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Apresentação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As queixas respiratórias são uma parte muito importante do trabalho 
dos Clínicos Gerais. Entre as manifestações das infecções respiratórias 
altas aparecem quadros clínicos com história natural, clínica e 
terapêutica distintas que é necessário actualizar continuamente. Para 
tratar dos grandes quadros pneumológicos concebemos o Curso 
Interactivo que iniciamos com esta monografia.  

O objectivo que nos propomos atingir com o CURSO INTERACTIVO 
DE PNEUMOLOGIA é o de difundir entre os clínicos gerais os 
conhecimentos necessários á melhoria da qualidade de atendimento dos 
doentes respiratórios..  

O programa do curso consta, para já, de três temas: DPOC (Isabel 
Gomes ), Asma Brônquica (Maria João Marques Gomes ), Câncro do 
Pulmão (Renato Sotto Mayor), a que se seguirão outros.  

Cada monografia acompanha-se de um Questionário de Auto-avaliação 
sobre o tema apresentado. A originalidade deste Curso é o seu carácter 
inter-activo que pretende a participação activa do médico que não se 
limitará ao papel de leitor passivo.  

Estas monografias serão complementadas com a edição de um livro de 
soluções onde se apresentarão as respostas comentadas ao questionário 
de auto-avaliação, para além duma selecção de casos clínicos 
relacionados com o tema e provenientes da experiência dos Clínicos 
Gerais participantes. O envio do Caso Clínico deverá fazer-se segundo 
o formulário que acompanha a monografia.  

Dado o carácter interactivo do Curso, põe-se à disposição dos médicos 
a comunicação directa com a Secretaria do curso, através do telefone 
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21-3156081 ou do Fax 213540252, para eventuais consultas. 
Garantimos a resposta célere por parte dos Coordenadores do Curso. 

Com a realização do Curso obtem-se um diploma comprovativo para 
cada tema, sendo para tal imprescindível o envio do questionário de 
auto-avaliação. Atribuir-se-à, também, um prémio especial para os 
participantes que cumpram os seguintes requesitos: 

 Envio rápido do questionário 

 Pontuação elevada 

 Aporte de casos clínicos próprios 

(estes poderão ser seleccionados para publicação, conforme a 
qualidade). 

O prazo de recepção dos questionários e casos clínicos será de 2 meses 
a partir da data de entrega desta monografia. 

A SOCIEDADE PORTUGUESA DE PNEUMOLOGIA (SPP) 
agradece à ASTRA ZENECA PORTUGUESA o financiamneto do 
Curso e à PERMANYER PORTUGAL o apoio editorial, em perfeita 
sintonia de objectivos. Todos juntos confiamos que prestaremos um 
bom serviço aos médicos e aos doentes. 

 

O Coordenador do Curso 

 
J.Agostinho Marques 

Presidente da SPP 
(Triénio 1996-1998) 
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1. Introdução 
 
Uma das entidades mais observadas pelos clínicos em todo o mundo, mas 
especialmente em países desenvolvidos, é a doença pulmonar obstrutiva 
crónica (DPOC), que engloba, por definição, a bronquite crónica e o 
enfisema pulmonar, ficando apartada outra situação potencialmente 
conducente à obstrução crónica das vias aéreas - a asma - ainda que com o 
desacordo de alguns autores. 
A bronquite crónica é definida como a produção crónica de expectoração, 
referindo-se o termo «crónica» à sua ocorrência na maior parte dos dias, num 
período de pelo menos 3 meses em 2 ou mais anos consecutivos. O espectro 
clínico do doente com bronquite crónica é largo, existindo classificações 
diferentes para grupos de doentes com nuances relativamente à definição 
geral. Quando a expectoração produzida é mucosa (branca e límpida), está-se 
na presença de bronquite crónica simples; contudo, alguns doentes 
apresentam purulência recorrente ou permanente da expectoração, tratando-
se nesse caso de bronquite crónica mucopurulenta; qualquer destas situações 
pode não se acompanhar de obstrução das vias aéreas, manifestada por 
alterações das provas de função respiratória, mas, quando tal acontece, trata-
se de bronquite crónica com obstrução. Os doentes que sofrem ataques 
agudos de dispneia e pieira quando expostos a agentes irritantes ou resfriados 
comuns, poderão, segundo alguns autores, apresentar bronquite crónica 
asmática, que se distingue da asma por haver uma história longa de tosse 
produtiva antes do aparecimento das crises. 
O enfisema pulmonar é a situação patológica resultante da destruição dos 
espaços aéreos distais aos bronquíolos terminais. 
pela história clínica, são relativamente características as alterações Ainda que 
a classificação da bronquite crónica seja feita com base em dados colhidos 
anátomo-patológicas encontradas nesta doença, as quais, inclusivamente, 
ajudam a compreender o leque de expressões clínicas encontrado na prática 
corrente. Contrariamente, o enfisema baseia-se numa definição anátomo-
patológica (em rigor o seu diagnóstico apenas poderá ser feito com base em 
material obtido por biopsia pulmonar ou necropsia), mas existe um conjunto 
de características clínicas, funcionais e radiológicas que ajudam a presumir a 
sua existência. 
Uma das noções fundamentais a ter na presença de um indivíduo com DPOC, 
é a de que existe sobreposição de factores de risco na bronquite crónica e no 
enfisema - sobretudo no que diz respeito ao fumo de tabaco -pelo que é 
frequente que os dois estejam presentes num mesmo doente, ainda que com 
importância distinta. 
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Dada a sua prevalência, e tratar-se de uma situação muito incapacitante na 
fase final da sua evolução natural (mas, apesar disso, susceptível de pre-
venção e tratamento), deverá estar o médico, sobretudo o que pratica clínica 
geral, muito atento às fases precoces da doença. 
Embora a DPOC tenha sido causa de morbilidade e mortalidade importantes 
na Europa nos últimos dois séculos, apenas nas quatro últimas décadas 
surgiu interesse pelas suas características epidemiológicas e factores de 
risco, expressão anatómica e clínica e sua classificação, bem como pelas 
fora-mas de prevenção e tratamento da doença. 
 
 
 2. História  
 
 
Datam do século XIX as primeiras referências à bronquite crónica, tendo o 
termo sido pela primeira vez usado por Badham em 1808. Neste século, 
vários autores, entre os quais Laennec, reconhecem a importância da inca-
pacidade conferida pela doença, tentando identificar os factores de risco, 
aperfeiçoar a sua caracterização semiológica e os meios de diagnóstico, mas 
com grande incapacidade de encontrar terapêutica eficaz para o tratamento 
dos doentes. 
Apesar do interesse surgido nesta altura por esta entidade, especialmente 
entre autores ingleses, a primeira metade do século XX caracterizou-se por 
uma razoável indiferença por parte da classe médica, apesar de, como 
descreve Collins em 1923 relativamente ao Reino Unido «... tendo em conta 
a mortalidade e a morbilidade, a bronquite é a mais importante de todas as 
doenças...». Nos anos cinquenta ressurgiu o interesse, reforçado pelas mais 
de 4.000 mortes verificadas entre indivíduos com doença cardiovascular e 
pulmonar crónica, após se ter abatido um denso e frio nevoeiro sobre a 
cidade de Londres em finais de 1952. Os anos seguintes caracterizaram-se 
pela procura de uma classificação adequada e consensual, tendo o Ciba 
Guest Symposium em 1959 (que teve lugar no Reino Unido) sido 
determinante para as definições de bronquite crónica e enfisema que hoje 
vigoram, ainda que mais tarde tenha sido excluída a asma do grupo de 
«doenças pulmonares crónicas não específicas» e a sigla DPOC (de 
influência norte-americana) se tenha tornado mais comum -com algumas 
críticas por parte de alguns autores, e que parece falhar especialmente 
quando se pretende uma melhor caracterização epidemiológica da doença. 
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3. Epidemiologia 
 
O conhecimento da epidemiologia da DPOC é fundamental, dado que é 
através dela que é possível ter informação sobre a importância da doença 
numa determinada população, na sua globalidade, bem como da sua 
distribuição por idade, sexo, raça, condição socioeconómica, 
comportamentos, grupos ocupacionais, etc., podendo assim identificar-se os 
factores de risco eventualmente importantes no seu aparecimento. Tal é 
fundamental para a adopção de medidas profilácticas, diagnosticas e 
terapêuticas adequadas. 
A primeira dificuldade situa-se ao nível da própria classificação da doença 
por parte dos clínicos, sobretudo se utilizarem a Classificação Inter-nacional 
de Doenças, Lesões e Causas de Morte da Organização Mundial de Saúde 
(1977), que, dos items 490 a 496 inclui DPOC e condições relacionadas, 
nomeadamente a asma, que corresponde ao item 493. A proximidade do 
quadro clínico, e mesmo a sobreposição de mais que uma patologia num 
mesmo doente (asma e bronquite crónica, por exemplo) acentuam esta 
dificuldade. Apesar disto, alguma informação sobre a epidemiologia da 
doença foi sendo obtida ao longo do tempo. 
Em Portugal não há estudos da população em geral que permitam uma ideia 
aproximada da realidade presente, embora ela eventualmente não seja muito 
diversa da de outros países desenvolvidos. 
Em estudos publicados nos Estados Unidos da América e relativos à década 
de oitenta, a bronquite crónica era mais prevalente que a asma e esta que o 
enfisema. Os indivíduos do sexo masculino e idade avançada são mais 
atingidos, sobretudo da sexta década de vida em diante, e o aumento da 
esperança de vida da população pode fazer prever um aumento da incidência 
da doença. Contrariamente ao que acontece com as doenças cardiovasculares, 
a taxa de mortalidade ajustada à idade por DPOC neste país tem vindo a 
aumentar, tendo o incremento sido, entre 1979 e 1989, da ordem dos 31, e 
sobretudo à custa de um aumento da mortalidade no sexo feminino. 
 
 

4. Factores de risco 
 
Têm sido mencionados vários factores de risco para o desenvolvimento da 
DPOC,   nomeadamente    infecções     respiratórias     na   infância,   
poluição   ocupacional   ou    profissional,   factores   genéticos,  
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Quadro I – Factores de risco da DPOC 
Idade 
Sexo 
Função respiratória basal 
HÁBITOS TABÁGICOS 
Deficiência em alfa-1-antitripsina 
 

      
Fig. 1 Queda do VEMS à medida que a idade avança. Observa-se ainda o efeito 
deletério do fumo do tabaco em indivíduos susceptíveis e o retorno ao ritmo de perda 
funcional «basal» com o abandono do hábito tabáquico 
 
 
 
 
torces inequivocamente relacionados com o aparecimento de DPOC, ainda 
que o enfisema pulmonar também surja com maior frequência em indivíduos 
com deficiência de a-l-antitripsina (Quadro I). 
A questão do hábito tabáquico é importante, tanto mais que o seu abandono 
permite o retorno aos valores basais de declínio da função respiratória com a 
idade, de acordo com o modelo de diminuição do VEMS com a idade bem 
conhecido (Fig. l). O risco de perda de função respiratória acrescida, 
relativamente à que se relaciona com a idade, calcula-se que seja de 20, 
embora nem todos os fumadores sejam igualmente susceptíveis, em termos de 
perda de função respiratória, para uma mesma carga tabáquica. Enquanto que 
o risco de DPOC entre não fumadores é maior no homem, ele é sobreponível 
nos dois sexos entre indivíduos que fumam cerca de 20 cigarros por dia, 
parecendo 'ser maior no sexo feminino nos fumadores pesados (mais de 40 
cigarros por dia), sendo forte a evidência de uma relação dose-resposta. 
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Quadro II – Alterações anatomo-patológicas encontradas em doentes com 
DPOC 

A) Vias aéreas de grande calibre 
Hiperplasia das glândulas produtoras de muco 
Hiperplasia muscular 
Alterações da cartilagem 
Inflamação 
B) Alterações das vias aéreas de pequeno calibre 
Redução da área endoluminal 
Hiperplasia das células caliciformes 
Rolhões de muco 
Inflamação  
Hiperplasia muscular 
Fibrose peribrônquica 
Pigmentação 
C) Enfisema 
Centro-acinar (ou centro-lobular) 
Pan-acinar (ou pan-lobular) 

 
Ainda relativamente ao hábito tabáquico, estima-se que a prevalência de 
sintomas respiratórios possa ser diminuída em 50 após o seu abandono. 
A função respiratória basal apresenta uma relação inversa com o 
aparecimento de DPOC, mesmo entre não fumadores, embora o hábito ta 
báquico aumente o risco de doença. A associação do hábito ta báquico a uma 
função respiratória basal diminuída aumenta o risco de doença. Assim a 
perda é maior (cerca de 7 vezes) no indivíduo com perto de 75 do VEMS 
teórico, em comparação com outro com 95, para mesma carga tabáquica (20 
cigarros por dia).  

5. Anatomia patológica  
 

As alterações anátomo-patológicas encontradas em indivíduos com DPOC, 
não são, naturalmente, «puras» relativamente a cada uma das entidades 
enfisema e bronquite crónica, estando presentes, em combinação, na 
esmagadora maioria dos casos. Embora possam ser encontradas diversas 
alterações ao nível das vias aéreas de doentes com bronquite crónica em fase 
avançada, nem todas estão presentes nas diferentes formas e/ou fases da 
doença. Podem ser encontradas alterações ao nível das vias aéreas de maior 
calibre e nas pequenas vias aéreas (Quadro II). 
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Vias aéreas de grande calibre  
Assentando a definição de bronquite crónica na produção crónica de muco, 
tem-se tentado relacionar as alterações encontradas nas glândulas produtoras 
de muco, ao nível da traqueia e brônquios das primeiras gerações, com este 
facto. Com efeito, encontra-se hipertrofia e hiperplasia destas glândulas, que 
comunicam com o lumen brônquico através de um dueto, também ele 
hipertrofiado nestes doentes. Estas modificações conduzem à perturbação da 
relação entre a espessura normalmente ocupada pelas glândulas na parede 
brônquica e a espessura total desta (índice de Reid), encontrando-se essa 
relação aumentada em doentes com bronquite crónica avançada. Contudo, em 
fases iniciais da doença, o índice pode ser normal, ou estar aumentado em 
indivíduos assintomáticos, não sendo possível estabelecer relação directa 
entre a gravidade destes achados e a da doença, a não ser em fases muito 
precoces ou tardias. Também tem sido difícil estabelecer relação com a 
presença ou gravidade de obstrução, embora ela pareça existir em fases 
avançadas da doença. 
O aumento da camada muscular ao nível das vias aéreas de grande calibre 
parece estar presente em alguns doentes com DPOC, mas não em todos, ainda 
que seja, segundo alguns autores, mais frequente na doença grave. Este 
aumento, que se deve mais ao aumento do número de fibras do que à sua 
hipertrofia, parece relacionar-se com a reversibilidade da constricção das vias 
aéreas por acção de broncodilatadores, nomeadamente agonistas beta-2. 
Nalguns doentes, ao nível dos brônquios sub-segmentares, parecem encontrar-
se alterações da cartilagem da parede brônquica, que se encontra espessada 
em doentes com bronquite crónica e atrofiada em indivíduos com enfisema. A 
relação entre estas alterações e a obstrução ao fluxo aéreo está ainda, contudo, 
por estabelecer. 
A presença de inflamação nos brônquios de maior calibre na bronquite 
crónica é frequente, ainda que a sua relação com a hiperprodução de muco 
seja controversa. Para além de edema da mucosa, observam-se polimorfo 
nucleares neutrófilos e eosinófilos.  

 
Vias aéreas de pequeno calibre  
Parecem  ser  as  alterações  que  se  verificam  ao  nível  das pequenas vias  
aéreas  de  doentes  com  DPOC  as responsáveis  pelo  quadro clínico  
apresentado por  estes   doentes,   nomeadamente    pelo aparecimento   do   
quadro   obstrutivo.  Os  achados  a  este  nível poderão  depender  do  grau  
de  evolução  da  doença  e  da  sua perpetuação   ao   longo  do  tempo.  A   
inflamação   ou   hiperplasia   das 
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Fig 2 Diminuição da área endoluminal por espessamento da parede brônquica 
 
células caliciformes encontram-se em fases precoces, enquanto que a fibrose 
peribrônquica é uma alteração tardia. 
Bastante relacionado com o aparecimento de incapacidade em doentes com 
DPOC poderá estar o estreitamento das vias aéreas de pequeno calibre. A 
secção total da parede dos pequenos brônquios pode não estar diminuída, mas 
a área da secção endoluminal está, como resultado do espessamento da parede 
(Fig. 2), acarretando obstrução. 
A hiperplasia das células caliciformes, produtoras de muco, e que em 
condições normais são menos de l  das células que revestem os bronquíolos 
terminais e respiratórios, é um dos achados comuns em doentes com bronquite 
crónica, e poder-se-á entender como uma resposta a um estímulo «irritante» 
mantido, nomeadamente o fumo do tabaco. Contribui para a obstrução das 
pequenas vias aéreas por favorecer a acumulação de rolhões de muco 
localmente (com consequente obstrução), e ainda por estes substituírem o 
surfactante ao nível das vias aéreas mais distais, contribuindo para o seu 
colapso. 
A     inflamação     ao     nível     das     pequenas     vias    caracteriza-se     
pela     presença    de   células   inflamatórias   ( linfócitos,   
polimorfonucleares      neutrófilos     ou    eosinófilos )    ao     nível    da   
mucosa    e    submucosa    e    edema    da    mucosa.     Contribui     para 
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o aparecimento de obstrução por três mecanismos fundamentais - libertação 
local de substâncias broncoconstritoras, redução da área da secção 
endoluminal e perturbação da produção de surfactante localmente. 
Verifica-se ainda hiperplasia do músculo liso da parede brônquica, a qual se 
deverá, eventualmente, ao aumento da sua estimulação, secundário à 
hiperreactividade brônquica, interinfluenciando-se. Contudo, o seu signi-
ficado exacto desconhece-se. 
A fíbrose peribrônquica é sequelar relativamente às alterações inflamatórias 
mantidas ao longo do tempo, encontrando-se em fases avançadas da doença. 
A sua contribuição para a obstrução das vias aéreas é controversa. 

Um achado anátomo-patológico frequente em doentes com DPOC é a 
pigmentação bronquiolar, a qual dificilmente terá uma relação causa-efeito 
com as alterações clínicas e funcionais neles encontradas, mas que parece 
relacionar-se com a gravidade do enfisema presente nestes indivíduos.  

Enfisema 
Como já anteriormente mencionado, o enfisema é a alteração anátomo-
patológica caracterizada pela destruição dos espaços aéreos distais aos 
bronquíolos terminais. Pode ser marcada, com desaparecimento das paredes 
alveolares de todo o ácino (pan-acinar), ou existir apenas na porção central 
do mesmo (centro-acinar) (Fig. 3). Esta parece resultar de agressões 
sucessivas por via inalatória (ex. fumo de tabaco), enquanto que aquela será 
consequência de agressões com ponto de partida no leito capilar pulmonar 
(ex. deficiência em al-antitripsina). Qualquer dos tipos de enfisema pode ser 
ligeiro, moderado ou grave, de acordo com a quantidade de unidades 
destruídas, por campo de observação.  

6. Clínica e semiologia 
Sintomas  
Nas fases iniciais da doença, a clínica pode ser fruste, não chegando sequer a 
motivar a procura do médico por parte do doente. Nomeadamente, os doentes 
com bronquite crónica podem passar anos com tosse e expectoração, que pode 
mesmo ser episodicamente purulenta, pois «aprendem» a viver com estes  
sintomas, encarando-os  como  «normais»,  sobretudo  se  forem fumadores.  
A   produção   de   expectoração   aumenta   a   susceptibilidade  a infecções  
bacterianas,  manifestadas  na maioria  das  vezes  por  aumento  do 
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a) esquema de ácino normal; b) enfisema centro-acinar; c) enfisema pan-acinar 
Fig. 3 Esquema representando os dois tipos de enfisema que podem estar presentes em doentes 
com DPOC – centro-acinar (mais frequente) e pan-acinar (Adaptado de Netter) 
volume, viscosidade e purulência das secreções. Ainda pode surgir 
expectoração hemoptóica, que obriga a excluir o diagnóstico de neoplasia 
pulmonar, também prevalente entre fumadores. A produção de expectoração, 
frequente no bronquítico crónico, surge tardiamente no doente com enfisema 
pulmonar e habitualmente acompanha infecções respiratórias, em fases 
avançadas da doença. 
À medida que se verifica perda da função respiratória, surge dispneia, que 
inicialmente pode ser apenas de esforço ou associada a intercorrências 
infecciosas, mas, à medida que a doença se agrava, pode ser permanente e em 
repouso. Associa-se frequentemente a pieira, e, nesta fase, é frequente o 
doente procurar o médico. A evolução da doença leva quase sempre a grande 
incapacidade, mesmo para a execução de tarefas simples do dia a dia, 
nomeadamente quando surge cor pulmonale, ou mesmo insuficiência cardíaca 
global, associados ao aparecimento de edemas, hepatalgia de esforço, 
ortopneia, etc. 
 
Outras queixas estão relacionadas com o aparecimento de complicações 
relativamente frequentes em doentes com DPOC. A dor torácica pode surgir 
associada a pneumotórax ou pneumonia, e a dispneia de início súbito, 
acompanhada  de  ansiedade, é  frequente  nos episódios de tromboembolismo 
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Quadro III – Sintomas frequentes em doentes dom DPOC 
Tosse 
Expectoração mucosa (mucosa, purulenta, por vezes hemoptóica) 
Dispneia 
Pieira 
Edemas 
Hepatomegalia de esforço 
Ortopneia 
Dor torácica (pneumotórax, pneumonia) 
Confusão, sonolência (insuficiência respiratória) 
 
pulmonar, sobretudo quando está presente cor pulmonale. A insuficiência 
respiratória aguda ou crónica agudizada leva, em muitos casos, a confusão, 
agitação ou sonolência, sendo estes, obviamente, mais valorizados pêlos 
familiares do doente do que por ele próprio. 
É possível esquematizar os sintomas mais frequentes na DPOC (Quadro III).  
 
Sinais  
 
Tal como acontece com os sintomas, os sinais observáveis em doentes com 
DPOC podem ser consideravelmente diferentes, consoante se trate de um 
indivíduo com bronquite crónica predominante ou enfisema predominante, 
embora a maioria dos doentes que procuram o médico não pertençam a 
qualquer um dos esteriótipos, apresentando características comuns. Para fins 
didáticos, é útil a separação dos achados clínicos, radiológicos, laboratoriais e 
funcionais em cada um destes dois grupos (Quadro IV). Bronquite crónica 
Habitualmente, trata-se de um obeso, que se apresenta ao clínico 
expectorando frequentemente para o lenço ou com tosse que «arrasta» 
secreções, embora possa não as exteriorizar. Pode apresentar expiração 
prolongada e tiragem, mas normalmente não tem aumento da frequência 
respiratória. Quando surge insuficiência respiratória, a cianose labial e dos 
pavilhões auriculares está presente, acompanhando-se ou não de hiperemia 
conjuntival ou plétora. Devido à hipóxia arrastada, estes indivíduos 
apresentam frequentemente cor pulmonale, surgindo então edemas dos 
membros inferiores, turgescência das veias jugulares e hepatomegalia. Na 
literatura anglo-saxónica aparece designado frequentemente como blue 
bloater. 
 
A palpação  e  a   percussão do tórax  podem  ser normais, mas, à auscultação, 
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Quadro IV – Achados característicos na bronquite crónica e enfisema 
(Adaptado de Ingram RH) 

 Bronquite crónica Enfisema 
Idade 
Tosse 
Expectoração 
Dispneia 
Insufic respiratória* 
Hematócrito 
Rx tórax 
 
Cor pulmonale 
Volume residual 
Retracção elástica 
DLCO 

50 
Proeminente 
Abundante 

Ligeira 
Frequente 
Elevado 

↑Trama broncovascular 
Cardiomegalia 

Frequente 
Aumentado 
Normal ou ↑ 
Normal ou ↑ 

60 
Escassa 
Escassa 
Intensa 

Terminal 
Normal 

Hiperinsuflação 
 

Raro 
Muito aumentado 

Diminuída 
Diminuída 

*PaO2 < 60 mmHg e/ou PaCO2 >50 mmHg, habitualmente com pH normal fora das 
agudizações 
 
estão com frequência presentes roncos, sibilos ou crepitações nos dois tempos 
respiratórios, modificáveis com a tosse, sugerindo a presença de secreções. 
Quando há insuficiência cardíaca associada, são ainda audíveis crepitações 
inspiratórias nas bases de ambos os hemitóraces, sugerindo estase sanguínea 
 
Enfísema 
 O doente com enfisema predominante é habitualmente magro, com perda de 
massas musculares marcada, polipeiro, com tiragem supraclavicular e 
intercostal proeminente, mas sem cianose. Por estas razões, é frequente 
encontrar-se a expressão pink puffer para o designar. Quando sentado, 
inclina o tronco para a frente e apoia as mãos sobre os joelhos para fixar a 
cintura escapular, e, com isso, tornar energeticamente mais rentável o 
trabalho dos músculos respiratórios. Devido à hiperinsuflação, o tórax tem 
uma configuração característica em «tonel», com aumento do diâmetro 
anteroposterior (Fig. 4), por vezes estando presente respiração paradoxal 
(Figs. 5 A e B). Durante a expiração, que é prolongada, os lábios 
encontramos semi-cerrados, o que lhe alivia a dispneia por retardar o colapso 
das pequenas vias aéreas. Esta forma de expirar pode estar presente também 
durante o exercício físico. 
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fig. 4. Aumento do diâmetro antero posterior do tórax 
 
 
«Overlap syndrome» 
 
 Por vezes, em doentes com DPOC surge roncopatia, que pode estar relacionada com 
o Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) concomitantemente presente. O 
tabaco (irritante nasal), é um factor predisponente para o SÃOS, caracterizado por 
colapso e vibração anormal da velo-faringe na inspiração, durante o sono. Se o doente 
com DPOC for obeso, ou consumir álcool, anti-histamínicos, sedativos ou hipnóticos, 
a probabilidade de apresentar SÃOS associado aumenta. Os doentes com «overlap 
syndrome», para além de ressonarem, apresentam frequentemente modificações da 
personalidade, fadiga, cefaleias e sonolência diurna, queixas que muitas vezes são 
erradamente atribuídas exclusivamente à DPOC. A presença de SÃOS requer um 
tratamento diferenciado, pelo que deve ser correctamente diagnosticada. 
 
7. Métodos diagnósticos 
 
O diagnóstico de bronquite crónica faz-se pela história clínica correctamente colhida. 
O de enfisema pulmonar, em rigor, só é possível perante uma peça de anatomia 
patológica. Contudo, podemos servir-nos de vários exames complementares de 
diagnóstico, não só para presumir a presença    de 
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 A 

 B 
Fig 5 (A e B) doente com tórax em tonel e respiração paradoxal 
(retração do abdomen durante a inspiração (A) e protusão na expiração 
(B) contrariamente ao normal 
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Fig. 6 Discreta acentuação da trama broncovascular em doente com DPOC. A 
ligeira rotação da posição do tronco relativamente ao «chassi» leva à 
assimetria destas imagens nos dois campos pulmonares, o que deverá ser 
distinguido de situações passíveis de gerar imagens semelhantes . É de notar 
que, concomitantemente, existe rectilinização das hemicúpulas 
diafragmáticas. 
 
 
 

 
Fig. 7 imagem de pneumotórax à direita. O nível hidroaéreo deve-se à 
acumulação de líquido pleural no fundo de saco costo-frénico homolateral. 
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doença (enfisema), mas para melhor caracterizar o grau (ou tipo) de 
compromisso da normalidade, quer cronicamente, quer nas agudizações. 
 
Radiologia 
 
A radiografia simples do tórax pode ser incaracterística, apresentando-se 
normal ou com discreta acentuação da trama broncovascular (Fig. 6), como é 
habitual no doente bronquítico crónico, a não ser que apresente cor 
pulmonale, podendo então ser evidente o aumento do índice cardio-torácico. 
Na suspeita de pneumonia pode ajudar a confirmar a presença de uma 
opacidade compatível com esse diagnóstico, o mesmo acontecendo na 
suspeita de pneumotórax (imagem hipertransparente periférica característica) 
(Fig. 7). O doente com enfisema predominante tem uma imagem típica na 
telerradiografia do tórax - hipertransparência global, aumento do número e do 
tamanho dos espaços intercostais, coração «em gota», rectilinização das 
hemicúpulas diafragmáticas, e, em incidência de perfil, aumento do espaço 
aéreo retroesternal (Figs. 8 A e B). 
A telerradiografia do tórax pode ainda permitir a observação de bolhas 
parenquimatosas (frequentes nestes doentes), ou de uma imagem sugestiva de 
neoplasia pulmonar (também frequente no fumador). Nestes casos, a 
tomografia axial computorizada (TAC) pode ser útil, nomeadamente quando 
se coloca o tratamento cirúrgico, no primeiro caso, ou para estagiares-to do 
tumor no caso da neoplasia. 
Para avaliação da evolução da doença, não está indicada a realização 
periódica de telerradiografia do tórax mas, havendo modificação das queixas 
respiratórias habituais, poderá ajudar no despiste de complicações. 
A TAC pode ainda demonstrar heterogeneidade das áreas de enfisema, não 
perceptível na telerradiografia do tórax, ou evidenciar aumento das câmaras 
cardíacas em indivíduos com cor pulmonale. 
 
Exploração funcional 
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Com o evoluir da doença, quer nos indivíduos com enfisema predominante, 
quer nos bronquíticos crónicos susceptíveis, surge deterioração funcional 
progressiva, com aparecimento de um síndrome ventilatório obstrutivo. A 
realização de provas funcionais respiratórias permite, não só fazer o 
diagnóstico desta situação, como determinar a gravidade do síndrome em 
questão, ou avaliar a resposta da doença à actuação terapêutica. Na moni-
torização periódica destes doentes, a exploração funcional respiratória dá 
informações importantes para a actuação terapêutica na prática clínica. 
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Fig. 8 Imagem radiográfica característica do doente enfisematoso, em 
incidência posteroanterior (A) e perfil (B). 
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Numa fase precoce, pode surgir obstrução das pequenas vias aéreas, 
manifestada pela diminuição dos débitos expiratórios a 50 ou 75 da 
capacidade vital forçada (CVF), por exemplo, sendo o volume expiratório 
máximo no 1° segundo (VEMS) e a CVF normais. Nesta fase, só a 
determinação destes débitos com a curva débito/volume, do volume de 
encerramento pulmonar (após inalação de O2 puro), da resistance (Raw) ou da 
compliance dinâmica poderão ser suficientemente sensíveis para a 
identificação de obstrução das pequenas vias aéreas. 
Com o evoluir da doença, surge queda do VEMS e de todos os débitos 
expiratórios, sendo evidente, na curva débito/volume, a diminuição dos 
débitos iniciais e o achatamento da porção terminal da curva na expiração 
(Fig. 9). 
Os volumes pulmonares podem encontrar-se inalterados na bronquite crónica 
simples ou apenas com obstrução das pequenas vias aéreas, mas, estando 
presente enfisema ou hiperinsuflação por air trapping, verifica-se aumento do 
volume residual (VR) e capacidade residual funcional (CRF) com 
normalidade   ou   diminuição   da   capacidade vital   (CV),    verificando-se 
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esta última situação nos casos mais graves. Nas fases avançadas, a 
capacidade pulmonar total (CPT) está frequentemente aumentada, por vezes 
com redução da capacidade vital, condicionada pelo aumento do volume 
residual - hiperinsuflação. 
A difusão do monóxido de carbono (DLCO), corrigida para a ventilação 
alveolar (VA), pode encontrar-se normal ou ligeiramente diminuída, e a 
resistance (Raw) das vias aéreas está aumentada quando existe obstrução. 
A avaliação da resposta do VEMS e da CVF após inalação de 
broncodilatadores (agonistas beta-2 ) permite ter uma ideia da 
hiperreactividade bron-quica nestes doentes, bem como da eventual resposta 
terapêutica a este tipo de drogas. Considera-se positiva uma prova de 
broncodilatação quando se verifique melhoria de 15 a 20 do VEMS, com 
variação positiva superior a 200 cm3 (segundo os autores), relativamente ao 
seu valor inicial. 
  
Gasometria  
 
A gasometria arterial é importante nestes doentes, não só aquando de uma 
agudização, mas para a avaliação da repercussão das alterações funcionais nas 
trocas gasosas a nível pulmonar em indivíduos com doença estável, 
encontrando-se, a par de deterioração funcional progressiva (sobretudo dos 
valores de VEMS, que apresentam correlação positiva com a Pa02 e 
correlação negativa com a PaC02). Os achados gasométricos podem variar 
desde valores normais, hipóxia ligeira, hipóxia grave com ou sem retenção de 
C02. Em fases avançadas da doença, a gasometria deve ser incluída na 
monitorização periódica dos doentes (tal como as provas funcionais), 
aumentando o seu interesse com o evoluir da insuficiência respiratória, 
nomeadamente em situação de agudização, podendo aí dar informações 
cruciais para a actuação terapêutica. 
A hipóxia crónica, com valores de Pa02 abaixo de 60 mmHg, mantém níveis 
insuficientes de saturação da hemoglobina (inferior a 90). Normalmente, em 
indivíduos com doença estável, não há retenção de C02, embora esta possa 
surgir em fases avançadas da doença, ainda que com pH normal à custa da 
retenção compensadora de bicarbonatos pelo rim. 
Quando, por alguma razão, há deterioração funcional, precipitada por uma 
intercorrência (resfriado comum, pneumonia, pneumotórax, etc.), o 
agravamento gasométrico pode traduzir-se, não só por agravamento da 
hipóxia, como por aumento da retenção de CO2 (hipercapnia), com conse-
quente acidemia por aumento de libertação de hidrogenião (H+), dado que a 
acção compensadora do rim é mais lenta do que o desenrolar da maior parte 
das situações que conduzem a insuficiência respiratória. 
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A insuficiência respiratória aguda define-se por uma Pa02 inferior a 50 
mmHg ou PaC02 superior a 50 mmHg com pH inferior a 7,3, quando o doente 
se encontra a respirar ar ambiente. Muitas vezes, o doente com DPOC 
apresenta insuficiência respiratória crónica agudizada, manifestada por 
valores elevados de bicarbonatos, que podem, contudo, em situação de stress 
da «bomba ventilatória», ou da área de trocas pulmonar, não ser suficientes 
para a manutenção de um pH sanguíneo normal. 
 
Electrocardiograma e ecocardiograma 
 
Têm interesse na avaliação da repercussão da doença respiratória na função 
cardíaca. O ecocardiograma Dopler pode, inclusivamente (ainda que de forma 
grosseira), dar uma ideia da magnitude da hipertensão na artéria pulmonar, 
quando esta se encontra presente. O cateterismo direito para avaliar a presença 
de hipertensão pulmonar não está indicado por rotina no doer-te com DPOC, 
dado que o valor prognóstico desta informação é semelhante ao de outras 
determinações menos invasivas (provas funcionais respiratórias, gasometria 
arterial).  
 
Ergometria 
 
Ao avaliarmos um doente em repouso (funcionalmente, gasometricamente), 
não podemos ter uma ideia exacta da eficácia da ventilação para as trocas 
gasosas em situações de sobrecarga, nomeadamente durante o exercício físico. 
Nesta situação, há aumento do consumo de O2 pêlos músculos efectuares 
(pernas, braços) e aumento da produção de CO2 pêlos mesmos, o que exige 
um aumento do trabalho respiratório a fim de manter os valores de Pa02, 
PaC02 e pH sanguíneos dentro da normalidade. Para além do aparelho 
respiratório, é necessário que o aparelho cardio-vascular assegure um 
transporte adequado desde a área de trocas pulmonar ao músculo efector (e 
vice-versa), sendo ainda fundamental que este se encontre capaz de produ-zir 
energia (fibras musculares em quantidade e características adequadas, 
actividade enzimática eficaz). 
A necessidade de vencer a obstrução das vias aéreas leva a um trabalho 
respiratório aumentado relativamente ao indivíduo normal, com aumento do 
consumo de O2 e produção de CO2 pêlos músculos respiratórios. O resultado 
da má resposta da «bomba» ventilatória ao aumento das necessidades é o 
aparecimento de fadiga com necessidade de interromper o exercício físico em 
questão. 
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Um   indivíduo   entra   em   fadiga   durante   o   exercício  por  várias razões 
destreino (atrofia de fibras musculares, perda de capacidade enzimática), 
insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, etc. As alterações surgidas 
durante o exercício nestas circunstâncias são relativamente características para 
cada uma delas, pelo que é possível saber se um indivíduo o interrompe por 
insuficiência respiratória, qual a gravidade da mesma, e se é possível 
aumentar a capacidade de exercício fornecendo O2 durante o mesmo. Sabendo 
responder as estas questões, é com maior segurança que poderá ser prescrito 
exercício físico a estes doentes, o que parece trazer-lhes vantagens, mesmo em 
situações graves, em que o doente fica aquém do limiar anaeróbio (ponto a 
partir do qual a energia produzida para o exercício não depende apenas do 
metabolismo aeróbico dos substratos energéticos, mas também do seu 
metabolismo em anaerobiose; acompanha-se de um aumento dos níveis de 
lactato circulante, alterações gasométricas características e elevação dos 
níveis de ventilação para valores superiores aos necessários para o consumo 
de 02 em questão). 
 
Polissonografia 
 
O estudo nocturno do sono não tem lugar na avaliação por rotina do doen-te 
com DPOC. Contudo, há indicação formal para a sua realização quando se 
suspeite estar na presença do «overlap syndrome». Também poderá ter 
interesse em doentes com hipoxia diurna moderadamente grave (Pa02 55-65 
mmHg). São indivíduos que não têm critérios para realização de oxige-
nioterapia de longa duração, mas nos quais o identificação de dessaturação 
nocturna significativa poderá ter um valor prognóstico negativo. 
 

8. Terapêutica 
1) Medidas gerais 

 
A abordagem do doente com DPOC, no sentido de lhe minorar as queixas 
resultantes da doença, implica impedir a progressão da doença, prevenir os 
factores de descompensação (quando possível) e reverter as alterações ins-
taladas, o que nem sempre é possível, como no caso do enfisema. Para além 
da terapêutica farmacológica, há uma série de atitudes que podem ter de ser 
assumidas   pelo   doente,   por   vezes com modificações de hábitos de toda 
uma   vida.   O médico   deve   estar   preparado   para   aconselhar   o   seu 
paciente   e   compreender   as   dificuldades   e   relutâncias   que   por   vezes   
surgem   relativamente   a   uma   total   colaboração,   não   devendo,  contudo 
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Educação do doente  
 
O doente deverá ser informado de que apenas o seguimento correcto do 
aconselhamento médico lhe permitirá controlar de forma eficaz a doença. 
Deverá cumprir não só as medidas gerais, mas também as tomas e doses 
correctas da medicação (por vezes complexa), oxigenioterapia, programa de 
reabilitação, etc. Muitas vezes é necessário envolver os familiares mais pró-
ximos, nomeadamente o cônjuge, a quem devem ser dados os mesmos escla-
recimentos e de quem, se possível, deverá ser conseguida uma cumplicidade 
que em muito ajudará no seguimento do programa estabelecido, impedindo a 
natural desmotivação induzida por estratégias complexas.  
 
Hábitos tabáquicos  
Para impedir que a já conhecida curva de deterioração funcional respiratória 
do fumador se mantenha, é importante o abandono do hábito tabáquico. Nem 
sempre esta tarefa é fácil para o doente (nem para o médico, que muitas vezes 
é ele próprio fumador), devendo ser assumida com comprensão, mas firmeza. 
Atitudes intempestivas podem levar a que o doente abandone o seguimento 
pelo médico, com todas as suas consequências. A estratégia deve ser adaptada 
a cada doente, podendo incluir informação, utilização de substitutos da 
nicotina, supressão da ansiedade (tendo em conta o efeito depressor do centro 
respiratório por parte dos ansiolíticos) ou mesmo apoio de consulta 
especializada (que pode ser multidisciplinar, incluindo psicólogos, 
psiquiatras, pneumologistas).  
 
Nutrição e hidratação  
 
Muitas vezes o doente com DPOC é desnutrido (sobretudo o enfisematoso), o 
que prejudica o necessário aumento do trabalho respiratório nestes doentes. 
Deve haver a preocupação de chamar a atenção do doente para este aspecto, 
se necessário com aconselhamento de nutricionista. Uma hidratação adequada 
permitirá evitar a secura das secreções brônquicas, devendo-se contudo estar 
atento à sobrecarga hídrica nos doentes com cor pulmonale.  
 
Exercício físico  
 
O  insuficiente respiratório tende a diminuir a actividade física pelo  
desconforto que esta lhe provoca dispneia. Esta  limitação  leva  à 
deterioração da sua aptidão músculo-esquelética para o exercício, criando um 
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círculo vicioso. O exercício físico deverá ser encorajado, criando tarefas do 
dia a dia para o doente executar o exercício sob vigilância de pessoal com 
treino em reabilitação respiratória (não largamente disponível em Portugal). O 
exercício com os membros inferiores é geralmente bem tolerado, o que já não 
acontece com os que envolvem o tronco ou membros superiores, por envol-
verem músculos frequentemente recrutados para a respiração. Contudo, e 
exactamente para treino dos músculos acessórios da respiração, pode ser 
aconselhável o seu exercício, sempre sob vigilância de pessoal com prepa-
ração para reabilitação respiratória. A capacidade ergométrica do doente 
deverá ser avaliada, para determinação da intensidade e tipo de treino mais 
adequado, antes da prescrição do exercício físico.  
 
Apoio social  
 
Muitas vezes os indivíduos atingidos pela doença são idosos, reformados, 
vivendo de reduzidos recursos económicos, ou então adultos em idade pro-
dutiva, mas que têm que abandonar a actividade profissional devido à doença, 
com todas as consequências sociais e económicas que daí advêm. Nestas 
condições, é desejável o apoio de assistentes sociais, até porque está muitas 
vezes comprometida a aquisição da medicação necessária para o tratamento 
correcto da doença.  
 
Prevenção de infecções  
 
Está indicada, neste grupo de doentes, a vacinação anual contra a gripe. 
Existem vários tipos de vacinas, parecendo mais eficazes e as sub-unitánas. 
Todos os anos, as vacinas são antigenicamente ajustadas, em função das 
estirpes dos vírus influenza aconselhadas pela Organização Mundial de Saúde. 
A prevenção das infecções bacterianas é controversa, quer utilizando Usados 
de bactérias, quer por imunomodulação (extracto de timo). Estas medicações 
têm custos económicos que não devem ser menosprezados nestes doentes. 
Contudo, os Usados de bactérias são largamente utilizados, não se 
conhecendo efeitos adversos consideráveis. 

 
A vacina anti-pneumocócica está indicada em doentes com supurações 
brônquicas repetidas, devendo ser ministrada apenas uma vez na vida, dado 
que a sua repetição pode desencadear reacções adversas (fenómeno tipo 
Arthus). Esta vacina, dirigida para 23 serótipos de S. pneumoniae, existe 
apenas no receituário hospitalar (Pneumo 23). 
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Fig 10 Doente em drenagem postural 
 
 
Cinesiterapia respiratória 
 
Compreende uma série de atitudes que visam melhorar a capacidade venti-
latória nestes doentes. Todo o indivíduo com DPOC avançado poderá 
beneficiar desta terapêutica, que apresenta benefícios, quer se trate de um 
doente predominantemente bronquítico crónico, quer se trate de um enfise-
matoso. Genericamente, poderão ser executadas, mediante diversas técnicas. 
 
I)Drenagens  
 
Permitem a exteriorização de secreções dificilmente mobilizáveis, colocando 
em posição pendente os segmentos a drenar (Fig. 10). Nem sempre o doente 
suporta todas as posições de drenagem, que pode ser auxiliada pela tosse 
dirigida ou expiração contra lábios semi-cerrados. Pode ser precedida de uma 
nebulização com soro fisiológico ou mucolítico (ex. acetilcisteína) para 
fluidificação das secreções, ou com um agonista-beta-2 (ex. salbutamol, 
procaterol) nos doentes que têm broncospasmo reversível por estes agentes 
(Fig.11). 
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Fig 11 Nebulização com soro fisiológico e agonista beta2 antes de 
drenagem postural 
 
II) Técnicas de respiração controlada 
 
Melhoram  o  padrão  ventilatório  dos  doentes,  tornando  a  respiração  mais  
eficaz e   com  menos   custos   energéticos,  e/ou  diminuem  a  sensação   de    
dispneia.   A expiração  contra  os  lábios  semi-cerrados  e  a  inclinação  do  
tronco  para  a  frente são   atitudes   que   os   doentes   poderão   aprender   a   
utilizar   em   casa,   e mesmo   durante   o   exercício     físico,    para    lhes    
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diminuir   a   sensação   de dispneia.   Os   exercícios   diafragmáticos   
permitem   uma   utilização   mais    «rentável» do diafragma e a correcção de 
atitudes viciosas como é o caso da respiração paradoxal. 
 

2) Terapêutica medicamentosa 
 
A terapêutica medicamentosa na DPOC inclui drogas que actuam sobre o 
músculo liso brônquico, relaxando-o, corticosteróides que actuam sobre as 
alterações inflamatórias ao nível das vias aéreas, estimulantes respiratórios, ou 
substâncias que actuam sobre a viscosidade das secreções e antibióticos. As 
vias de ministração possíveis incluem a via inalatória e via oral, na doença 
estável. As vias parentéricas estão reservadas para as agudizações.  
 
Drogas broncodilatadoras  
 
Na designação «broncodilatadores» incluem-se substâncias que actuam por 
mecanismos diferentes, relaxando o músculo liso. O seu emprego justifica-se 
quando há obstrução documentada por provas funcionais respiratórias (mesmo 
que apenas das pequenas vias aéreas), ou se verifica expiração prolongada ou 
sibilância à auscultação. Não está dependente dos resultados de uma prova de 
broncodilatação isolada, pois mesmo que esta seja negativa, o efeito 
broncodilatador pode surgir com a administração continuada destas 
substâncias.  
 
I)Agonistas-beta2  
 
São os broncodilatadores mais potentes, sendo de preferir a via inalatória 
sempre, por aliar a maior eficácia à mais baixa toxicidade. Existem várias 
formas de inalação comercializadas em Portugal - turbnhaler, rotahaler, 
inalador pressurizado ou nebulização, necessitando o doente, neste último 
caso, de aparelho apropriado para esse fim no domicílio. O rotadisk, utilizado 
com placas de quatro doses, tem uma autonomia de dois dias, dado que está 
comercializado apenas com um broncodilatador de longa duração de acção. 
 
Dada a idade avançada da maioria dos doentes, é de preferir a forma de 
inalação mais fácil e que necessite de menor coordenação por parte do doente. 
O turbnhaler é adequado para indivíduos com obstrução grave, por necessitar 
de menores débitos. O rotahaler, usado com cápsulas para inalação, é 
igualmente  eficaz  quando  ajustado  ao  doente. Existem também no mercado  
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Quadro V – Diversos agonistas beta2 existentes em Portugal e formas de 
inalação disponíveis 
AGONISTAS BETA 2 FORMAS DE INALAÇÃO 
Fenoterol 
Salbutamol 
Procaterol 
Terbutalina 
Salmeterol 

Inalador pressurizado 
Rotahaler, inalador pressurizado, Solução respiratória 
Inalador pressurizado, Solução respiratória 
Turbohaler, Inalador pressurizado 
Rotadisk, Inalador pressurizado 

 
 
câmaras expansoras, algumas das quais com válvula unidireccional, que 
permitem, sobretudo neste último caso, uma fácil utilização dos inaladores 
pressurizados. O seu uso é limitado pelo incómodo causado pelo volume que 
ocupam, e porque tendem a reter o broncodilatador na sua superfície interna. 
Existem várias substâncias no mercado em Portugal, com formas de inalação 
diversas: terbutalina, salbutamol, procaterol, fenoterol e salmeterol (este de 
maior duração de acção) (Quadro V). 
 
A prescrição do agonista-beta2 deve ter em conta os efeitos pretendidos, 
eventuais efeitos colaterais (trémulo mais frequente com o salbutamol e 
fenoterol), número de ministrações diárias, facilidade de utilização, custos, 
eventuais preferências individuais. 
Inicialmente, as doses devem ser as mínimas para o controle dos sintomas (ex. 
400 p.g de 8/8 h para o salbutamol, procaterol e fenoterol, 500 (mcg de 8/8 h 
para a terbutalina ou 50 mcg de 12/12 h para o salmeterol). A excepção do 
salmeterol, o intervalo das tomas pode ser reduzido, em caso de necessidade, 
para 6/6 h, ou poderá ser necessária a redução da dosagem de cada toma 
devido a efeitos colaterais, mas tal deve ser avaliado caso a caso, e em função 
dos efeitos terapêuticos pretendidos. 
 
II) Brometo de ipatrópio   

 
Também utilizado por via inalatória, pensa-se que a sua acção (vagolítica) se 
exerce sobretudo nas vias aéreas de grande calibre. Em Portugal está dispo-
nível em inalador pressurizado e, recentemente, em solução para nebulização 
apenas em meio hospitalar. 
Embora geralmente menos potentes do que os agonistas beta2, têm interesse 
na DPOC porque alguns doentes respondem particularmente bem e são drogas 
muito bem toleradas. A associação de brometo de ipatrópio a agonistas (32, 
pode potenciar o efeito broncodilatador sem aumento da toxicidade. 
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III) Aminofilina ou teofilina  
 
Utilizada por via oral e não tão potente como os agonistas-beta2, poderá 
potenciar a sua acção quando usada conjuntamente, dada a sua actuação ter 
mecanismos diferentes. Alguns estudos apontam ainda para uma melhoria da 
função diafragmática pela sua acção. O seu uso como broncodilatador de 
primeira escolha continua a estar muito generalizado pela tradição da via oral, 
mas deve ser utilizada após a instituição dos agonistas beta2, dada a sua 
menor eficácia e toxicidade apreciável (mesmo que os níveis séricos se 
encontrem na faixa terapêutica, a intolerância digestiva é frequente). 
Com o uso cada vez maior dos agonistas-beta2 e do brometo de ipatrópio 
inalados, o lugar das xantinas no tratamento ambulatório alterou-se, embora o 
peso da tradição seja grande. Com efeito, em toda a parte, há um grande 
desencontro entre o volume de prescrições de xantinas e as indicações 
expressas na literatura especializada.  
 
Corticosteróides  
 
Controlam a inflamação e edema da mucosa, melhorando a obstrução das vias 
aéreas. A sua utilização deve privilegiar a via inalatória. No mercado 
português existem três substâncias - budesonide, beclometasona, flunisolide - 
disponíveis em turbuhaler, rotahaler e inalador pressurizado. 
A utilização de corticoesteróides por via inalatória para o tratamento de fundo 
da DPOC não está estabelecido como na asma, embora a terapêutica deva ser 
instituída inicialmente, e continuada caso se verifique resposta clí-nica 
favorável. 
 
A forma oral está indicada em casos graves, em que o doente necessite de 
reverter a obstrução brônquica ou insuficiência respiratória (estas substâncias 
têm, como se sabe, efeitos indesejáveis sobre o eixo hipotálamo-hipofisáno e 
aparelho digestivo, para além de potenciarem a osteoporose já frequente nesta 
população de doentes, habitualmente de idade avançada). Podem ainda 
condicionar miopatia que se pode associar negativamente à perda de massas 
musculares que os doentes com DPOC por vezes apresentam. Sempre que 
possível, a corticoterapia oral deve ser na dose aproximada de l mg/kg/dia de 
prednisolona ou equivalente durante 3 a 5 dias, para evitar a necessidade de 
fazer desmame.  
 
Mucolíticos e expectorantes  
 
Em doentes com secreções espessas e dificuldade em expectorar pode ter 
interesse a utilização de mucolíticos ou mucorreguladores. Nem todos os 
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Quadro VI – Antibioterapia empírica dos doentes com DPOC 
Antibiótico  
Amoxicilina 500 mg 
Amoxicilina 500 mg + ácido clavulânico 
Claritromicina 250 mg 
Ceftibuteno ou cefixime 400 mg 
Cefaclor 250 mg 
Azitromicina 600 mg 

3 tomas diárias 
3 tomas diárias 
2 tomas diárias 
1 toma diária 
3 tomas diárias 
1 toma diária, três dias 

 
doentes com DPOC e tosse têm indicação para este tipo de medicação, que 
deve ser adequada a cada caso. Em doentes com secreções abundantes e tosse 
pouco eficaz, a utilização de substâncias que de alguma forma aumentem o 
volume da expectoração, sobretudo durante a noite (enquanto o doente dorme 
não tosse), pode ser contraproducente, levando a encharcamento e maior 
dificuldade de exteriorizar as secreções quando acorda de manhã. 
 
Existem disponíveis mucolíticos (ex. acetilcisteína) e mucorreguladores (ex 
ambroxol) para utilização por via inalatória (nebulização), o que poderá ter 
utilidade, nomeadamente antes de se proceder a drenagem postural, aquando 
de sessões de cinesiterapia respiratória. O intenso cheiro a enxofre de 
acetilcisteína pode não ser bem tolerado por alguns doentes mas e habi-
tualmente eficaz. Pode na mesma nebulização associar-se um broncodilatador 
(salbutamol, procaterol ou brometo de ipatrópio).  
 
Antibióticos  
 
A hiperprodução de muco nos indivíduos com DPOC aumenta a sua 
susceptibilidade a infecções bacterianas. A utilização de antibioterapia 
profilática na sua prevenção foi defendida pela escola tradicional inglesa, mas 
e muito questionável a sua verdadeira eficácia e poderá favorecer o 
aparecimento de resistências bacterianas ou induzir a modificação da flora 
bacteriana normal das vias aéreas superiores, pelo que não se aconselha. 
O seu papel nas agudizações que se acompanham de aumento do volume e da 
purulência das secreções está, contudo, estabelecido. Pensa-se que nestes 
doentes as infecções víricas poderão acompanhar-se de secreções com estas 
características. Contudo, o início da terapêutica antibiótica e, na maioria das 
vezes, feito empiricamente, sem confirmação bactenana, pois perante a 
possibilidade de o doente apresentar infecção por estes agentes, justifica a 
instituição da terapêutica mesmo antes de se dispor do resultado do exame 
bacteriológico da expectoração ou antibiograma. 
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O S. pnenmoniae e o H. influenzae são agentes habituais da flora das vias 
aéreas superiores frequentemente implicados nestas agudizações, pelo que a 
sua cobertura aquando da instituição da terapêutica empírica é desejável. As 
opções possíveis vão desde a amoxicilina simples ou associada ao ácido 
clavulânico, os macrólidos e as cefalosporinas orais (Quadro VI).  
Para além do espectro de acção do antibiótico que, numa primeira abor-
dagem, não deve ser muito alargado, cobrindo apenas os agentes que se 
pretende tratar empiricamente, deve ser tido em conta o seu custo e o numero 
de tomas diárias necessárias que, a serem muitas, num doente polimedicado, 
podem prejudicar a adesão ao tratamento. Na escolha do antibiótico deve 
atender-se ainda à gravidade clínica da situação e à última antibioterapia 
instituída, se ocorreu há menos de l mês. 
 
Estimulantes respiratórios  
 
A utilização de estimulantes respiratórios é controversa e varia largamente 
entre os vários países europeus, não havendo presentemente evidências que os 
façam recomendar formalmente em doentes com DPOC. A teofilina parece 
diminuir a gravidade das dessaturações nocturnas, mas é mais utilizada como 
broncodilatador. O doxapram é utilizado nas exacerbações da insuficiência 
respiratória aguda, mas a ventilação não invasiva parece ser uma melhor 
opção. A almitrina modificará a relação ventilação-perfusão, melhorando-a. 
Exercerá também acção sobre o centro respiratório, aumentando a ventilação 
alveolar. A sua acção deve ser avaliada individualmente, dado que nem todos 
os doentes apresentam resposta favorável com a sua instituição. Não 
influencia a sobrevida, ao contrário da oxigenioterapia de longa duração 
(OLD).  
 
3) Oxigenioterapia  
 
 
 
Em fases avançadas da doença, o comprometimento das trocas gasosas pode 
levar a hipóxia, eventualmente acompanhada de retenção de CO2. Devido às 
características da forma como se faz a dissociação do oxigénio transportado 
pela hemoglobina, o transporte de O2 aos tecidos periféricos fica compro-
metido sobretudo quando a pressão parcial de O2 no sangue desce para valores 
inferiores a 60 mmHg. Quando esta informação é obtida com o doente em 
repouso, presume-se que a falência é ainda maior aquando do exercício físico, 
em que as necessidades metabólicas estão aumentadas. O transporte deficiente 
de oxigénio à periferia perturba o normal funcionamento de órgãos nobres 
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(ex. o cérebro), provoca alterações ao nível do metabolismo do músculo 
esquelético e induz vasoconstricção do leito vascular pulmonar, a qual acelera 
o aparecimento de cor pulmonale.  
Assim, abaixo destes valores, está indicada a prescrição de oxigenioterapia 
domiciliária de longa duração (OLD), por forma a assegurar um transporte 
adequado de oxigénio aos tecidos periféricos. Quando tomada a decisão de 
instituir esta terapêutica, é necessário desmistificar junto do doente a noção de 
«habituação» ao oxigénio, que muitas vezes está presente - esta noção existe 
também entre muitos médicos e é explicada pela necessidade crónica de 
oxigénio uma vez atingida a fase de insuficiência respiratória crónica na 
história natural da DPOC. De igual modo, é necessário habituar o doente à 
ideia de que a terapêutica deverá respeitar um número alargado de horas por 
dia, pois só a oxigenioterapia cumprida acima de 15 horas diárias trará 
vantagens em termos de sobrevida e qualidade de vida.  
A fonte de oxigénio a instalar em casa do doente irá depender, entre outras, 
das condições aí existentes e da prescrição feita pelo médico, pelo que esta 
deverá ser o mais completa possível. A forma de administração poderá incluir 
óculos nasais ou «ventimask», sendo aqueles mais confortáveis e esta mais 
segura (a percentagens de fracção inspirada de O2 baixas - ex. 24 ou 28), 
quando se está na presença de insuficiência respiratória com tendência a 
retenção de CO2. O débito inicial é de 2 L/minuto.  
 
4) CPAP e BiPAP  
 
Nos doentes com «overlap syndrome», a oxigenioterapia poderá melhorar a 
dessaturação nocturna, mas não impede as apneias por obstrução das vias 
aéreas superiores. A aplicação de pressão positiva nas vias aéreas durante o 
sono a través de máscara nasal (CPAP ou BiPAP), mantém as vias aéreas 
superiores patentes, melhorando a saturação da hemoglobina e reduzindo as 
apneias, pelo que é uma boa alternativa para estes doentes. Contudo, a 
máscara nem sempre é bem tolerada, podendo ainda tentar-se outras medidas -
evicção do decúbito dorsal e de substâncias supressoras do sistema nervoso 
central, perda de peso (obesos), dilatadores nasais, medicação com 
antidepressivos tricíclicos (ex. protriptilina) ou cirurgia correctora de excesso 
de tecido faríngeo. 
 
5) Agudizações 
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As agudizações da DPOC são precipitadas por variadas ocorrências, 
nomeadamente infecções víricas, bacterianas ( supuração brônquica ou 
pneumonia), pneumotórax, tromboembolismo pulmonar, etc., sendo de longe 
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as infecções respiratórias (víricas ou bacterianas) as mais frequentes. 
Independentemente do tratamento da causa subjacente quando indicado 
(drenagem de pneumotórax, antibioterapia, etc.), há que assegurar a 
oxigenação e ventilação adequadas. Esta está comprometida pelo 
agravamento da obstrução provocado pela inflamação da mucosa brônquica, 
espasmo do músculo liso e aumento da quantidade de secreções. Quando as 
crises não são graves, a manutenção das atitudes terapêuticas habituais, 
juntamente com antibioterapia e/ou, eventualmente, corticoterapia por via 
oral, podem ser suficientes para o controlo da situação e o retorno à situação 
clínica de base. Contudo, quando estão gravemente comprometidas as trocas 
gasosas, com hipóxia grave, hipercapnia e/ou acidose, o tratamento deverá ser 
efectuado em ambiente hospitalar, sendo necessário utilizar a via endovenosa 
para ministração de corticóides e aminofilina, agonistas-beta2 
preferencialmente em nebulização, monitorizar apertadamente os valores dos 
gases do sangue, nomeadamente aquando da ministração de oxigénio, e tratar 
outras situações que concomitantemente agravem a insuficiência respiratória 
(ex. insuficiência cardíaca). Se a terapêutica farmacológica instituída não 
atingiu os objectivos pretendidos (melhoria da ventilação com resposta clínica 
e gasométrica favoráveis) poderá ser tentada a instituição de ventilação não 
invasiva, a qual é exeguível fora de uma unidade de cuidados intensivos, 
desde que haja con-dições mínimas de monitorização do doente. Quando as 
medidas terapêuticas instituídas não são suficientes para assegurar uma troca 
gasosa minimamente aceitável, pode estar indicada a entubação traqueal e 
colocação de prótese ventilatória, atitudes invasivas reservadas para serem 
utilizadas como último recurso. O diagnóstico atempado da agudização, com a 
correspondente correcção do tratamento pode, no entanto, evitar que se 
chegue a esta situação, pelo que deve ser valorizada toda a modificação das 
queixas cronicamente apresentadas pelo doente com DPOC, a fim de ser feita 
a orientação diagnostica e terapêutica correcta, evitando assim um 
internamento que, para todos os efeitos, tem sempre uma repercussão na 
qualidade de vida do doente que não é de desprezar. 
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