas doses podem 
provocar os seguintes efeitos sistémicos:

–  Alterações cutâneas.
–  Diminuição da densidade óssea.
–  Miopatia.
–  Cataratas.
–  Glaucoma.
Estes efeitos são reduzidos quando se impede a sua absorção pelo tubo 

digestivo, insistindo sempre na lavagem da boca e orofaringe.

Corticoterapia sistémica

Quais as indicações para o uso de corticosteróides sistémicos  
na DPOC?

Nas exacerbações, pois reduzem o número de dias de internamento e 
prolongam o tempo até à exacerbação seguinte. 

Qual o esquema de corticóides sistémicos nas exacerbações  
da DPOC?

São recomendadas doses entre 0,5 a 1 mg/kg de prednisolona, não se 
devendo ultrapassar as duas semanas de tratamento para evitar os efeitos 
adversos.

Porque razão se deve efectuar um desmame dos corticosteróides?
A supressão do eixo hipotálamo-hipófise-supra-renal é o efeito acessó-

rio mais frequente na terapêutica crónica com glicocorticóides. Doentes com 
terapêutica com 5 mg de prednisona (ou outro equivalente) por dia após 
duas semanas têm o eixo inibido, pelo que as doses têm de ser reduzidas 
progressivamente.

Quais os efeitos adversos dos corticosteróides sistémicos?
Desenvolvimento do hábito cushingóide (obesidade troncular, face em 

lua cheia, bossa de búfalo), retenção de sal e hipertensão arterial, imunos-
supressão (infecções oportunistas), osteoporose, hiperglicemia (evolução 
para diabetes nos indivíduos susceptíveis), úlceras gástricas, distúrbios psi-
quiátricos (depressão, psicose, alterações do sono), supressão de gonadotro-
finas (hipogonadismo, anovulação, hemorragias uterinas disfuncionais), 
diminuição do crescimento nas crianças, cataratas, estrias cutâneas.
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Porquê os corticosteróides não são tão efectivos na DPOC  
como na asma?

Por um lado, a etiopatogenia das duas doenças é diferente, tendo os 
neutrófilos e macrófagos alveolares um papel fundamental na inflamação 
da DPOC, não sendo inibidos pelos corticóides. 

Por outro, o fumo do tabaco actua sobre as deacetilases das histonas, 
bloqueando a ligação dos corticóides ao ADN.

9
Quando utilizar terapêutica combinada?

Por terapêutica combinada entende-se aqui a combinação de um 
β2-agonista de longa duração com um corticóide inalado (já foi abordada a 
combinação de BD).

Nos vários estudos efectuados com a combinação de formoterol/budeso-
nida e salmeterol/fluticasona verificou-se superioridade, comparativamente 
a cada um dos componentes isolados:

–  Na melhoria do FEV1.
–  Na pontuação de sintomas.
–  Nos dias livres de dispneia.
–  Na redução de despertares nocturnos.
–  No consumo de salbutamol de alívio.
–  Na redução da dispneia.
–  Na melhoria da qualidade de vida.
–  Na redução muito significativa das exacerbações (de pelo menos 

25%), em especial na redução das exacerbações moderadas e graves 
e na redução de internamentos.

–  Na redução da mortalidade (17,5%), no estudo mais recente.
Estes efeitos são mais pronunciados nos doentes com FEV1 < 50%, e 

assim a actual recomendação GOLD 2006 recomenda este tratamento nos 
estádios III e IV (FEV1 < 50% e exacerbações frequentes).

A explicação proposta para este efeito potenciado dos β2 com corticóides 
poderá ser a recuperação dos receptores β2, por um lado, e a reversão da resis-
tência aos corticóides pela acção do estímulo β2, por outro lado, estímulo que 
é essencial para o transporte do corticóide para o núcleo da célula (Fig. 6).

Corticóide

Receptor de 
glucocorticóide

Sem efeito anti-inflamatório

Reversão da resistência
aos asteróides?

Redução receptores 2

Broncodilatação

LABA
Receptor 2-
adrenérgicos

Figura 6. (Adaptado de Barnes, 2005).
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10
Quais os inaladores que se podem utilizar?

Escolha do inalador
A terapêutica inalatória actual está disponível em três sistemas: nebu-

lizadores, inaladores pressurizados de dose controlada (MDI) e inaladores 
de pó seco (DPI).

Para uma correcta utilização, que conduza a uma deposição pulmonar 
do fármaco em doses terapêuticas, é fundamental o ensino e constante 
aferição da técnica de inalação, independentemente do tipo de inalador e da 
duração do tratamento.

Nebulizadores
O uso de BD em nebulização só está indicado em algumas agudizações 

em que seja vantajoso o uso de doses mais elevadas (ter em atenção o 
aumento dos efeitos secundários) e em que o doente não seja capaz de 
utilizar o MDI associado a câmara expansora (Figs. 7 e 8). A deposição 
pulmonar dos fármacos é de 10%.

A inalação é feita de forma passiva com o doente a respirar em volume 
corrente, sem necessidade de coordenação com o aparelho.

Têm como principais desvantagens a baixa eficácia, o custo, a pouca 
portabilidade, a necessidade de fonte eléctrica, a manutenção complexa e o 
risco de contaminação bacteriana.

Inaladores pressurizados de dose controlada (MDI)
A utilização correcta de MDI exige um débito inspiratório > 60 l/

min e uma sincronização da activação com a inalação (coordenação 
«mão-pulmão»).

A deposição pulmonar (com técnica inalatória máxima) é de cerca 
de 15%.

As principais vantagens residem no baixo custo e na portabilidade.
O uso associado de câmara expansora diminui a necessidade de 

sincronização, aumenta a deposição pulmonar, embora tenha uma portabi-
lidade menor e uma manutenção mais complexa.

Figura 7. MDI. Figura 8. Câmara expansora.
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Inaladores de pó seco
Existem diversos tipos de dispositivos DPI:
– Unidose (Aerolizer, Handihaler) (Figs. 9 e 10). 
– Multidose (Turbohaler, Diskus) (Figs. 11 e 12).
Todos os dispositivos apresentam uma deposição pulmonar do fármaco 

de cerca de 30%, embora só sejam eficazes em doentes com débito inspi-
ratório > 30 l/min (quanto maior o diâmetro do bocal inalatório, maior 
débito e mais fácil a inalação).

A principal vantagem é a facilidade de utilização (são activados pela 
inspiração do doente).

Os dispositivos unidose permitem ao doente controlar a dose inalada 
mas têm de ser carregados em cada utilização, enquanto os multidose estão 
sempre prontos a utilizar mas não permitem um controlo da dose inalada.

Existem três aspectos que condicionam uma terapêutica inalatória eficaz: 
–  As características do dispositivo. 
–  O conhecimento do doente, atitudes e preferências. 
–  A familiaridade dos médicos com os dispositivos e a sua capacidade 

em perceber as necessidades e preferências dos doentes. 

Figura 9. Aerolizer. Figura 10. Handihaler.

Figura 11. Diskus. Figura 12. Turbohaler.
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Estes factores em conjunto influenciam a satisfação com a terapêutica, 
podendo influenciar a adesão a longo prazo e os resultados clínicos (Quadro 4).

De salientar que, nos diferentes estudos publicados, a relação custo-
benefício é sempre favorável ao uso de MDI associado a câmara expansora.

Na DPOC, tal como na asma brônquica, a razão mais frequentemente 
referida para a interrupção da terapêutica inalatória tem que ver com o 
desconhecimento das vantagens da terapêutica prolongada.

Todos os inaladores apresentam vantagens e desvantagens. Os MDI são 
os mais fáceis de preparar (mas mais difíceis de inalar correctamente); os DPI, 
as câmaras expansoras associadas a inaladores pressurizados, e os nebuli-
zadores apresentam de forma crescente maior facilidade na técnica inalatória 
e maior dificuldade na preparação correcta. 

De referir que existem várias acções a efectuar nos diferentes disposi-
tivos até à inalação; em todos a última atitude consiste em inspirar lenta e 
profundamente, sustendo de seguida a respiração durante cerca de 10 segun-
dos. Está demonstrado que a deposição pulmonar da substância utilizada 
aumenta significativamente passando de 4 para 10 segundos, porque o 
tempo extra permitido para a precipitação nas pequenas vias aéreas aumenta 
a quantidade de fármaco inalado que é depositado; não é, no entanto sempre 
crucial para determinar a eficácia. 

Nos doentes que não conseguem coordenar a inalação, o uso de câma-
ra expansora é sempre útil, mas a maior parte destes aparelhos é de algum 
modo volumoso e de difícil transporte. Além disso, a administração de te-
rapêutica várias vezes ao dia não é facilitada. Por outro lado, os doentes 
mais graves podem não ser candidatos a DPI uma vez que a acção-chave é 
manter um débito inspiratório adequado.

Os nebulizadores podem ser utilizados em qualquer doente e quadro 
clínico, desde o domicílio ao doente ventilado em cuidados intensivos. 

Quadro 4. Principais características dos diferentes dispositivos

Nebulizador MDI MDI + 
câmara

DPI

Tempo consumido +++ + + +

Portabilidade +++ + ++ +

Fonte de energia S N N N

Custo ++++ + ++ +++

Manutenção +++ - + -

Preparação +++ + ++ +

Manuseamento + +++ ++ +

Inalação Vol. corrente Insp. lenta Insp. lenta Insp. forçada

Dose administrada Mto. variável Reprodutível Variável Variável

Deposição pulmonar + ++ +++ ++/+++

Depos. na orofaringe* + +++ + ++/+++

*Importante pois leva a absorção GI do fármaco, o que pode condicionar o aumento dos efeitos secundários 
sistémicos.
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Contudo, são mais caros e requerem mais tempo na sua preparação compa-
rado com os dispositivos portáteis.

Seja qual for o dispositivo escolhido, em todas as consultas deverá 
idealmente ser verificada a técnica utilizada, uma vez que em todos podem 
ocorrer erros que levam a que não haja deposição do fármaco a nível pul-
monar.

11
Que outros tratamentos farmacológicos  
se utilizam na DPOC? 

Agentes mucoactivos
Uma das características da DPOC é a produção aumentada de secreções 

espessas e difíceis de eliminar. Esta hipersecreção brônquica pode estar 
associada a um declínio acelerado da função pulmonar e a um aumento do 
risco de exacerbações infecciosas.

Foram feitos diversos estudos para avaliar se a administração de 
agentes mucoactivos (agentes que modificam a produção, a secreção ou a 
composição das secreções brônquicas) altera a evolução da DPOC.

Hidratação
A hidratação oral ou parentérica é crucial para normalizar a fluidez do 

biofilme (camada gel e sol) brônquico, facilitando a clearance mucociliar, 
tornando esse biofilme menos espesso e viscoso, reduzindo a sua acumulação 
e a tosse necessária para expulsar as secreções.

Nebulizações
O uso de nebulizações com soro fisiológico, ou outros agentes, teorica-

mente diminui a viscosidade das secreções e aumenta a clearance mucociliar. 
No entanto, os vários estudos efectuados não documentaram qualquer 
benefício, com a agravante de as nebulizações poderem induzir broncocons-
trição por irritação das vias aéreas.

Expectorantes
Agentes, tais como a ipecacuanha, a guaifenesina e os salinos, que 

actuam por estimulação do nervo vago, não apresentam qualquer benefício 
nos doentes com DPOC, podendo mesmo agravar a sintomatologia, aumen-
tando a tosse.

Mucolíticos
Estes fármacos (ex. ambroxol, bromexina) actuam por induzirem quebras 

nas pontes de dissulfito, diminuindo a viscosidade das secreções e aumen-
tando a clearance mucociliar. No entanto, estas acções não condicionam 
qualquer alteração no declínio da função pulmonar ou diminuição do volume 
de secreções produzido e por isso o seu uso regular não é recomendado.

Antioxidantes
Um dos factores que está na base da etiopatogenia da DPOC é um 

desequilíbrio da relação entre oxidantes e antioxidantes (favorecendo os 
primeiros); assim, o uso regular de antioxidantes, como a N-acetilcisteína 
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e as vitaminas C e E, poderiam alterar a evolução natural da doença. Os 
estudos realizados não conseguiram comprovar esta hipótese, à excepção 
da acetilcisteína, que reduz a frequência de exacerbações e pode ser reco-
mendada nos doentes com exacerbações frequentes.

Antitússicos
Estes fármacos não devem ser usados na DPOC pois afectam a clearance 

de secreções, aumentando a sua retenção e o risco de infecção.

Prevenção de exacerbações infecciosas
Um dos objectivos do tratamento da DPOC é a redução da frequência 

e gravidade das exacerbações infecciosas.
Neste sentido são propostas várias intervenções.

Vacinação anti-Influenza
Paralelamente à cessação tabágica, constitui a outra intervenção fun-

damental em todos os estádios de gravidade da DPOC.
Está recomendada em todos os doentes, com periodicidade anual, pois 

reduz em cerca de 70% os casos de doença por Influenza, independentemente 
da gravidade da DPOC. Não está associada a um aumento de exacerbações 
agudas pós-administração.

Vacinação antipneumocócica
Está recomendada a todos os doentes com DPOC, com reforço a cada 

cinco anos pois diminui a frequência de pneumonia e de bacteriemia pneu-
mocócicas.

Imunoestimuladores inespecíficos
Apesar de existir alguma evidência clínica de que o seu uso possa 

reduzir a gravidade das exacerbações da doença, mas não a sua frequência, 
ainda são necessários mais estudos antes de poderem ser recomendados na 
terapêutica da DPOC.

Antivíricos
O uso de fármacos com actividade anti-Influenza, como a amantadina, 

a rimantadina ou os inibidores da neuraminidase (oseltamivir e zanamivir) 
pode estar indicado na prevenção e tratamento das infecções provocadas 
pelo vírus Influenza.

Devem ser usados como profilácticos em doentes com grande risco de 
complicações pulmonares que não estejam vacinados ou durante surtos 
de doença provocada por variantes do vírus para as quais a vacina não 
confere protecção. 

Estes fármacos não devem ser usados como substitutos da vacinação 
anual pois induzem resistências.

O seu uso no tratamento da infecção pelo Influenza está indicado em 
doentes com grande risco de complicações cujos sintomas se iniciaram há 
menos de dois dias, embora os dados sejam limitados.

Antibioterapia profiláctica
Não existe actualmente evidência de que o uso de antibioterapia 

profiláctica confira benefício no atraso do declínio da função pulmonar ou 
na redução do número ou gravidade das exacerbações.

No entanto, em doentes com fibrose quística, com colonização bacte-
riana e exacerbações frequentes, este tipo de tratamento é eficaz, pelo que 
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actualmente estão em curso estudos para testar a hipótese de se ciclos de 
antibioterapia periódica estarão indicados na prevenção de exacerbações 
em doentes com DPOC, broncorreia significativa e colonização bacteria-
na crónica.

12
Quando e como instituir oxigenoterapia?

Existe evidência científica desde os anos 80 de que a oxigenoterapia 
de longa duração (OLD) na DPOC muito grave (estádio IV) permite redu-
zir significativamente a mortalidade. 

O estudo NOTT de 1980 comparou a oxigenoterapia nocturna (NOT)  
(12 horas) com contínua (COT) (20 horas). O estudo MRC de 1981 com-
parou 15 horas de oxigenoterapia (MRC O2) com o tratamento convencional 
sem oxigénio (MRC control).

Dos resultados dos dois estudos concluiu-se que o efeito de oxigeno-
terapia na sobrevivência foi maior nos doentes que usaram oxigénio contínuo, 
e que a sobrevivência com oxigénio nocturno foi idêntica à não-utilização 
de oxigénio. 

O aumento na sobrevivência deve-se à redução do hematócrito e, 
acima das 15 horas de oxigénio, à redução das resistências vasculares 
pulmonares e da pressão arterial pulmonar (que se eleva quando a PaO2 é 
inferior a 55 mmHg) (Fig. 13).
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É com base nestes estudos que os actuais critérios para OLD são:
–  PaO2 menor ou igual a 55 mmHg; ou saturação inferior a 88%, com 

ou sem hipercapnia.
–  PaO2 entre 55 e 60 mmHg, se houver evidência de hipertensão 

pulmonar, cor pulmonale, ou policitemia (hematócrito superior a 
55 mmHg).

Com estes critérios, a DPOC é classificada como estádio IV.
A oxigenoterapia é assim administrada no domicílio, mas também 

durante o exercício e na terapêutica da dispneia aguda. 
Tem como objectivo aumentar a PaO2 basal de oxigénio no sangue para 

pelo menos 60 mmHg e/ou elevar a saturação de oxigénio para pelo menos 
90%, permitindo reduzir a hipertensão pulmonar e assegurar a oxigenação 
suficiente para preservar as funções de órgãos vitais.

A OLD, para além de aumentar a sobrevida na DPOC, também melhora 
a capacidade de exercício, a qualidade do sono e a performance cognitiva 
no doente hipoxémico. 

A decisão sobre a introdução da OLD deve ser tomada na situação de 
estabilidade clínica.

A aferição do débito de O2 deve ser controlada com gasometria (de-
pendendo da interface e da fonte de O2, o débito deve ser suficiente para 
atingir uma PaO2 > 60 mmHg e SpO2 > 90%), mas no exercício ou no sono 
pode ser complementada com oximetria. Durante o sono ou no exercício o 
débito pode ser aumentado em 1 l.

Após a instituição de OLD, o doente deve ser reavaliado mensalmente 
em termos de débito de O2 correcto e compliance. Ao fim de três meses, 
essa reavaliação será trimestral, verificando por gasometria e oximetria a 
adequação/correcção do débito.

Se for introduzida oxigenoterapia durante uma exacerbação, a gasometria 
arterial deve ser repetida dentro de 30 a 90 dias para reavaliação do doente 
e eventual suspensão.

Por outro lado, quando a OLD foi introduzida num período de estabi-
lidade do doente, a melhoria pontual da oxigenação não deve levar à sua 
retirada imediata, devendo ser reavaliada a situação clínica durante pelo 
menos seis meses.

É importante salientar que nesta fase da DPOC com hipoxemia < 55 mmHg, 
o doente tem insuficiência respiratória grave e que a monitorização deve ser 
muito rigorosa e efectuada quando se dispõe de meios técnicos necessários 
(critério para referência ao Pneumologista).

As interfaces mais frequentemente utilizadas são:
–  Óculos nasais. 
–  Cânula nasal.
–  Máscara oronasal.
Os óculos nasais são mais confortáveis e por isso de 1.a escolha 

desde que assegure uma correcta oxigenação. Tanto a cânula como a 
máscara são usadas quando não é possível obter a oxigenação pretendi-
da, pois permitem um FiO2 mais alto, e portanto um débito de O2 mais 
baixo.

As fontes de fornecimento de O2 são:
–  Oxigénio gasoso (existem cilindros de várias dimensões, sendo o 

maior de uso domiciliar, e os mais pequenos, de menor autonomia, 
em situações de deslocação).
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–  Concentrador (mais económico quando o consumo é elevado, mais 
móvel em casa que o cilindro, mas depende de energia eléctrica).

–  Oxigénio líquido (em reservatório volumoso que permite carregar 
botijas transportáveis, bom para uso fora do domicílio no exercício 
ou quando a oxigenoterapia é permanente, mas muito mais dispendio-
so que o gasoso, pelo que é reservado para circunstâncias especiais).

A OLD é uma intervenção utilizada na fase muito evoluída e grave da 
DPOC, é dispendiosa, e por isso a sua utilização exige:

–  O cumprimento dos critérios clínicos acima referidos.
–  Monitorização regular e com os meios técnicos necessários.
–  Cumprimento e manutenção adequada dos equipamentos pelas em-

presas. 
Só com a efectivação destes critérios será possível, no futuro, garantir 

aos nossos doentes com DPOC a acessibilidade e gratuitidade desta tera-
pêutica.

13
Qual o papel da ventilação não-invasiva 
(VNI) no tratamento da DPOC estável?

A ventilação não-invasiva (VNI) consiste no fornecimento de suporte 
ventilatório através das vias aéreas superiores utilizando máscara ou outra 
interface externa.

Distingue-se da ventilação invasiva, onde o acesso às vias aéreas se 
faz mediante utilização de tubo endotraqueal ou de traqueotomia.

Nos anos mais recentes, a VNI começou por ser utilizada na terapêu-
tica da hipoventilação nocturna em doentes com patologia neuromuscular. 
A aplicação do método estendeu-se depois a doentes com insuficiência 
respiratória crónica com hipercapnia devida a deformidade torácica, doença 
neuromuscular ou alterações do centro respiratório a nível do sistema ner-
voso central. 

Não são consideradas aqui as indicações da VNI na DPOC agudizada 
com insuficiência respiratória.

Os objectivos fundamentais da VNI na DPOC a longo prazo con-
sistem:

–  No alívio de sintomas e sinais. 
–  Melhoria das alterações das trocas gasosas, tanto diurnas como noc-

turnas.
Consideram-se habitualmente objectivos secundários a melhoria da 

qualidade do sono, da qualidade de vida, da capacidade de comunicação, a 
redução da necessidade de hospitalização, a menor morbilidade associada 
à doença subjacente e o aumento da sobrevida.

Não existem actualmente dados convincentes sobre os benefícios desta 
terapêutica na DPOC grave estabilizada, pelo menos a nível dos objectivos 
primários. 

No entanto, sabe-se que nos doentes com hipercapnia crónica a oxige-
noterapia mostra as suas limitações, dado que não altera a hipoventilação 
alveolar e pode mesmo agravar a hipercapnia.
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Nos doentes que toleram a VNI, alguma melhoria na hipercapnia diurna, 
na qualidade do sono, em testes neuropsicológicos e na qualidade de vida, 
assim como tendência para reduzir o número de hospitalizações pode ser 
demonstrada.

Os estudos efectuados até agora não mostraram aumento da sobrevida. 
Pensa-se por isso que a indicação por rotina da VNI no doente com DPOC 
e hipercapnia não está recomendada, exceptuando doentes cuidadosamente 
seleccionados que permanecem sintomáticos não obstante a optimização da 
terapêutica convencional.

Esses doentes poderão ser aqueles com quadro respiratório não 
estabilizado, hipercapnia flutuante antes, durante ou após um episódio de 
insuficiência respiratória aguda, evitando a necessidade de traqueotomia.

Os doentes a seleccionar serão aqueles em quem a terapêutica médica 
não é suficiente apesar de optimizada. Deve ser efectuado estudo polisso-
nográfico de sono de forma a excluir síndrome de apneia do sono associada 
sempre que possível. 

Como critérios recomendam-se os do Consensus Conference Report de 
1999 (um dos seguintes):

–  PaCO2 superior ou igual a 55 mmHg.
–  PaCO2 entre 50 e 54 mmHg com dessaturação nocturna (SaO2 por 

oximetria de pulso inferior ou igual a 88% durante cinco minutos 
contínuos sob O2 a mais de 2 l/min).

–  PaCO2 entre 50 e 54 mmHg com hospitalizações relacionadas com 
episódios recorrentes de insuficiência respiratória hipercápnica (mais 
de dois num período de 12 meses).

14
Que alterações surgem no sono na DPOC  
e qual o seu tratamento?

Existem alterações fisiológicas na respiração durante o sono, nomea-
damente hipoventilação nas fases profundas do sono e irregularidade ven-
tilatória em REM, que podem produzir uma ligeira diminuição de O2 e 
aumento de CO2, que não têm repercussões significativas no indivíduo sem 
patologia.

No entanto, em doentes com DPOC, estas alterações podem ter um 
grande impacto nas trocas gasosas, e episódios de hipoxemia grave podem 
predispor a uma maior mortalidade durante a noite, particularmente na fase 
REM.

Além disso, o sono nestes doentes é por vezes fragmentado, com fre-
quentes despertares e diminuição do período REM. Os mecanismos destas 
alterações não estão totalmente esclarecidos, mas provavelmente dependem 
das alterações nas trocas gasosas (hipoxemia e hipercapnia) e da diminuição 
da resposta dos centros respiratórios.

Assim, é de considerar:
–  Hipoventilação: estudos com registo contínuo durante o sono da 

ventilação, saturação de O2 e CO2, demonstraram que as quedas na 
SaO2 estão acompanhadas de incremento do CO2, e que na fase REM 
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é característica uma respiração com baixo volume corrente e 
aumento do CO2. Estas observações apoiam a hipótese de que a 
hipoventilação é a causa fundamental da dessaturação, especialmen-
te durante a fase REM.

–  Curva de dissociação da hemoglobina: existe uma correlação entre 
o valor basal da PaO2 (durante o dia) e a SpO2 nocturna, de tal 
forma que os doentes hipoxémicos mostram uma maior queda na 
SpO2 durante as fases de hipoventilação nocturna, de acordo com a 
curva da dissociação da hemoglobina.

–  Alteração na relação ventilação/perfusão: a redução da tonicidade 
dos músculos respiratórios nas diversas fases do sono e em particu-
lar na fase REM, resulta numa diminuição da capacidade residual 
funcional (CRF), que contribui para a alteração do acerto entre zonas 
de boa perfusão e zonas de boa ventilação (relação ventilação/per-
fusão), constituindo um factor adicional para o agravamento da hi-
poxemia nos doentes com DPOC.

–  Coexistência de síndrome de apneia do sono (SAS): a incidência da 
SAS em doentes com DPOC é de cerca de 10 a 15%, mais elevada 
do que o observado na população geral. Entre os factores que pre-
dispõem ao aparecimento da SAS, destaca-se a disfunção do drive 
respiratório, em particular nos doentes tipo blue bloater. Os doentes 
com DPOC e SAS podem desenvolver graves hipoxemias durante o 
sono, pois enquanto os doentes com SAS normalizam a SpO2 entre 
apneias, os doentes com DPOC não recuperam da dessaturação, pois 
têm frequentemente hipoxemia basal e no intervalo entre apneias, 
apresentando um risco acrescido de aparecimento de cor pulmonale 
e policitemia. O estudo do sono está indicado nos doentes com 
DPOC, quando há suspeita clínica de SAS associada, ou quando as 
manifestações da hipoxemia (nomeadamente cor pulmonale e policite-
mia), não podem ser explicadas pelo valor da PaO2 durante o dia.

Como se podem tratar as alterações do sono nos doentes  
com DPOC?

–  Optimização do tratamento da DPOC, com vista à melhoria da 
oxigenação diurna e nocturna.

–  Oxigenoterapia durante o sono para diminuir a hipoxemia e melho-
rar a qualidade do sono, à custa duma ligeira retenção de CO2.

–  Alguns fármacos podem ser utilizados: anticolinérgicos (diminuem 
o tónus colinérgico, que se encontra aumentado durante o sono, e 
que contribui para a obstrução do fluxo aéreo), teofilina (para além 
do seu efeito BD, melhora a contractilidade do diafragma e estimu-
la o centro respiratório).

–  VNI: a utilização desta medida terapêutica é consensual nos casos 
de agudização grave da DPOC. No entanto, ainda são necessários 
estudos que definam quais os doentes que terão indicação para uti-
lizar VNI nocturna em ambulatório, pela que a sua utilização actual 
se deve basear em critérios clínicos.

–  A coexistência de SAS no doente com DPOC deve ser tratada de 
acordo com os critérios existentes para SAS. No entanto, por vezes 
poderá ser mais adequado nestas circunstâncias utilizar ventilação 
binível (BiPAP) em vez do clássico CPAP.
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15
Quais os efeitos sistémicos (extrapulmonares) 
na DPOC?

Efeitos sistémicos da DPOC
A DPOC é considerada cada vez mais como uma doença inflamatória 

pulmonar complexa, que no seu estádio avançado apresenta características 
de doença sistémica com implicações a nível metabólico e musculoesque-
lético e com envolvimento sistémico de vários órgãos. 

O processo inflamatório pulmonar afecta outros órgãos por libertação 
de citocinas e outros mediadores libertados no pulmão, com activação de 
células inflamatórias noutros tecidos (leucócitos, neutrófilos, etc.).

Estas alterações são em síntese:
–  Inflamação sistémica:
•  Stress oxidativo.
•  Activação de células inflamatórias (neutrófilos/linfócitos CD8).
•  Aumento de níveis de citocinas (IL-8, TNF α).
•  Aumento de proteínas de fase aguda (PCR, fibrinogénio).
–  Alterações nutricionais e perda de peso:
•  Aumento do metabolismo basal.
•  Alteração da composição corporal.
•  Alteração do metabolismo de aminoácidos.
–  Disfunção muscular:
•  Perda de massa muscular.
•  Alteração da estrutura, composição e função.
•  Limitação de exercício.
–  Outros efeitos sistémicos:
•  Efeitos cardiovasculares.
•  Efeitos no sistema nervoso.
•  Efeitos ósseos.
•  Efeitos endócrinos.
Salientam-se os seguintes aspectos.

Efeitos cardiovasculares
Mais de 50% dos doentes com DPOC apresentam concomitantemente 

doença cardíaca, hipertensão arterial e/ou dislipidemia. 
A frequência da presença destas co-morbilidades em metade dos doentes 

com DPOC é de tal forma importante, que a sua identificação e eventual 
tratamento adequado deve ser feita em todos os doentes.

Estes aspectos têm vindo a ser cada vez mais valorizados, pois influenciam 
de forma determinante a sobrevida e condicionam ajustes terapêuticos, dadas 
as interacções entre fármacos usados para os dois grupos de patologia.

A presença de CRP elevada, consequente à inflamação sistémica, é 
factor de risco de mortalidade cardiovascular, devendo ser regularmente 
determinada.

Hipertensão pulmonar e cor pulmonale
A nível dos vasos pulmonares, a vasoconstrição (hipoxemia e acidose), 

a perda de vasos pela destruição da arquitectura pulmonar, a disfunção 
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do endotélio, a policitemia ou a presença de trombose in situ pela disfunção 
endotelial, contribuem para o aparecimento de hipertensão pulmonar, e 
finalmente, de cor pulmonale.

Efeitos renais
Outro mecanismo que pode explicar a formação de edemas nos doen-

tes com DPOC, é a disfunção da excreção renal de sódio. A hipercapnia e 
a hipoxemia conduzem a uma vasodilatação periférica, com activação do 
sistema renina-angiotensina-aldosterona, redução do fluxo sanguíneo renal 
e retenção de sódio e de água.

Disfunção muscular e desnutrição
A alteração da composição e funcionamento das fibras musculares dos 

músculos periféricos e respiratórios e a perda de massa muscular são 
reconhecidos como factores relevantes na sintomatologia e prognóstico 
da DPOC. 

As causas que levam ao seu aparecimento são:
–  Balanço aporte/gasto energético negativo.
–  Proteólise muscular (provocada pelo existência de stress oxidativo 

aumentado pela hipoxia e status inflamatório).
–  Tratamento com corticóides sistémicos.
–  Resistência à insulina e redução dos factores de crescimento insu-

lina-like.
–  Descondicionamento por imobilidade.
Para além deste estado catabólico que conduz à perda de massa mus-

cular mesmo em doentes com peso normal, seja pela anorexia, pela dispneia 
que limita ou é agravada pela ingestão alimentar, o doente com DPOC sofre 
também de insuficiente aporte alimentar e em particular de conteúdo pro-
teico que compense o estado catabólico.

Os doentes com diminuição da massa muscular e aqueles com IMC 
< 21 kg/m2 têm uma mortalidade acrescida e independente do grau de 
gravidade da obstrução.

Efeitos ósseos 
Todo o estado inflamatório e catabólico atrás referido, é factor de 

desenvolvimento de osteoporose nestes doentes, com o consequente risco de 
sofrimento de fracturas ósseas, que vão ser um factor determinante na 
morbilidade e mortalidade da DPOC.

O tabagismo por si só é um factor de risco independente para osteo-
porose em ambos os sexos (o mesmo sucede com o álcool). A inactividade, 
a baixa exposição solar, o uso de corticosteróides, baixo índice de massa 
corporal, e os efeitos hipercatabólicos de repetidas agudizações (episódios 
inflamatórios recorrentes) contribuem igualmente para declínio da densida-
de mineral óssea nestes doentes.

Enquanto na generalidade da população cerca de 10% dos indivíduos 
têm osteoporose, na DPOC grave (FEV1 < 50%) este valor sobe para mais 
de 40%. Se o IMC for inferior a 21 kg/m2, 50% dos doentes com DPOC 
têm osteoporose e os outros 50% osteopenia.

É ainda de considerar que, em particular, o colapso das vértebras 
dorsais pode contribuir para uma cifose significativa com consequente 
acréscimo de perturbação da função muscular respiratória e em particular 
do diafragma.
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Efeitos endócrinos
Para além do risco de desenvolvimento de diabetes mellitus em doen-

tes tratados com corticoterapia sistémica, parece provável que o facto de 
existir um estado inflamatório permanente com predomínio de linfócitos 
Th1, macrófagos e neutrófilos (que podem ter um papel fundamental na 
diabetes mellitus tipo 2), seja também um factor de risco para o apareci-
mento da doença.

Ansiedade e depressão
Mais de 35% dos doentes apresentam ansiedade e/ou depressão, valor 

mais elevado que na população em geral. 
Estes aspectos neuropsicológicos estão muito associados à presença de 

dispneia e às suas flutuações e agravamentos que condicionam medo e 
ansiedade, assim como a limitação da capacidade física que gera inactivi-
dade, mais dispneia e depressão.

A presença da depressão e do medo de agravamento da dispneia levam 
por sua vez a uma maior inactividade, existindo um ciclo vicioso que importa 
controlar.

Assim, fármacos que aliviem a dispneia e a ansiedade devem ser 
prescritos (preferencialmente não depressores do centro respiratório), assim 
como a depressão deve ser identificada e tratada.

Cancro do pulmão 
Não estão bem esclarecidos os mecanismos biológicos de que depende 

num doente a sua evolução para a DPOC ou para o cancro do pulmão. Como 
partilham o mesmo factor de risco (tabagismo), a presença das duas pato-
logias é frequente, pelo que com regularidade se deve despistar a presença 
de cancro do pulmão nos doentes com DPOC.

Todos os aspectos sistémicos referidos devem ser considerados e ava-
liados no doente com DPOC, e sempre que possível corrigidos e integrados 
num tratamento compreensivo desta patologia.

16
Como tratar a hipertensão pulmonar  
e o cor pulmonale?

O cor pulmonale caracteriza-se pela alteração da estrutura/função do 
ventrículo direito, secundária à hipertensão pulmonar em resultado do compro-
misso do parênquima pulmonar e da sua vascularização. Nesta definição, não 
são incluídas as situações que comprometam as cavidades direitas por pro-
cessos primários do «coração esquerdo» ou patologias cardíacas congénitas.

A etiologia da hipertensão pulmonar divide-se em dois grandes grupos: 
primária (HAP) ou secundária (HAPS) a uma situação que condicione o au-
mento da pressão média da artéria pulmonar (considerada patológica se ex-
cede 25 mmHg em repouso ou 30 mmHg ao esforço), como pode ser o caso 
da DPOC. A causa mais frequente do Cor Pulmonale por HAPS é a DPOC.

Esta diferença etiológica tem interesse no que diz respeito à abordagem 
terapêutica, estando demonstrada uma eficácia farmacológica de alguns 
agentes na hipertensão pulmonar primária (HAP), e menor evidência no 
contexto de hipertensão pulmonar secundária (HAPS). 
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É necessária ainda uma melhor clarificação dos mecanismos que con-
duzem à hipertensão pulmonar na DPOC, já que a terapêutica, a indicação 
para a instituição da mesma e o prognóstico serão diferentes.

Os mecanismos fisiopatológicos na DPOC são: redução anatómica do 
leito vascular e do calibre dos vasos pulmonares, aumento da viscosidade 
do sangue, vasoconstrição pulmonar (por disfunção endotelial, hipoxia 
alveolar ou acidose).

A terapêutica médica dos doentes com cor pulmonale está baseada na 
tentativa de melhorar a oxigenação e diminuir a resistência vascular pul-
monar e será mais eficaz quanto mais rápido for o seu início.

Oxigenoterapia
A oxigenoterapia melhora a sobrevida dos doentes com DPOC, e um 

dos factores será a de melhorar a HAPS por aliviar a vasoconstrição pul-
monar e consequente redução da resistência vascular pulmonar, resultando 
num aumento no volume de ejecção do ventrículo direito, e por melhorar a 
vasoconstrição renal que vai condicionar uma maior eliminação urinária de 
sódio. Por outro lado, o aumento da oxigenação arterial vai favorecer a 
entrega de O2 ao coração, cérebro e outros órgãos vitais. 

Candidatos a esta modalidade terapêutica são os doentes que apresentam 
PaO2 < 55 mmHg em repouso, em situação estável, dessaturação durante o 
exercício e os que têm sinais de disfunção ventricular direita. O aporte de 
O2 deve ser de pelo menos 15 horas/dia e o débito aferido de forma a 
manter uma PaO2 > 60 mmHg (ou SpO2 > 90%).

Redução de volume circulatório
Os diuréticos diminuem a congestão hepática e os edemas periféricos 

nos doentes com HAPS, mas a diurese deve ser controlada para evitar a 
diminuição do preload ventricular. É ainda necessário vigiar a hipocaliemia 
e a alcalose metabólica que podem gerar arritmias e depressão ventilatória. 

As flebotomias (± 250 ml) devem ser consideradas com Hto > 60%, 
já que aliviam a sintomatologia própria da poliglobulia, a pressão da artéria 
pulmonar e a viscosidade. 

No entanto, é importante salientar que a melhor medida para tratar a 
policitemia secundária será uma correcta oxigenação.

Terapêutica vasodilatadora
–  Antagonistas do cálcio e IECA podem ser utilizados com benefício 

nalguns doentes com HAPS, embora exista deterioração noutros 
(possibilidade de se alterar a relação ventilação/perfusão), pelo que 
se recomenda uma aproximação individualizada (eventual teste de 
resposta hemodinâmica).

–  Antagonistas dos receptores endoteliais; a utilização do bosentan na 
HAPS tem mostrado resultados promissores, mas são necessários mais 
estudos científicos para verificar se existe aumento da sobrevida (uma 
pressão arterial pulmonar > 45 mmHg pode ser uma indicação).

–  Inibidores das fosfodiasterases (Sildenafil); tem apresentado resultados 
prometedores no que diz respeito à HAP secundária a fibrose pulmonar.

–  Epoprostenol (EV): esta prostaglandina tem melhorado a sobrevida 
dos doentes com HAP e está indicada no tratamento de algumas 
formas de HAPS grave (conectivopatias, patologia tromboembólica, 
hipertensão portal, infecção pelo VIH, drogas anorexígenas e 
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patologia cardíaca congénita), mas não existem dados na hipertensão 
pulmonar secundária a DPOC.

–  Vasodilatadores inalados (oxido nítrico, EV, iloprost); actuam sobre 
áreas bem ventiladas pelo que não alteram a relação ventilação/perfusão. 
Contudo, apresentam a problemática derivada da inalação frequente e 
o facto de não se ter demonstrado aumento da sobrevida na HAPS.

Anticoagulação
Alguns autores recomendam a terapêutica anticoagulante a todos os 

doentes com cor pulmonale, embora as recomendações internacionais actuais 
apenas indiquem a anticoagulação oral nos doentes com HAP, e nos casos 
HAPS que apresentam factores de risco para fenómenos tromboembólicos.

Digoxina 
Tem indicação para ser utilizada nos casos de HAPS que coexistam 

com insuficiência ventricular esquerda e ainda para controlar arritmias su-
praventriculares no contexto de cor pulmonale. Se a digoxina é utilizada, 
deve ser monitorizada no plasma, tendo em conta que os doentes com DPOC 
são mais sensíveis à toxicidade digitálica.

Transplante pulmonar
A existência de HAPS grave é um dos critérios para transplante pulmonar.

17
Quando e como efectuar reabilitação 
respiratória?

A reabilitação respiratória é um programa multidisciplinar de tratamento 
de doentes com deficiência respiratória crónica, individualmente planeado e 
estabelecido, para optimizar a performance física e social e a sua autonomia.

Embora não haja critérios estritos para a inclusão num protocolo de 
reabilitação, doentes com deficiente função respiratória (GOLD II – FEV1 
< 80%), dispneia apesar da optimização terapêutica, redução da tolerância 
ao exercício, e com diminuição da qualidade de vida, são bons candidatos 
para a realização da mesma.

Há evidência de que a reabilitação respiratória melhora a dispneia, 
tolerância ao exercício e a qualidade de vida. No entanto, estes efeitos 
positivos desvanecem-se gradualmente após um programa de treino, prova-
velmente devido à não manutenção de níveis de actividade física adequados 
e à progressão da doença.

O programa é concebido e individualizado, em que a dimensão dos 
vários componentes é adaptado ao doente, de acordo com a gravidade da 
doença, sintomas, limitação e tolerância ao exercício.

Os componentes da reabilitação respiratória são os seguintes.

Educação
Já abordada anteriormente de forma mais ampla, são tópicos importantes: 

anatomia e função do pulmão, ensino da doença, ensino da respiração e 
estratégias de respiratórias, ensino da utilização da medicação, abordagem 
dos factores psicológicos (lidar com a doença, ansiedade, controlo do pânico) 
e cessação tabágica.
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A educação pode melhorar a participação activa do doente num pro-
grama de reabilitação, ajuda a compreender a doença e ajuda o doente e os 
familiares a lidar com as desvantagens derivadas da mesma.

Cinesiterapia respiratória
Consiste num conjunto de procedimentos que tem em vista melhorar a 

ventilação e padrão ventilatório, clarificar secreções brônquicas e melhorar 
a mobilidade e flexibilidade da caixa torácica e dos músculos respiratórios.

Inclui o ensino da respiração e da tosse, técnicas de expiração forçada 
ou drenagem postural e/ou assistida para expelir secreções, técnicas de 
controlo respiratório (ventilação dirigida, respiração de lábios cerrados), 
mobilização, flexibilidade, recondicionamento e fortalecimento dos músculos 
respiratórios, assim como de técnicas de relaxamento.

Treino de actividades da vida diária
São ainda de referir as actividades da vida diária, cujo treino muito 

específico e adaptado às necessidades do doente, é habitualmente considerado 
nos doentes muito graves e com profunda limitação em tarefas pessoais, de 
higiene e domésticas.

Treino de exercício
O treino de exercício é o componente essencial de um programa de 

reabilitação. Sucintamente, o programa de treino de exercício deve ser rea-
lizado quatro a oito semanas, no qual os doentes realizam exercícios de 
endurance (em bicicleta ou tapete rolante), durante 20-30 minutos, três a 
cinco vezes por semana, a pelo menos 60% da sua capacidade máxima de 
exercício. Os doentes que não conseguem atingir estes objectivos realizam 
períodos de dois a três minutos a alta intensidade (60 a 80% da sua capaci-
dade máxima), intervalados com períodos de descanso da mesma duração.

Após a finalização de um programa de exercício, idealmente em meio 
hospitalar e supervisionado, deve ser recomendada a manutenção de exer-
cício físico regular (marcha, bicicleta) com base no domicílio.

Um novo programa de exercício será iniciado se a indicação inicial se 
mantiver (Figs. 14 e 15).

CondicionanteConsulta inicial

Consulta

Programa
de indução

Consulta
ConsultaPrograma

de manutenção

Treino ADL

Treino de endurance 
e treino de força muscular

Continuação

Figura 14. Programação e esquema temporal de treino de exercício (adaptado de 
Sociedade Respiratória Japonesa, 2003). 
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Treino dos membros superiores e inferiores
A debilidade dos músculos periféricos contribui para a limitação ao 

exercício nestes doentes. Está demonstrado que mesmo um treino de força 
de baixa intensidade dirigido a braços e pernas (por exemplo: levantamen-
to de pesos, flexões/extensões) conduz a uma melhoria da capacidade de 
exercício e diminui as necessidades metabólicas e ventilatórias.

Treino dos músculos inspiratórios
Não está actualmente demonstrado que este tipo de treino seja benéfico 

para todos os doentes com DPOC. Será positivo para um grupo específico 
com limitação ventilatória. Os exercícios são iniciados a 30% da pressão 
inspiratória máxima (PImáx), incrementando-se posteriormente até 60-80% 
da mesma.

Nutrição
A perda de peso é um aspecto importante em cerca de 20 a 30% dos 

doentes com DPOC. 
Além destes, e embora alguns doentes tenham um peso normal, têm 

diminuição da massa corporal livre de gorduras (fat free mass [FFM]) por 
existir um estado hipermetabólico com aumento das proteínas de fase 
aguda, sugerindo que a inflamação sistémica é a responsável por esta 
depleção tissular. O aporte calórico/proteico por si só não é suficiente para 
aumentar o peso e a FFM, pelo que o suporte nutricional deve ser com-
binado com exercício físico, sendo assim um estímulo anabólico para 
aumentar a FFM.

Intervenção psicossocial
Deve ser incluída em doentes com problemas de ansiedade, depressão 

ou com dificuldades em lidar com a sua doença crónica. A intervenção 
pode ser realizada em forma de consulta individual ou em sessões de 
grupo. 

Doença  leve

Doença
moderada

Alta intensidade

Instru-
mental

Treino endurance/
força muscular

Treino
ADL

Doença
grave Condicionantes

Básico

Baixa
intensi-
dade

Figura 15. Estrutura do programa de treino de exercício (adaptado de Sociedade 
Respiratória Japonesa, 2003). 
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Avaliação de resultados
Para apreciar os resultados de um programa de reabilitação respiratória 

é necessário uma avaliação inicial e monitorização da evolução de parâ-
metros que traduzam melhoria da funcionalidade e dos sintomas.

Os mais simples de utilizar são:
–  Avaliação da dispneia pela escala de MRC.
–  Avaliação da dispneia em exercício (escala de Borg ou VAS).
–  Teste de marcha de seis minutos.
–  Avaliação das actividades de vida diária.
–  Avaliação da qualidade de vida.

18
Quando efectuar cirurgia ou transplante  
na DPOC?

Terapêutica cirúrgica da DPOC
Os procedimentos cirúrgicos actualmente com interesse na DPOC 

incluem a bulectomia, a cirurgia de redução de volume e o transplante 
pulmonar.

A bulectomia para ressecção de bolhas gigantes que comprimem o 
parênquima adjacente é benéfica em doentes cuidadosamente seleccionados. 
Os critérios gerais de selecção incluem a presença de uma bolha gigante, 
definindo como tal a que ocupa mais de um terço do hemitórax, na presen-
ça de parênquima pulmonar envolvente com sinais de compressão mas sem 
alterações destrutivas significativas.

Poderão ser candidatos a cirurgia de redução de volume os doentes 
estáveis com enfisema pulmonar grave, insuflação pulmonar grave e disp-
neia grave durante as actividades da vida diária. 

Os doentes em que a distribuição do enfisema é heterogénea e predo-
minante nos lobos superiores e grave limitação funcional, poderão ter uma 
melhoria clínica e funcional no pós-operatório superior à dos doentes com 
distribuição homogénea. 

A avaliação pré-operatória inclui TC torácica e cintigrafia de ventilação-
perfusão.

O estudo NETT, grande ensaio multicêntrico recentemente concluído, 
identificou entre os indivíduos estudados (FEV1 < 45%, CPT > 100%, VR 
> 150%) um subgrupo de doentes com enfisema pulmonar grave que bene-
ficiam mais com a cirurgia de redução de volume: seriam os doentes com 
enfisema heterogéneo, de predomínio nos lobos superiores, com baixa ca-
pacidade de exercício mantida após reabilitação respiratória intensiva. 

Este grupo de doentes que foi submetido a cirurgia mostrou menor 
mortalidade no pós-operatório, melhor capacidade de exercício e da quali-
dade de vida do que indivíduos submetidos apenas a terapêutica médica. 

Transplante pulmonar
O transplante pulmonar é actualmente uma terapêutica estabelecida 

no enfisema pulmonar avançado, com uma sobrevida aos três anos de 
cerca de 60 a 70%. 
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Permite uma melhoria da função respiratória, capacidade de exercício 
e qualidade de vida.

Actualmente, o enfisema é a indicação mais frequente nos centros de 
transplante.

São habitualmente candidatos os doentes nos quais foram esgotados 
todos os recursos terapêuticos disponíveis, e que apresentem os seguintes 
critérios de inclusão (recomendações da ATS de 1998):

–  FEV1 < 25% do valor teórico, após tratamento BD, sem reversibili-
dade, e/ou PaCO2 > 55 mmHg.

–  Hipertensão pulmonar sintomática (cor pulmonale).
–  Doentes com PaCO2 elevado, com progressiva deterioração e sob 

OLD.
Algumas questões se colocam:
–  Cirurgia de redução de volume ou transplante pulmonar?
–  Qual a «janela» ideal em que o doente deixa de ter indicação para 

terapêutica médica e passa a ser candidato a transplante?
–  Transplante uni ou bipulmonar?
–  Vantagens relativas sobre a sobrevida e qualidade de vida?
Um dos factores que auxilia a decidir entre a cirurgia de redução de 

volume e o transplante pulmonar são os aspectos radiográficos e a extensão 
do enfisema, como já foi salientado no estudo NETT. 

Doentes com doença homogénea não beneficiam tanto com a redução 
de volume e devem seguir para transplante pulmonar. Além disso, doentes 
com função respiratória muito má e indicação para transplante são geral-
mente doentes de alto risco para cirurgia de redução de volume.

Pensa-se que o transplante bilateral é vantajoso relativamente ao 
unilateral por se associar a maior sobrevida, por um lado, e permitir 
menos complicações no pós-operatório por outro (em termos hemodinâ-
micos, na evolução do edema pulmonar pós-operatório, no desmame do 
ventilador).

Mantém-se no entanto a controvérsia relativamente a vantagens do 
transplante pulmonar quanto à sobrevida. 

Sabemos que no doente transplantado se introduz uma nova doença, 
que são as complicações do transplante para além da mortalidade no perio-
peratorio, e que incluem a rejeição pulmonar, infecções oportunistas no 
âmbito da imunossupressão, risco elevado de incidência de linfomas, etc.

Por outro lado, a hospitalização de um doente com DPOC agudizada 
e hipercapnia associa-se a mau prognóstico com mortalidade aos dois anos 
de 49%.

Os últimos estudos efectuados sugerem que os critérios de selecção dos 
doentes mais adequados não poderão limitar-se ao FEV1, mas incluir outros 
parâmetros como o índice de massa corporal, o grau de dispneia e a tole-
rância ao exercício. 

O índice BODE entra em conta com estes parâmetros e é útil como 
índice preditivo de mortalidade na DPOC, melhor do que o FEV1 isolado.

Os doentes com índice mais elevado (7-10) apresentam mortalidade de 
cerca de 80% aos 52 meses, que é claramente pior do que a mortalidade 
após transplante. Nesse sentido, serão os que mais beneficiam. 

Doentes com índice inferior a 7 apresentam taxas de sobrevida aos 
cinco anos superiores a 50%, que é mais do que poderão esperar após 
transplante e portanto poderão não ser considerados para esta terapêutica. 
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Cirurgia nos doentes com DPOC
A avaliação do risco respiratório num doente com necessidade de rea-

lizar uma cirurgia é frequentemente colocada em situações programadas 
(não se coloca no caso de cirurgias de emergência).

O risco cirúrgico depende de factores não-respiratórios (co-morbilida-
des, tipo de procedimento, tempo de cirurgia, complicações intra-operató-
rias, etc.) e respiratórios.

São contra-indicações respiratórias para cirurgia sob anestesia ge-
ral (abdominal, torácica com/sem ressecção pulmonar) a existência de 
hipoxemia grave e hipercapnia, cor pulmonale ou FEV1 < 2 l (em 
determinados casos, que têm que ver com a experiência da equipa 
hospitalar e cirúrgica, valores mais baixos de FEV1 podem ser consi-
derados).

As cirurgias abdominais condicionam habitualmente frequentes com-
plicações respiratórias pós-operatórias (mesmo com anestesia locorregio-
nal), principalmente as abdominais altas, pelo que é sempre essencial 
efectuar optimização terapêutica e cinesiterapia respiratória intensiva pré-
-operatória.

19
O que são e como tratar as exacerbações?

O curso evolutivo da DPOC é frequentemente alterado por episódios 
de agudização da sintomatologia com necessidade de alteração da medicação 
habitual. 

Estes episódios são designados exacerbações, e podem ocorrer em 
todos os estádios da doença, apesar de serem mais frequentes nas fases mais 
avançadas. 

Estas agudizações do estado basal aumentam a morbilidade e a morta-
lidade, e condicionam aumento da utilização de recursos de saúde. 

Após um episódio de exacerbação grave com internamento hospitalar, 
a maior parte dos doentes refere uma diminuição na qualidade de vida, 
temporal ou definitiva, e cerca de metade dos doentes são novamente inter-
nados após a alta hospitalar, nos seis meses subsequentes, condicionando 
um ciclo vicioso de agravamento da doença e exacerbações.

A dificuldade major na identificação de uma exacerbação reside na 
falta de um marcador simples e objectivo, como acontece na pneumonia ou 
no enfarte do miocárdio num doente com doença coronária.

Definição, etiologia e gravidade das exacerbações
A exacerbação da DPOC é definida como um episódio agudo no curso 

da doença caracterizado por uma alteração da sintomatologia do doente, 
para além da sua variação diária, que necessite de modificação do tratamento 
(Roisin, 2000).

Esta definição tem dois problemas principais: o primeiro é o que se 
entende por habitual flutuação dos sintomas, e que não é sinónimo de 
exacerbação, e o segundo, as frequentes co-morbilidades associadas que 
podem ser, por vezes, a verdadeira causa da descompensação da 
DPOC.
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Uma definição de exacerbação, menos ampla, e que também é utili-
zada para definir a indicação para antibioterapia, é a de Anthonisen (1987), 
que considera como exacerbação a presença de agravamento da dispneia, 
aumento da purulência da expectoração e aumento do volume da expec-
toração. A presença de mais de dois destes sintomas é critério para anti-
bioterapia.

A fisiopatologia de muitos dos episódios de agudização de DPOC não 
é bem conhecida.

É comum assumir que exacerbação de DPOC significa basicamente 
«infecção da via aérea», embora, mesmo com a ajuda de técnicas invasivas, 
não sejam identificados patógenos numa percentagem importante dos casos. 
Mesmo assim, as principais causas identificadas de exacerbação são as in-
fecções bacterianas e virais.

Para além da infecção, existem outras possíveis causas de exacerbação 
que é necessário identificar e/ou tratar correctamente: alteração climatérica 
profunda, poluição atmosférica, pneumonia, insuficiência cardíaca congestiva, 
pneumotórax, derrame pleural, arritmias, embolia pulmonar, não-cumpri-
mento da terapêutica habitual, ou efeitos adversos de medicações para outras 
co-morbilidades, situações que podem simular episódios de exacerbação 
infecciosos. 

Uma exacerbação é:
–  Ligeira se necessita apenas de aumento da medicação basal. 
–  Moderada se é necessário introduzir novo tratamento (antibióticos, 

corticóides orais, oxigenoterapia). 
–  Grave se para além dos anteriores for necessário internamento 

hospitalar.
A gravidade da exacerbação é condicionada pela gravidade prévia da 

doença em estado estável e pelo quadro clínico no momento da agudização 
(co-morbilidades).

Outros aspectos importantes na identificação de uma exacerbação grave 
são mais de quatro exacerbações ou internamento no último ano.

Na presença de uma exacerbação, é necessário avaliar a gravidade do 
quadro clínico, a presença de co-morbilidade associada, o estado basal 
do doente e o apoio domiciliário que apresente, de forma a seleccionar o 
local de tratamento: consulta, urgência, enfermaria ou UCI.

Critérios de internamento hospitalar 
A primeira medida a tomar na consulta externa ou no serviço de 

urgência é analisar o risco de estar perante uma exacerbação de DPOC 
potencialmente fatal que vai precisar de cuidados intensivos e eventualmen-
te suporte vital, nomeadamente ventilação mecânica:

–  Dispneia grave que não reverte com terapêutica médica.
–  Depressão do estado de consciência: confusão, letargia, coma.
–  Parâmetros gasométricos: hipoxemia persistente (PaO2 < 50 mmHg), 

hipercapnia que se agrava (PaCO2 > 60 mmHg), acidose respiratória 
(pH < 7,30) (apesar de oxigenoterapia suplementar e de VNI).

Tratamento das exacerbações
A terapêutica das exacerbações moderadas e graves (urgência ou 

internamento hospitalar) baseia-se fundamentalmente em cinco medi-
das: BD, corticosteróides, antibióticos, oxigenoterapia e suporte ven-
tilatório. 
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Broncodilatadores
Os β2-agonistas de curta duração por via inalatória são os BD de 

eleição no tratamento das exacerbações, e se a resposta não for imediata, 
preconiza-se a associação de anticolinérgicos. Esta associação de BD tem 
verificado melhoria da função pulmonar e menor tempo de internamento 
em comparação ao uso isolado de cada um.

A administração inalatória é a via de eleição, já que apresenta uma 
eficácia superior com doses inferiores e menores efeitos secundários em 
comparação com os BD utilizados por via parentérica. 

Devem ser utilizados os inaladores pressurizados (MDI) com câmara 
expansora, reservando os nebulizadores para as exacerbações muito graves 
e dispneia marcada que dificulte um padrão respiratório eficaz para o uso 
de dispositivos pressurizados.

De acordo com os estudos realizados, a associação de metilxantinas à 
terapêutica BD inalada, deve ser considerada nas exacerbações mais graves, 
devendo ser efectuada uma monitorização apertada do seu valor na sangue 
para evitar os efeitos adversos que estes fármacos apresentam. 

Corticosteróides
Administrados por via oral ou endovenosa, os corticosteróides estão 

indicados no tratamento das exacerbações. 
O seu benefício baseia-se na rápida melhoria dos valores funcionais e 

gasométricos, na redução da permanência hospitalar, na menor necessidade 
de ventilação, na diminuição de falência terapêutica e reinternamento, e na 
redução da mortalidade.

A prednisolona por via sistémica (oral ou ev.) na dose de 30-40 mg 
durante 10-14 dias, parece ser a escolha com bom risco/benefício.

Antibioterapia
Como já foi referido, as infecções bacterianas têm um papel patogénico 

importante em muitos episódios de exacerbação, mas não em todos. 
Do ponto de vista teórico, os antibióticos deveriam estar indicados 

nestes casos. O problema, obviamente, é como identificar os episódios 
devidos a infecção bacteriana e candidatos a tratamento antibiótico. Isto tem 
vindo a ser uma tarefa complicada devido a que o isolamento de bactérias 
é pouco frequente com as técnicas não-invasivas, que a utilização de técnicas 
invasivas determina um risco acrescentado nestes doentes, que a utilização 
das mesmas não garante o isolamento do agente causal devido à percentagem 
considerável de colonizações da via aérea e que os vírus também podem ser 
a causa da agudização. 

Actualmente, está recomendado o tratamento antibiótico nos episódios 
que cumpram pelo menos dois dos seguintes critérios de Anthonisen: 

–  Agravamento da dispneia. 
–  Aumento da purulência da expectoração. 
–  Aumento do volume da expectoração. 
O uso de antibióticos está indicado também ainda nas agudizações que 

condicionem insuficiência respiratória aguda ou crónica agudizada. 
A selecção da antibioterapia empírica mais adequada deve basear-se 

fundamentalmente na gravidade da DPOC (estabelecida pelo estudo funcional 
respiratório), nas co-morbilidades associadas, no padrão local de sensibili-
dade antibiótica do Haemophilus Influenzae, Streptococcus Pneumoniae e 
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Moraxella Catharralis (bactérias predominantes na maioria das exacerba-
ções) e no risco de participação de Pseudomonas Aeruginosa.

Nas exacerbações da DPOC ligeira/moderada, em doentes de menos 
de 65 anos e sem co-morbilidades, e podendo ser tratados em ambulatório, 
é sugerida a terapêutica com amoxicilina-ácido clavulânico por via oral. 
Outras alternativas válidas são os novos macrólidos como a claritromicina 
e azitromicina e os quetólidos (telitromicina) e as novas fluoroquinolonas 
(levofloxacina e moxifloxacina). 

O segundo grande grupo de doentes, com DPOC grave/muito grave, e 
que frequentemente necessitam de internamento hospitalar, são subdivididos 
em dois subgrupos conforme o risco de participação da Pseudomonas.

Quando não há risco de infecção por Pseudomonas, seja em ambula-
tório ou internamento, deve considerar-se, para além dos anteriores por via 
oral (com as quinolonas em primeira linha), a opção terapêutica parentérica 
com levofloxacina e cefalosporinas de 3.a geração nomeadamente cefotaxima 
ou ceftriaxona. A utilização de amoxicilina-ácido clavulânico em doses altas 
por via parentérica é ainda outra possibilidade. 

Os doentes que apresentam risco de infecção por Pseudomonas Aeru-
ginosa (tratamento antibiótico prévio, mais de três exacerbações/ano, uso 
frequente de corticosteróides, curso prolongado da doença e obstrução gra-
ve) devem receber em meio hospitalar, antibióticos por via parentérica. 
Opções válidas são a ciprofloxacina, levofloxacina e β-lactâmicos activos 
frente à Pseudomonas (piperazilina-tazobactam, imipenem ou meropenem) 
só ou associados a aminoglicosídeos. 

A duração da antibioterapia deve manter-se pelo menos durante sete a 
dez dias.

Oxigenoterapia
A insuficiência respiratória está muito frequentemente presente nos 

doentes com exacerbação de DPOC, pelo que a oxigenoterapia é uma das 
pedras angulares do tratamento hospitalar nas agudizações desta doença. 

O objectivo é manter PaO2 superior a 60 mmHg ou a saturação de O2 
superior a 90% na oximetria de pulso. 

Para este efeito é utilizada uma FiO2 superior a 24%. Estas concentra-
ções de O2 podem ser administradas por óculos nasais, cânulas ou máscaras. 
Nas situações onde está indicado administrações de O2 superiores a 40%, 
para atingir a oxigenação desejada, a alternativa é as máscaras com re-
servatório.

Para além da PaO2 (SpO2), é necessário controlar o pH e a PaCO2, pelo 
que o débito de O2 deve ser avaliado, por gasometria arterial, cerca de 
30 minutos após o início.

Isto permite um ajuste, se for necessário, sendo que a monitorização 
da SpO2 com oximetria de pulso só é aceitável se a gasometria mostrou o 
controlo da PaCO2 e do pH. 

Ventilação não-invasiva (VNI) e ventilação mecânica (VM) 
Na insuficiência respiratória aguda, a VNI permite evitar a entubação 

traqueal, e reduzir a morbilidade e a mortalidade associadas às complicações 
inerentes à VM invasiva.

A VNI constitui um dos avanços mais significativos nos últimos anos, 
tendo como objectivo a redução do trabalho respiratório, permitindo o 
descanso dos músculos respiratórios e a melhoria das trocas gasosas, 
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evitando ao mesmo tempo o risco dum procedimento invasivo como é a 
VM por via endotraqueal.

A gasometria arterial permite estabelecer as indicações e monitorizar 
a terapêutica. 

Face a um valor de pH < 7,35, associado a hipercapnia, está indi-
cada a VNI, de preferência numa unidade de cuidados respiratórios di-
ferenciados.

Para valores de pH < 7,30, a VNI deve ser iniciada na UCI de 
forma a, se necessário, rapidamente entubar o doente e ventilar mecani-
camente.

São contra-indicações para a VNI:
–  Paragem respiratória.
–  Instabilidade hemodinâmica (hipotensão, arritmias, enfarte agudo do 

miocárdio).
–  Confusão mental, sonolência, não-colaboração do doente. 
–  Secreções abundantes ou muito espessas e de difícil aspiração.
–  Cirurgia facial ou gastroesofágica recentes.
–  Traumatismo craniano ou facial, malformações da nasofaringe.
–  Queimaduras.
–  Obesidade mórbida.
A VNI é considerada bem sucedida quando se observa melhoria de 

valores de pH e da gasometria, melhoria da dispneia, resolução do episódio 
agudo sem necessidade de VM.

Se ao fim de 1-2 horas se verifica agravamento de valores de pH e 
gasometria arterial, ou se ao fim de cerca de quatro horas os mesmos 
parâmetros não evoluem favoravelmente, deve ser ponderada a necessidade 
de VM. 

A ventilação invasiva está formalmente indicada: 
–  Na acidose grave (pH < 7,25) com hipercapnia grave (PaCO2 > 60 

mmHg). 
–  Hipoxemia crítica (PaO2/FiO2 < 200 mmHg ou PaO2 < 50 mmHg). 
–  Taquipneia superior a 35 ciclos/min.

20
Quais os critérios para tratamento 
ambulatório, em Clínica Geral ou 
Pneumologia, e para internamento 
hospitalar?

Clínica Geral
O doente com DPOC estável, e nos estádios de menor gravidade, pode 

e deve ser seguido em regime de ambulatório pelo clínico geral.
Nestes doentes, o pneumologista pode colaborar com o clínico geral 

em diversas circunstâncias e de que são exemplos:
–  Esclarecer ou confirmar o diagnóstico (realizar espirometria se ne-

cessário) e a sua gravidade.
–  Contribuir para o êxito da cessação tabágica.
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–  Ajudar na monitorização da evolução da doença, na optimização 
terapêutica e ponderação de ajustes em função da presença de co-
morbilidades.

–  Prevenir e reduzir a frequência e gravidade das exacerbações.
–  Avaliar a técnica inalatória e os factores para uma boa compliance 

terapêutica.

Pneumologia
São indicações para o envio ou tratamento preferencial pelo pneumo-

logista:
–  Início da doença antes dos 40 anos.
–  Mais do que duas exacerbações por ano sob tratamento optimizado.
–  Curso da doença rapidamente progressivo (declínio do FEV1, disp-

neia progressiva, grave limitação funcional).
–  Emagrecimento não justificado.
–  DPOC grave ou muito grave (FEV1 < 50%).
–  Necessidade de OLD (doente muito grave e com insuficiência 

respiratória hipoxémica e/ou hipercápnica).
–  Co-morbilidades de início recente e significativas (osteoporose, 

insuficiência cardíaca, bronquiectasias, cancro do pulmão).
–  Avaliação para cirurgia.

Urgência ou internamento hospitalar
Todos os doentes, independentemente do grau da gravidade da DPOC 

(embora mais frequentemente numa agudização nos estádios III e IV) que 
apresentem alguns dos aspectos seguintes devem ser enviados à urgência 
hospitalar para eventual internamento hospitalar:

–  Sinais e sintomas graves: dispneia muito agravada, uso dos músculos 
acessórios, respiração paradoxal, cianose recente ou agravada, ede-
ma periférico, sinais de insuficiência cardíaca direita, instabilidade 
hemodinâmica.

–  PaO2 < 60 mmHg ou SatO2 < 90%, ou agravamento da hipoxemia 
ou hipercapnia basais.

–  Incapacidade de comer ou dormir devido aos sintomas, ou incapa-
cidade do doente de cuidar de si (ou falta de apoio no domicílio).

–  Alteração do estado de consciência.
–  Resposta inadequada ao tratamento ambulatório.
–  Presença de co-morbilidades de risco elevado (pneumonia, arritmia, 

insuficiência cardíaca congestiva, diabetes, insuficiência renal ou 
hepática).

–  Circunstâncias de gravidade com diagnóstico não esclarecido.

Cuidados intensivos
Devemos ponderar o risco de estarmos perante uma exacerbação de 

DPOC potencialmente fatal, que pode necessitar de cuidados intensivos e 
suporte ventilatório (VNI ou VM), se existir:

–  Dispneia grave que não reverte com terapêutica médica.
–  Depressão do estado de consciência: confusão, letargia, coma.
–  Hipoxemia persistente (PaO2 < 50 mmHg).
–  Hipercapnia progressiva (PaCO2 > 70 mmHg).
–  Acidose respiratória grave (pH < 7,30).
A presença destes aspectos após oxigenoterapia e de VNI indica a 

necessidade de entubação e VM clássica.
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21
Que outros aspectos devem ser considerados 
na DPOC?

Ansiedade e depressão
A ansiedade e depressão estão muito frequentemente presentes no 

doente com DPOC. 
A ansiedade não só agrava a dispneia, como o doente tem dificuldade 

em enfrentar um agravamento do seu grau de dispneia, podendo desenca-
dear-se um ataque de pânico, e novo agravamento da dispneia. 

Podemos detectar a existência de depressão através da escala HADS 
(Hospital Anxiety and Depression Scale). A existência de depressão deve 
conduzir ao seu tratamento, pois é um dos mecanismos mais poderosos para 
a perda da funcionalidade e autonomia dos doentes.

Os fármacos para estas situações devem ser usados com extrema pru-
dência, nomeadamente as benzodiazepinas por serem depressores do centro 
respiratório, mas sempre que indicado devemos proporcionar estes trata-
mentos aos doentes, com ou sem ajuda da psiquiatria ou psicoterapia.

Sexualidade
Um outro aspecto muitas vezes «oculto» na DPOC é a sexualidade. 

Não só as alterações inflamatórias sistémicas e a hipoxemia contribuem para 
a disfunção ou impotência sexual, como o acto sexual poderá ser evitado 
por desencadear ou agravar a dispneia. 

Devem ser aconselhadas posições de economia de energia e que não 
perturbem o adequado uso dos músculos respiratórios do tronco (diafragma 
– compressão do tórax e abdómen) e da cintura escapular (uso intenso dos 
braços e músculos intercostais).

Viagens
Um outro aspecto que frequentemente se coloca, pelo receio que pro-

voca nos doentes, é as viagens em altitude ou avião.
O doente com DPOC no seu estado estável, mas hipoxémico em re-

pouso, irá dessaturar significativamente acima dos 2.000 m de altitude (a 
viagem de avião com cabine pressurizada equivale a esta altura), pois o FiO2 
é aí equivalente a 15%, comparativamente aos 21% ao do nível do mar. 

Assim, ou se faz um teste respirando ar com esse FiO2, ou se calcula 
por fórmula. De qualquer forma, e em termos simples e algo genéricos, um 
doente com uma PaO2 inferior a 60, ou mesmo 65 mmHg, irá necessitar de 
oxigénio suplementar na viagem.

22
Como se pode avaliar a eficácia  
do tratamento e a qualidade de vida?

Os principais objectivos do tratamento da DPOC são a redução do 
declínio da função respiratória, aliviar os sintomas respiratórios, melhorar 
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a limitação da capacidade funcional e nas actividades da vida diária e re-
duzir ou evitar exacerbações, de forma a melhorar a qualidade de vida (QoL 
– quality of life) relacionada com o estado de saúde.

Ao tratar o doente com DPOC devemos avaliar se os resultados do 
tratamento atingiram os objectivos do tratamento:

–  Avaliação da eficácia do tratamento (médico e doente).
–  Repercussão na funcionalidade (doente).
–  Melhoria do estado de saúde e QoL (doente).

Avaliação global da eficácia do tratamento
Esta avaliação pelo médico (mas também pelo doente), que aprecia 

com rigor apreciável o efeito do tratamento nas actividades e funcionalida-
de do doente, pode ser dividida em cinco graus:

1.  Excelente (controlo completo).
2.  Bom (melhoria marcada).
3.  Moderado (perceptível, mas com melhoria limitada).
4.  Medíocre (sem alteração apreciável).
5.  Pior (agravamento).

Avaliação da melhoria da funcionalidade
Podemos avaliar a melhoria, ou não, da funcionalidade do doente pelos 

seguintes parâmetros:
–  Escala de dispneia do MRC. 
–  Teste de marcha dos seis minutos (distância percorrida). 
–  Uma avaliação simples das principais actividades diárias:
•  Cuidados pessoais (secar o corpo e o cabelo, vestir, calçar meias ou 

sapatos).
•  Domésticas (limpar, lavar e aspirar a casa, uso de utensílios, fazer a 

cama, arrumar).
•  Físicas (subir escadas, actividades que exijam dobrar ou inclinar-se).

Estado de saúde e qualidade de vida (QoL)
Na DPOC, a QoL pode ser avaliada quantitativamente através de ques-

tionários estandardizados específicos para a DPOC, que avaliam os efeitos 
da doença nas actividades da vida diária e o grau de bem-estar.

Os mais conhecidos são o St. George’s Respiratory Questionnaire 
(SGRQ) e o Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRQ), mas a sua 
utilização tem sido efectuada principalmente na investigação clínica.

Existem questionários de estado de saúde genéricos como o SF-36 e o 
EuroQol (EQ-5D).

EQ-5D
O EQ-5D, a ser preenchido pelo doente, é muito simples de utilizar, 

sendo composto por duas partes: 
1.  Uma escala visual analógica (podemos comparar a um termómetro) 

de 0 (o pior imaginável) a 100 (o melhor), em que o doente assina-
la a posição do seu estado de saúde (Fig. 16). 

2.  Um breve questionário dividido em cinco grupos:
–  Mobilidade:
•  Não tenho problemas em andar.
•  Tenho alguns problemas.
•  Tenho de estar na cama.
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–  Cuidados pessoais:
•  Não tenho problemas.
•  Tenho problemas a lavar-me ou vestir-me.
•  Sou incapaz de me lavar ou vestir sozinho.
–  Actividades habituais (trabalho, actividades domésticas, com a famí-

lia, lazer):
•  Não tenho problemas.
•  Tenho alguns problemas.
•  Sou incapaz de as fazer.
–  Dor/mal-estar (não está no questionário, mas poderemos incluir a 

dispneia).
•  Não tenho.
•  Tenho dores ou mal-estar moderados.
•  Tenho dores ou mal-estar extremos.
–  Ansiedade/depressão:
•  Não estou ansioso ou deprimido.
•  Estou moderadamente ansioso/deprimido.
•  Estou extremamente ansioso ou deprimido.

23
Qual o prognóstico e como reduzir  
a mortalidade na DPOC?

Prognóstico na DPOC
Existem vários parâmetros que de forma independente são preditivos 

da mortalidade, como o FEV1, a dispneia, o IMC, os gases no sangue e a 
pressão na artéria pulmonar.

Figura 16.
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Embora a estratificação da gravidade da DPOC se baseie na gravidade 
do FEV1, este indicador não é o que melhor prediz o prognóstico.

No entanto, vários estudos apontam para que se o FEV1 for inferior a 
45%, a mortalidade aos dois anos será superior a 30%, enquanto se o FEV1 
for superior a 45%, a mortalidade será inferior a 20%.

O grau de dispneia também é um parâmetro com valor prognóstico. A 
mortalidade aos dois anos para um grau de 3 na escala do MRC é de 10%, 
para o grau 4 de 30%, e de 100% para o grau 5 de dispneia.

O IMC tem sido recentemente identificado como um parâmetro indi-
cador de risco de mortalidade independente do FEV1. Assim, também aos 
dois anos, para um IMC superior a 20, a mortalidade será inferior a 25%, 
enquanto que para um IMC inferior a 20 será superior a 50%.

Os gases no sangue também determinam o prognóstico. Para uma PaO2 
superior a 55 mmHg, a mortalidade previsível é de 30% aos dois anos, 
enquanto se for inferior a 55 mmHg será de 50%. 

Este efeito da hipoxemia na mortalidade também pode ser apreciado 
pela pressão na artéria pulmonar (PAP) em que a mortalidade cresce acima 
dos 25 mmHg, atingindo quando superior a 45 mmHg, uma mortalidade de 
60% aos dois anos.

O mesmo se passa com a PaCO2: se existir hipercapnia (> 45 mmHg) 
a mortalidade será de 50% aos dois anos, enquanto sem hipercapnia será 
de 20%.

Recentemente, Celli (2004) descreveu um indicador composto de vá-
rios dos parâmetros anteriormente referidos – o índice BODE: B de índice 
de massa corporal, O de obstrução pelo FEV1, D de dispneia pelo MRC e 
E de exercício pelo teste de marcha dos 6 min (Quadro 5). 

O índice BODE (pontuação de 0 a 10) tem valor preditivo de mortali-
dade na DPOC superior ao FEV1 isoladamente, combinando outros parâ-
metros de que já se conhecia relação com a mortalidade (dispneia, massa 
muscular, capacidade de exercício) mas que não estavam agrupados num 
índice multidimensional.

A ponderação destes outros parâmetros em função do FEV1 (pontua-
ções diferentes para doentes com o mesmo FEV1, por existir maior gravi-
dade da dispneia ou da limitação ao exercício, ou desnutrição) permite 
discriminar melhor, em especial nos doentes com DPOC grave e muito 
grave, o risco de mortalidade e de sobrevida às 52 semanas (um ano): 
mortalidade de 80% se pontuação ≥ 7 e inferior a 40% se ≤ 6.

Quadro 5.

Parâmetros Pontos no índice de BODE

0 1 2 3

FEV1 (% referência) ≥ 65 50-64 36-49 ≤ 35

Distância (m) teste 6 min marcha ≥ 350 250-349 150-249 ≤ 149

Dispneia (MRC) 0-1 2 3 4

IMC >21 ≤ 21

Adaptado de CELLI – NEJM 2004.
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A inclusão do grau de hipoxemia no índice BODE não adicionou 
vantagem preditiva sobre o risco de mortalidade.

Redução da mortalidade
O principal factor para uma redução da mortalidade é a cessação 

tabágica, que deve ser atingida o mais precocemente possível na evolução 
da DPOC.

Um estudo recente (Hogg, 2004) aponta para que na DPOC grave e 
muito grave, mesmo após mais de sete anos de cessação tabágica, existe um 
processo inflamatório activo, o que vem reforçar a necessidade de identifi-
car a DPOC no estádio mais precoce possível.

Desde os anos 80 que se demonstrou que a instituição de oxigenoterapia 
de longa duração (> 15 h/dia) nos doentes com PaO2 < 55 mmHg, em es-
tado estável, reduz a mortalidade aos dois anos de 55 para 40%. 

Estudos mais recentes (Carrera, 1999), vêm demonstrar que é possível 
reduzir a mortalidade aos dois anos para 10%, numa população restrita, o 
que parece demonstrar que, para além da oxigenoterapia, outros factores no 
tratamento dos doentes muito graves têm possibilitado uma apreciável me-
lhoria no prognóstico destes doentes.

Vários estudos têm sido publicados recentemente que vêm demonstrar 
que a utilização nos estádios mais graves de corticóides inalados, e especial-
mente se associados a B-agonistas de longa duração, reduzem significati-
vamente a mortalidade global na DPOC em cerca de 15 a 25% aos um a 
três anos, podendo ser este tratamento um dos factores que tenham poten-
ciado o efeito da oxigenoterapia.

Verifica-se assim que é possível reduzir farmacologicamente a mor-
talidade na DPOC, e de uma forma muito significativa.

24
O que se deve fazer no doente terminal?

Não é fácil identificar a fase terminal da DPOC, pois em muitos do-
entes com DPOC muito grave é possível manter estabilizada a doença e 
proporcionar uma razoável qualidade de vida.

Em geral, estes doentes têm um FEV1 de cerca de 500 ml, são hipo-
xémicos e hipercápnicos, apresentam dispneia grave, incapacidade para 
actividades mínimas da vida diária, perderam a independência e têm medo 
de morrer. Já tiveram vários internamentos por agudizações assim como 
episódios de ventilação mecânica. 

Cerca de 50% dos doentes com DPOC, após internamento por insufi-
ciência respiratória crónica agudizada vêm a falecer nos dois anos subse-
quentes, muitas vezes de forma inesperada, por nova agudização.

No entanto, a grande maioria destes doentes atinge a situação terminal, 
em que devem ser definidas as medidas a tomar no final da vida, sem 
nunca ter tido a oportunidade de discutir o assunto com o seu médico ou 
com a sua família.

Assim, os doentes com DPOC avançada e as suas famílias devem ser 
atempadamente informados do prognóstico da doença e das decisões a tomar 
na fase terminal.
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Embora poucos estudos se debrucem sobre a temática dos cuidados 
paliativos em doentes com DPOC terminal, e sendo um assunto praticamen-
te ignorado nas guidelines internacionais, existem alguns dados que nos 
permitem estabelecer prioridades no cuidado destes doentes:

–  Um estudo recente concluiu que 58% destes doentes preferem um 
aumento do conforto a um aumento do tempo de vida e 78% não 
pretendem ser submetidos a ventilação mecânica invasiva (facto 
que muitas vezes é ignorado pela família ou pelo médico assis-
tente).

–  Outro estudo revelou que estes doentes não temem a morte per se 
mas sim como irá acontecer e, sobretudo, se existirá dispneia, dor 
ou alteração do estado de consciência, e se implicará uma grande 
sobrecarga para a família.

Na fase terminal são quatro os aspectos que contribuem para a diminui-
ção da qualidade de vida dos doentes: dispneia, isolamento social, depressão 
e dependência de terceiros.

Neste período, as principais queixas dos doentes são: dispneia, tosse, 
broncorreia, depressão, insónia, fadiga, delírio, dor e anorexia.

O objectivo do tratamento do doente terminal reside no alívio destas 
queixas, passando de uma abordagem centrada na doença para uma abor-
dagem centrada no doente.

Existem cinco aspectos que os doentes consideram importantes:
–  Alívio adequado da dispneia e dor.
–  Não-prolongamento inapropriado da vida.
–  Sensação de controlo sobre a sua pessoa/vida.
–  Alívio do peso para a sua família.
–  Reforço dos laços familiares.
A decisão mais crítica a ser tomada diz respeito ao prolongamento dos 

cuidados e até quando prolongar o tratamento activo da doença. Esta decisão 
deve ser tomada fora de períodos críticos, e em conjunto pelo doente, fa-
mília e médico assistente.

Deverá ser obtida uma posição consciente sobre o querer viver e 
como viver, se aceitam medidas «de ressuscitação» e de que nível (VNI, 
traqueotomia, entubação e ventilação mecânica, ressuscitação cardior-
respiratória).

A escolha do doente e o seu «consentimento informado» deve ser 
obtido nas fases do tratamento que impliquem decisões sobre o futuro da 
vida do doente, devendo o doente ser correctamente informado sobre as 
opções existentes.

Da escolha consciente do doente resulta um plano para o final de vida 
que deve incluir princípios éticos e decisões do nível de intervenção:

–  Os princípios éticos são: o fazer bem e no interesse do doente, mi-
nimizar ou não fazer mal, assegurar autonomia na decisão, não impor 
tratamento fútil e, se for essa a decisão, administrar fármacos 
(opiáceos) que podem abreviar a vida.

–  Os vários níveis de intervenção guiados pela decisão do doente 
são:

•  Todos os tratamentos incluindo reanimação cardiorrespiratória.
•  Todos menos reanimação (entubação e ventilação).
•  Tratamento farmacológico e eventual VNI.
•  Apenas tratamento sintomático paliativo e de conforto.
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No entanto, não podemos nem devemos esquecer que num momento 
crítico de risco de vida, o doente poderá querer um nível de intervenção 
superior ao definido previamente e que essa possibilidade lhe deve ser 
proporcionada.

Atendendo à complexidade destas questões, é fundamental que os 
profissionais de saúde adquiram competências na área dos cuidados palia-
tivos, de forma a poderem auxiliar o doente e a família na altura de tomar 
decisões de fim de vida.

25
Qual o futuro do tratamento na DPOC?

Como foi referido anteriormente, existem hoje intervenções que podem 
modificar a evolução da função respiratória (declínio do FEV1), o curso 
clínico e sintomático, a morbilidade associada às exacerbações e a mortali-
dade da DPOC.

Dentro em breve vamos ter a possibilidade de dispor de novos fárma-
cos que poderão melhorar o êxito dos programas de cessação tabágica, 
novos BD anticolinérgicos e β-agonistas (como o indacaterol) de longa 
acção nas 24 h, novos derivados da teofilina (inibidores da fosfodiasterase 
4 – PDE4) e corticóides inalados de acção nas 24 h.

Outros fármacos dirigidos a intervir na modificação do processo infla-
matório pulmonar e sistémico estão em desenvolvimento como inibidores 
das proteases mais eficazes que a terapêutica de substituição da α-AT1 
(inibidores das metaloproteinases da matriz importantes para reduzir a des-
truição do parênquima), inibidores dos factores de fibrose e proliferação do 
tecido conjuntivo (IL-8, TNF α), ou ainda na reparação alveolar com 
retinóides ou com células estaminais.

Neste momento, uma vez que dispomos do conhecimento e da capaci-
dade para alterar o impacto crescente da DPOC, em termos de morbilidade 
e mortalidade, podemos e devemos melhorar a intervenção na história 
natural da DPOC.

Para isso, é necessário e urgente que se efectue(m): 
–  Iniciativas que conduzam à redução do consumo e da exposição ao 

tabaco.
–  Todas as intervenções que melhorem o conhecimento da DPOC pela 

população, médicos e pessoal de saúde, e fundamentalmente pelas 
autoridades de saúde.

–  Diagnóstico da DPOC, o mais precoce possível:
•  Identificação e diagnóstico correcto dos doentes. 
•  Aumento da acessibilidade de recursos (espirometria, reabilitação 

respiratória).
•  Intervenção terapêutica adequada às diversas gravidades dos doentes. 
•  Procurar e identificar de forma activa os indivíduos em risco de 

desenvolverem DPOC após exposição ao tabaco, em especial na 
idade adulta mais jovem (abaixo dos 40 anos) e ainda sem sintomas.

Todos temos a possibilidade e a responsabilidade de melhor tratar a 
DPOC.
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