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Apresentação

A anterior Direcção da Sociedade Portuguesa de Pneumologia
promoveu a elaboração de Cursos Interactivos de Pneumologia,
tendo como objetivo divulgar junto dos clínicos gerais aspectos
actuais e prácticos de patologia do aparelho respiratório. Optou-se
pela forma de um curso interactivo, incluindo no final de cada
tema um questionário sobre a matéria versada, permitindo uma
auto-avaliação após a sua leitura.

O bom acolhimento que estas monografias tiveram, levaram-nos
a prosseguir abordando outros temas das doenças respiratórias,
que pela sua frecuência ou pela actualidade julgamos ser de inte-
resse para os médicos de família. Mantivemos o mesmo formato,
incluindo uma série de perguntas sob a forma de teste com 4 opções,
estando prevista a realização de um volume com as respostas e sua
justificação.

Até à data já foram realizadas as monografias sobre Doença
Pulmonar Obstructiva Crónica (Isabel Gomes, do Hospital de São
João), Asma Brônquica (Maria João Marques Gomes, et al., do
Hospital de Pulido Valente e da Faculdade de Ciências Médicas),
Cancro do Pulmão (H. Queiroga, da Faculdade de Medicina do
Porto e Renato Sotto-Mayor, do Hospital de Santa Maria), Semi-
ologia do Aparelhol Respiratório (J. Agostinho Marques, et al., do
Hospital de São João e da Faculdade de Medicina do Porto),
Tuberculose e SIDA (Jaime Pina, et al., do Hospital de Pulido
Valente), Pneumonia da Comunidade (Rui Rato, et al., do Centro
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Hospitalar de Coimbra), Tumores do Mediastino (Teresa Maga-
lhães Godinho, do Hospital de Pulido Valente) e Terapêutica
Inalatória (Natália Taveira, et al., do Centro Hospitalar de Gaia) e,
integrado no tema Urgências em Pneumologia, as Alterações do
Equilíbrio ácido-base (Gabriela Fraga Brum, do Hospital de Santa
Maria). Temos agora, os Agonistas dos Receptores β2 (Pontes de
Mata, et al., do Hospital de Pulido Valente, Lisboa).

A Sociedade Portuguesa de Pneumologia agradece à Astra
Zéneca o apoio que tornou possível esta iniciativa, e à Permanyer
Portugal todo o profissionalismo posto na sua execução. Se estes
temas continuarem a ter da parte dos nossos colegas o mesmo
acolhimento, teremos cumprido o nosso objectivo de colaboração
na educação permanente do médico.

Os coordenadores do Curso

Maria João Marques Gomes
Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia

Renato Sotto-Mayor
Secretário Geral da Sociedade Portuguesa de Pneumologia
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I. Perfil farmacológico dos fármacos
agonistas dos receptores β2

A caracterização farmacológica de qualquer medicamento inclui
o seu estudo sob o ponto de vista farmacodinâmico e farmacoci-
nético. Na farmacodinamia estudam-se as acções terapêuticas e
adversas que o fármaco causa no organismo. A farmacocinética
estuda as transformações e em geral as condições que o organismo
impõe ao fármaco. Neste capítulo revêm-se os conceitos que serão
posteriormente utilizados nos capítulos dedicados à farmacologia
clínica dos agonistas dos receptores β2.

Perfil farmacodinâmico
Conceitos de afinidade, potência, selectividade e doses
equivalentes. Actividade intrínseca vs eficácia. Agonistas
totais, parciais e antagonistas funcionais

O estudo do perfil farmacodinâmico de um medicamento ba-
seia-se na relação quantitativa entre dois parâmetros: a dose (e/ou
a concentração plasmática) e o efeito.

A eficácia de um fármaco corresponde à magnitude do efeito
desse fármaco. A potência define apenas a dose necessária para se
obter um determinado efeito. Para comparar potências de fármacos
é preciso primeiro estabelecer uma intensidade de efeito de referên-
cia, por exemplo, aumento de 15% no FEV1. Dois fármacos equi-
potentes são aqueles que produzem um determinado efeito com a
mesma dose. As doses neste caso consideram-se equivalentes. A
potência analisada isoladamente não tem qualquer interesse clínico.
Comparar potências de fármacos só tem interesse quando asso-
ciamos a potência à segurança. Pode obter-se um efeito terapêuti-
co com doses muito baixas de um fármaco mas essas doses podem
também já ser suficientes para induzir reacções adversas: só tem
interesse clínico aumentar a potência de um fármaco se aumentar-
mos simultaneamente a sua segurança. Normalmente a potência vem
associada à selectividade. Para explicar a relação entre potência,
selectividade e segurança, no caso concreto dos agonistas dos recep-
tores β, será necessário rever o conceito de receptor.
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A relação entre fármacos e receptores quantifica-se através de dois
parâmetros: a afinidade e a actividade intrínseca. A afinidade mede
a capacidade do fármaco se fixar ao receptor e a actividade intrínseca a
capacidade deste produzir um efeito na célula como consequência da
ligação ao receptor. A afinidade é um parâmetro obtido em estudos
in vitro e traduz-se clinicamente na potência. Quanto maior a afini-
dade, menor a dose necessária para produzir um efeito e maior a
potência. Contudo, a potência de um fármaco não depende só da
afinidade. Depende de outros factores, por exemplo, farmacocinéti-
cos: o agonista dos receptores β que tiver mais dificuldade em chegar
ao local de acção será em princípio menos potente.

Se os agonistas dos receptores β se ligassem exclusivamente aos
receptores β2 dir-se-ia que eram fármacos específicos. Mas, a
especificidade absoluta não existe para nenhum fármaco: existem
fármacos mais ou menos selectivos. A selectividade quantifica-se
pelas diferenças de afinidade do fármaco para os diversos recepto-
res. A probabilidade do fármaco se ligar simultaneamente aos
receptores β1 e β2 aumenta, obviamente, com o aumento da dose
administrada mas existe também dentro das doses consideradas
terapêuticas. À medida que vão sendo sintetizados fármacos com
maior afinidade para os receptores β2 as reacções adversas media-
das pela activação dos receptores β1 são menos frequentes e de
menor intensidade e o fármaco, teoricamente, é mais seguro.
Contudo, as reacções adversas que dependem dos β2 (agravamento
da hipoxemia, hiperglicemia, etc.) manter-se-ão e as que dependem
de outros mecanismos (p. ex., formação de metabolitos tóxicos)
poderão aumentar ou diminuir. Podemos, então, afirmar que mai-
or afinidade para o receptor β2 pode significar maior selectivida-
de e maior segurança mas unicamente sob o ponto de vista das
reacções adversas mediadas pela activação de outros receptores
(p. ex., palpitações, taquidisritmias, etc.).

Depois do agonista dos receptores β2 se ligar ao receptor, desenca-
deia um sistema intracelular de amplificação (Fig. 1) que determinará a
resposta global da célula (relaxamento da musculatura lisa, etc.).

A esta capacidade de desencadear uma resposta intracelular cha-
mamos actividade intrínseca. Este conceito permite-nos classificar
os agonistas dos receptores β2 e em geral todos os fármacos que
actuam através de receptores em diferentes grupos. Os agonistas
totais que possuem uma actividade intrínseca máxima definida
como 1 e os agonistas parciais cuja actividade intrínseca é < 1. A
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actividade intrínseca de um fármaco agonista é directamente pro-
porcional à sua eficácia, mas para os antagonistas já não se pode
estabelecer esta relação. Os antagonistas competitivos (p. ex.,
brometo de ipratrópio) são fármacos com actividade intrínseca zero.
Não desencadeiam qualquer tipo de resposta intracelular, os seus
efeitos funcionais dependem apenas de impedirem os agonistas
fisiológicos de actuarem (p. ex. a eficácia do brometo de ipratrópio
depende da quantidade de acetilcolina presente no músculo). Um
agonista parcial pode também comportar-se clinicamente como
antagonista desde o momento que esteja a ocupar receptores que
podiam ser ocupados por um agonista total. Esta situação pode
ocorrer quando o agonista total é endógeno (adrenalina) ou quando
se associam 2 fármacos, um agonista parcial (p. ex., terbutalina) e
um agonista total (p. ex., salmeterol). A competição entre agonistas
para o receptor β2 depende do número de moléculas presentes de
cada um dos agonistas, da afinidade de cada agonista e do número
de receptores. A variação nestes factores justifica que o salbutamol
e o salmeterol possam ter efeitos aditivos ou, pelo contrário, se
prejudiquem (ver capítulo V). Se o número de receptores totais
activos da membrana da célula muscular diminuir, como acontece
nas terapêuticas crónicas, o salbutamol poderá ser menos eficaz na
presença de salmeterol. Para compararmos resultados de estudos
clínicos nos quais se avalia a associação salbutamol + salmeterol
(capítulo V) é fundamental definir bem as doses dos dois fármacos.

amplificação

agonista

receptor β2
+

proteína G

proteínas
cinases A

↑  permeabilidade
ao K+

⇓
hiperpolarização

amplificaçãoamplificaçãoamplificaçãoamplificação

adenilciclases
activadas

cAMP enzimas
fosforiladas

Relaxamento do músculo liso

Figura 1. Sistema intracelular de amplificação provocado pelos agonistas dos
receptores β2
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Por exemplo, no trabalho de Smyth, et al. (1993) o efeito aditivo do
salbutamol ao salbuterol (50, 100 e 200 µg) no FEV1 só é evidente, de
facto, para a dose de 100 µg de salbutamol. Quando se utilizam doses
cumulativas de salbutamol ≥600 µg, a associação com salmeterol não
melhora significativamente o FEV1 e aumenta as reacções adversas6.

Os agonistas dos receptores β2 podem considerar-se antagonis-
tas funcionais (capítulo III). Ao contrário dos antagonistas com-
petitivos, que “não fazem nada nem deixam os agonistas
endógenos fazer” e são chamados antibroncoconstritores, os anta-
gonistas funcionais desencadeiam um efeito, a broncodilatação,
que tentará neutralizar a broncoconstrição.

Regulação de receptores: dessensibilização, down-
regulation, tolerância e taquifilaxia

Os receptores β2, além de serem locais que os agonistas reconhe-
cem e de serem ponto de partida de um sistema complexo de
fenómenos que culminam na resposta do órgão efector (Fig. 1), têm
também um papel fundamental na modulação de sinais. Quando
submetidos a uma estimulação excessiva que pode ser nociva para a
homeostase, os receptores são sede de alterações adaptativas que os
tornam menos susceptíveis às superestimulações, de modo a que se
restabeleça o equilíbrio entre a estimulação e a resposta. Este tipo de
mecanismos que também se aplica nas situações de bloqueio contí-
nuo dos receptores, constituem a chamada regulação de receptores.
A estimulação contínua dos receptores β2 conduz a um estado de
dessensibilização que se caracteriza pela diminuição do efeito bron-
codilatador em resposta a uma dose determinada do agonista. A
dessensibilização pode ser de dois tipos: de instalação rápida (min),
reversível, denominada dessensibilização propriamente dita, ou de
instalação lenta (dias) e duração prolongada acompanhada da dimi-
nuição do número de receptores conhecida por down-regulation. A
dessensibilização rápida pode ser também classificada como homó-
loga ou heteróloga. A dessensibilização é homóloga se estiver
reduzida apenas a resposta à activação de um subtipo de receptores,
por exemplo dos receptores β. Quando a dessensibilização abrange
respostas a receptores diferentes denomina-se heteróloga. Cada uma
destas variantes de regulação está relacionada com mecanismos
intracelulares diferentes e tem consequências clínicas diferentes
(Quadro I).
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Tolerância e dessensibilização não são sinónimos. Por tolerância
entende-se a necessidade de aumentar as doses de um fármaco para
obter o mesmo efeito. Normalmente a tolerância a um fármaco
surge após a administração crónica do fármaco. Quando a tolerân-
cia se desenvolve rapidamente denomina-se taquifilaxia. A tole-
rância ocorre em fármacos que actuam através de receptores mas
também em fármacos com outros mecanismos de acção e depende
de efeitos a vários níveis: dessensibilização de receptores; indução
enzimática nos microssomas hepáticos; depleção de mediadores
endógenos; interacções entre mediadores endógenos (p. ex., a
tolerância aos opiáceos é bloqueada pelos antagonistas do gluta-
mato e pelos inibidores da síntese de monóxido de azoto), etc.

Na Figura 2 ilustra-se o mecanismo de activação e de dessensi-
bilização homóloga do receptor β. O adrenoceptor β é um recep-

Quadro I. Correlação entre os tipos de dessensibilização dos receptores β2,
mecanismos intracelulares e manifestações clínicas

Tipo de dessensibilização Mecanismo Manifestação
intracelular clínica

Diminuição do n.º • Degradação • Tolerância ao efeito
de receptores lisossómica dos agonistas dos
(down-regulation) • Diminuição da receptores β2

expressão do gene • Hiperreactividade
que codifica a brônquica
proteína do • Diminuição do
receptor interesse profiláctico dos

agonistas dos receptores β2

Dessensibilização Homóloga • Activação da • Taquifilaxia e tolerância
rápida β-ARK (cinase ao efeito dos agonistas

do receptor β) dos receptores β2

Heteróloga • Diminuição da • Taquifilaxia e tolerância
PKA (cinase da ao efeito dos agonistas
proteína A) dos receptores β2
• Diminuição da • Taquifilaxia e tolerância
MLCK (cinase ao efeito de agonistas de
da cadeia leve outros receptores que
de miosina) actuem nas mesmas cinases
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tor serpentínico com o terminal aminado (N) extracelular e o
carboxilo (COOH) terminal intracelular. Os agonistas ( ) ligam-
se à porção transmembranar do receptor, activam, através das
proteínas G ( ) a adenilciclase ( ), que é uma enzima transmem-
branar que converte o ATP (trifosfato de adenosina) intracelular em
AMPcíclico (monofosfato de adenosina cíclico). O cAMP é um dos
elementos do sistema de ampliação (Fig. 1) que conduz à resposta.
A ligação do agonista induz simultaneamente uma mudança de
conformação da porção carboxílica terminal do receptor, que o
torna substrato de uma cinase específica chamada cinase do adreno-
ceptor β (β-ARK, β-adrenergic receptor kinase), que fosforiliza
(adiciona grupos fosfato, P) os aminoácidos serina do receptor.

A presença de fosfoserinas aumenta a afinidade do receptor
para uma outra proteína, a arrestina β. A ligação da arrestina β à
ansa citoplasmática do receptor impede que este interactue com as
proteínas G – fica dessensibilizado. O receptor é então sequestra-
do no citosol e posteriormente desfosforilado por uma fosfatase.
Ao ser desfosforilado volta a estar em condições para interactuar
com as proteínas G – ressensibiliza-se ou reactiva-se.

Como acontece com qualquer estrutura proteica, o receptor β é
susceptível de variabilidade individual. Existem polimorfismos em

Figura 2. Activação e dessensibilização homóloga do receptor β2.
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alguns codons (sequência de pares de bases) que fazem parte do gene
que codifica a sequência de aminoácidos que constituem a proteína que
é o receptor. Há já algumas evidências a sugerir que nos indivíduos
asmáticos podem ser mais frequentes algumas variantes particulares
de receptores β e/ou que nestes indivíduos existem perturbações na
função das proteínas G3,5. Conhecem-se também algumas correlações
entre as variantes na sequência de aminoácidos do receptor e a
susceptibilidade destes receptores à dessensibilização. Por exemplo,
todos os indivíduos homozigóticos que possuem no genótipo o
codon responsável pela síntese de uma glicina na posição 16 da
sequência de aminoácidos do receptor, desenvolvem taquifilaxia ao
formoterol7. A β-ARK e a arrestina β são também proteínas, pelo que
variações individuais na expressão destas proteínas poderão também
ser responsáveis por diferenças na dessensibilização dos receptores.

Quadro 2. Mecanismos das acções farmacológicas não respiratórias dos
agonistas dos receptores β2*

Acção Mecanismo da acção

Tremores Activação de receptores β2 no músculo esquelético que
aceleram a sequestração do Ca++ intracelular, impedindo
contracções completas e que estimulam a frequência de
despolarização da placa motora

Taquidisritmias Estimulação directa de receptores β1 no tecido nodal
cardíaco e estimulação reflexa (via barorreceptores)
induzida pela vasodilatação muscular causada pelo
estímulo dos receptores β2 da vasculatura muscular.

Hiperglicémia Estimulação da glicogenólise hepática e muscular por
activação de receptores β2

Hipocaliémia Activação de receptores β2 que estimulam a Na+/K+

Cãimbras ATPase das células do músculo esquelético promovendo
a acumulação intracelular de K+

Cefaleias Vasodilatação cerebral por activação de receptores β2 (?)

Ansiedade, insónias Activação de receptores no SNC

*Para uma revisão ver, por exemplo, Chung e Barnes, 19932
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Acções farmacológicas

Teoricamente os agonistas dos receptores β2 podem ser respon-
sáveis por todas as acções farmacológicas desencadeadas pela acti-
vação dos receptores β2. A via de administração, a dose e a
lipossolubilidade são os factores que podem limitar a actuação
destes fármacos a alguns órgãos. A sua falta de especificidade
determina que possam também exercer outros efeitos, nomeada-
mente por activação de receptores β1 ou β3. Pela sua importância
no contexto do presente trabalho, os mecanismos de acção respon-
sáveis pelos efeitos dos agonistas dos receptores β2 nas vias aéreas
serão abordados no capítulo II (Quadro 8). Na Quadro 2 resu-
mem-se apenas as acções dos agonistas dos receptores β2 em
estruturas distintas do aparelho respiratório e que justificam al-
guns dos seus efeitos adversos mais frequentes (ver capítulo IV).

Perfil farmacocinético
Relação entre estrutura química e actividade

Os agonistas dos receptores β2 são aminas (–CH2NH2), fre-
quentemente denominadas simpaticomiméticas por analogia com
o sistema nervoso simpático, apesar de se assumir que a noradre-
nalina, neurotransmissor fisiológico do simpático, não actua nos

Figura 3. Estruturas moleculares dos agonistas dos adrenoceptores β2.
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receptores β2 porque possui uma afinidade muito reduzida para
estes receptores. Na realidade, os agonistas dos receptores β2
mimetizam essencialmente as acções da adrenalina endógena que
se liberta da medula suprarrenal em resposta a vários estímulos,
nomeadamente à activação das fibras pré-ganglionares do simpático.

As diferenças – potência, selectividade, início e duração de acção –
entre os vários agonistas dos receptores β2 estão relacionadas com a
sua estrutura química e com a do receptor β2. Na figura 3 ilustram-
se as estruturas moleculares dos agonistas dos receptores β2.

A adrenalina é uma catecolamina, ou seja, possui dois hidroxi-
los (OH) nas posições 3 e 4 do anel benzeno (grupo catecol). Este
grupo torna-a substrato da COMT (catecol-O-metiltransferase)
que a metila e inactiva rapidamente. A COMT é responsável, por
exemplo, pela destruição intestinal da adrenalina administrada
por via oral e pela curtíssima duração de acção da adrenalina admi-
nistrada por via endovenosa ou subcutânea. Na rápida metabolização
da adrenalina participa também a MAO (monoaminoxidase) que
oxida o carbono α. No quadro 3 resumem-se as principais relações
entre a estrutura e a actividade dos agonistas dos receptores β2.

Nos agonistas dos receptores β2 inalados, o grupo catecol está
ausente e o carbono α está ligado a um grupo amina com uma cadeia
longa (Fig. 3), o que lhes confere resistência à COMT e à MAO, e
como consequência uma duração de acção superior à da adrenalina.

Quadro 3. Correlação entre a estrutura e actividade dos agonistas dos
receptores β2

Estrutura Características

Ausência de grupo catecol Resistência à COMT
Menor afinidade em geral

para os receptores

Grupo amina com cadeia longa Maior selectividade β e menor α
Resistência à MAO

Grupos hidroxilo em 3 e/ou 5 Maior selectividade β2

Grupo amina com cadeia longa e aromática Maior lipossolubilidade

*Para uma revisão ver, por exemplo, Tattersfield e Britton, 19928
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A cadeia longa ligada ao grupo amina e as substituições nos carbonos
3 e 5 do anel benzeno (Fig. 3) são responsáveis pela sua selectividade β2.

O início e a duração de acção dos agonistas dos receptores β2
inalados vem condicionado ainda por outros factores: o tamanho
da molécula e a sua lipossolubilidade. Referíamos anteriormente
que o receptor β2 é um receptor serpentínico (Fig. 2) que se
localiza na membrana da célula muscular, possui 7 segmentos
intramembranares lipossolúveis e 3 ansas e um grupo carboxílico
(COOH) terminal, mais hidrossolúveis que são intracelulares.
Para activar o receptor é necessário que os fármacos se liguem ao
centro activo do receptor (Fig. 2) que se localiza na porção externa
do terceiro e quinto segmentos intracelulares. Os fármacos mais
hidrofílicos, salbutamol, terbutalina e fenoterol, têm dificuldade
em atravessar a membrana celular rica em fosfolípidos e concen-
tram-se na sua porção externa, alcançando rapidamente o centro
activo do receptor: o seu início de acção é rápido. Os fármacos
mais lipossolúveis, como o salmeterol, solubilizam-se com facili-
dade na membrana, difundem-se e dispersam-se através dela e
demoram mais tempo a ligar-se ao centro activo do receptor: o
tempo de latência é superior. Em geral, quanto mais lipossolúveis
forem os fármacos maior é a tendência para permanecerem solubi-
lizados na membrana e como tal a sua duração de acção é superior
(Quadro 4). A duração de acção destes fármacos aumenta tam-
bém proporcionalmente ao tamanho das moléculas. O salbuta-
mol e a terbutalina são de pequena dimensão e quando estão
unidos ao centro activo do receptor não conseguem alcançar
outros locais reguladores do receptor. O salmeterol é uma molé-

Quadro 4. Comparação entre fármacos agonistas dos receptores β2,
administrados por via inalatória, relativamente ao início e duração de acção

Agonista β2 inalado Início da acção* Duração da acção

Salbutamol (200 µg) 5-7 min 3-4 h
Terbutalina (400 µg) 5-10 min 3-6 h
Fenoterol (400 µg) ≈ 5 min 2-3 h
Salmeterol (50 µg)  15 min  >12 h
Formoterol (6 µg)  15 min  5 h

(24 µg) 7-10 min 10-11 h

*Aumento de 15% no FEV1
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cula grande (25 A), liga-se ao centro activo do receptor, atravessa
a membrana e une-se simultaneamente à porção intracelular extra-
membranar (exosite) do receptor. O formoterol é uma molécula
com uma lipossolubilidade intermédia de dimensões inferiores às
do salmeterol. A sua duração de acção prolongada tem sido
atribuída ao facto de ficar acumulado na membrana da célula,
funcionando como uma formulação de libertação prolongada1.

Absorção sistémica dos fármacos inalados

Para minimizar as reacções adversas dos agonistas dos receptores
β2, é desejável que as concentrações plasmáticas dos fármacos admi-
nistrados por via inalatória sejam o mais reduzidas possível. Os
agonistas dos receptores β2 inalados podem alcançar a circulação
sistémica por duas vias: absorção na mucosa das vias respiratórias e
absorção na mucosa gastrintestinal após a sua deglutição. A técnica de
inalação e os respectivos dispositivos são factores decisivos na varia-
bilidade dos efeitos sistémicos indesejáveis e obviamente também dos
efeitos terapêuticos (capítulo IV). O parâmetro farmacocinético que
melhor avalia teoricamente a absorção sistémica dos fármacos admi-
nistrados por via inalatória é a biodisponibilidade. A biodisponibili-
dade calcula-se como a razão (expressa em %) entre a concentração
plasmática obtida após a administração de uma dose única do fármaco
pela via em causa e a mesma dose do mesmo fármaco administrado
por via endovenosa. No caso concreto dos agonistas dos receptores
β2 inalados, este parâmetro nem sempre é fácil de determinar e existe
pouca informação disponível. Sabe-se, por exemplo, que a terbutalina
tem uma biodisponibilidade oral muito reduzida, entre 10 a 15%.
Após a inalação de terbutalina, a probabilidade de que a fracção
deglutida alcance a circulação sistémica é baixíssima. Contudo, a
terbutalina pode ser absorvida pela mucosa das vias respiratórias
directamente e, como esta fracção não sofre o efeito de primeira
passagem hepática, pode determinar concentrações plasmáticas signi-
ficativas. Quanto mais lipossolúvel for o fármaco maior a probabili-
dade de ser absorvido sistemicamente. Por exemplo, a biodisponibi-
lidade inalatória do formoterol é superior a 60%.

A dimensão das partículas inaladas também afecta a biodisponi-
bilidade dos fármacos. As partículas de menor dimensão são
absorvidas mais rapidamente porque a superfície de contacto com
a mucosa é superior.
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A reter...

• A potência define apenas a dose necessária para se obter um
determinado efeito. Comparar potências de fármacos só tem inte-
resse quando associamos a potência à segurança. Dois fármacos
equipotentes são aqueles que produzem um determinado efeito
com a mesma dose. As doses neste caso consideram-se equivalentes.

• Tolerância e dessensibilização não são sinónimos. Por tole-
rância entende-se a necessidade de aumentar as doses de um fárma-
co para obter o mesmo efeito. A tolerância ocorre em fármacos que
actuam através de receptores mas também em fármacos com outros
mecanismos de acção e depende de efeitos a vários níveis: dessen-
sibilização de receptores; indução enzimática nos microssomas
hepáticos; depleção de mediadores endógenos, etc.

• Os receptores β2 e as proteínas a eles associadas que
regulam a sua actividade (proteínas G, β-ARK, arrestina β) não
são iguais em todos os indivíduos. Estes polimorfismos deter-
minam variações individuais na resposta aos fármacos.

• Os fármacos mais hidrofílicos, salbutamol, terbutalina e
fenoterol, têm dificuldade em atravessar a membrana celular
rica em fosfolípidos e concentram-se na sua porção externa,
alcançando rapidamente o centro activo do receptor: o seu
início de acção é rápido. Os fármacos mais lipossolúveis,
como o salmeterol, solubilizam-se com facilidade na membra-
na, difundem-se e dispersam-se através dela e demoram mais
tempo a ligar-se ao centro activo do receptor: o tempo de
latência é superior. Em geral, quanto mais lipossolúveis forem
os fármacos maior é a tendência para permanecerem solubiliza-
dos na membrana e como tal a sua duração de acção é
superior. A duração de acção destes fármacos aumenta também
proporcionalmente ao tamanho das moléculas.

• O parâmetro farmacocinético que melhor avalia teorica-
mente a absorção sistémica dos fármacos administrados por via
inalatória é a biodisponibilidade. A biodisponibilidade calcula-
se como a razão (expressa em %) entre a concentração plasmá-
tica obtida após a administração de uma dose única do fármaco
pela via em causa e a mesma dose, do mesmo fármaco, admi-
nistrado por via endovenosa. No caso concreto dos agonistas
dos receptores β2 inalados, este parâmetro nem sempre é fácil
de determinar e existe pouca informação disponível.
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II. Efeitos dos agonistas dos
receptores β2: da fisiopatologia
à clínica

Os agonistas dos receptores β2 têm assumido um papel funda-
mental no tratamento da asma brônquica desde a introdução no
mercado, há mais de 30 anos.

A sua classificação tem sido feita com base na rapidez de início
e na duração de acção – parâmetros a considerar na escolha do
tratamento da crise asmática e do controlo dos sintomas.

Assim, podemos classificar os agonistas dos receptores β2 nas 4
combinações possíveis das 2 variáveis acima referidas:

• Início de acção rápido / curta duração – salbutamol, fenote-
rol, terbutalina, procaterol (inal e IV)

• Início de acção rápido / longa duração – formoterol
• Início de acção lento / longa duração – salmeterol
• Início de acção lento / curta duração – salbutamol, terbutalina

(oral)
As formas orais terão um papel questionável, dado não se

enquadrarem na terapêutica de emergência ou de manutenção, o
que, associado aos seus efeitos secundários, as afasta das propostas
actuais da terapêutica com agonistas dos receptores β2.

Quanto ao uso da via parentérica no tratamento da crise asmática
grave, tem sido em grande parte substituído pela via inalatória, dado
esta apresentar eficácia semelhante e menos efeitos secundários.

Assim, pelo facto de a administração inalatória ser a mais
utilizada, passa a estar implícita na referência que aqui faremos aos
agonistas dos receptores β2.

Importância clínica das características dos agonistas β2

O desenvolvimento dos agonistas dos receptores β remonta aos
anos 60, como análogos da adrenalina, e o primeiro destes foi a
isoprenalina, sem capacidade selectiva entre receptores β1 e β2. A
constante procura da ciência levou ao desenvolvimento do agonis-
ta selectivo padrão dos receptores β2 – o salbutamol.
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Quadro 5. Dose equivalente dos agonistas β2 utilizados através de
inaladores pressurizados (pMDI)

agonistas β2 µg

Salbutamol 100
Terbutalina 250
Fenoterol 100
Formoterol 12
Salmeterol ≤25

Outros se seguiram, todos considerados agonistas dos recepto-
res β2, de curta duração, até ao desenvolvimento mais recente de
novos agentes com duração de acção de cerca de 12 h – os
agonistas dos receptores β2, de longa duração.

A resposta broncodilatadora a cada agonista dos receptores β2
deve ser avaliada em termos de início de acção, duração e magni-
tude do efeito broncodilatador, tendo em conta a selectividade do
fármaco. O conhecimento destas características é fundamental
para a escolha do agonista indicado, intervalo de administração e
dosagem (capítulo I).

Contudo, aquelas características estão intimamente ligadas às
propriedades intrínsecas de cada fármaco, pelo que na comparação
entre si se devem usar doses equipotentes (ou equivalentes).

Dose equipotente é definida como a dose para a qual o efeito
broncodilatador de cada agonista dos receptores β2 é de igual
magnitude (Quadro 5).

Quanto à selectividade, é máxima para o salmeterol, compara-
tivamente a todos os outros agonistas dos receptores β2, dado ser
o menos potente ao nível dos receptores cardíacos β1 (Quadro 6)1.

Agonistas dos receptores β2 na asma
Reconhecida desde a Antiguidade a definição de asma foi-se

modificando à medida que o conhecimento sobre a doença evoluía.
Mas desde Henry Salter, no século XIX, o conceito de obstrução
variável das vias aéreas está presente em todas as definições.

Primeiro considerou-se a obstrução como consequência da
maior susceptibilidade da traqueia e dos brônquios para reduzirem
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o seu calibre em resposta a vários estímulos – conceito de hiper-
reactividade brônquica2.

Mais tarde, na década de 90, surge o conceito de que a asma é
uma doença inflamatória crónica das vias aéreas, sendo a inflama-
ção a causa da obstrução brônquica e do aumento da reactividade
dos brônquios a vários estímulos3.

Apesar das sucessivas definições a asma pode ser abordada com
base nas suas alterações características que vão da imunologia à
clínica (Quadro 7).

Quadro 6.  Características farmacológicas dos agonistas β2
19

potência potência* selectividade eficácia (%)
β1-inotrópico+ β2-bronco-relax. β2/β1 β2

Isoprenalina 1,0 1,0 1,0 100
Salbutamol 0,0004 0,55 1.375 86
Fenoterol 0,005 0,6 120 100
Formoterol 0,05 20,0 400 100
Salmeterol 0,0001 8,5 85.000 63

*Potência: relaxamento do tónus intrínseco dos músculos das vias aéreas (início e
duração de acció)

Quadro 7. Características da asma

Imunologia Atopia Ig E elevada
(nem sempre presente) Testes cutâneos positivos

Patologia Asma aguda Broncoconstrição; vasodilatação
Exsudação de plasma e edema da mucosa
Hipersecreção de muco

Asma crónica Células inflamatórias na mucosa e lúmen
Espessamento da membrana basal
Fibrose subepitelial
Espessamento da camada muscular lisa
Hiperplasia das glândulas submucosas

Fisiologia Obstrução brônquica reversível
Hiperreactividade brônquica

Clínica Pieira e dispneia. Opressão torácica. Tosse
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As propriedades dos agonistas dos receptores β2 estão bem reconhe-
cidas. Incluem, para além da broncodilatação, a inibição da libertação
de mediadores da inflamação e da exsudação microvascular, a inibi-
ção da neurotransmissão colinérgica, a modulação da produção de
muco e do transporte mucociliar e a diminuição da tosse (Quadro 8).

Do ponto de vista clínico a dilatação do músculo liso brônquico
corresponde ao efeito terapêutico mais importante dos agonistas
dos receptores β2 nas patologias pulmonares obstrutivas, com
particular destaque para a asma brônquica.

Efeito broncodilatador

O estreitamento do lúmen brônquico presente na asma deve-se
a uma série de mecanismos liderados pela constrição do músculo
liso brônquico e também à libertação de mediadores de inflama-
ção, ao extravasamento de plasma com edema da mucosa, à hiper-
secreção, aos mecanismos neurogénicos e a perda das propriedades
elásticas do pulmão.

A acção broncodilatadora imediata dos agonistas dos receptores β2
deverá ser atribuída ao efeito directo no músculo liso das vias aéreas,
embora os restantes efeitos adicionais possam ser importantes.

Quadro 8. Efeitos e mecanismos de acção dos agonistas dos receptores β2
nas vias aéreas

Efeito Mecanismo da acção

Broncodilatação – Activação de receptores β2 do músculo liso

Antibroncoconstrição – Indirecto, através de outros mediadores
Anti-inflamatório • Inibição da libertação de leucotrienos e histamina

pelos mastócitos pulmonares
Antiexudativo • Redução da síntese de prostaglandinas e

leucotrienos por inibição da fosfolipase A2
Antitússico • Inibição da libertação de acetilcolina

Aumento da actividade – Melhoria da função mucociliar por aumento
e da depuração ciliar da síntese de cAMP

Vasodilatação pulmonar – Activação de receptores β2 da musculatura
lisa dos vasos

Para uma revisão ver, por exemplo, Chung e Barnes, 1993
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A capacidade dos agonistas dos receptores β2 em provocar
broncodilatação resulta da estimulação directa dos adrenoceptores
β2 (capítulo I).

Os agonistas dos receptores β2 funcionam como “antagonis-
tas funcionais”, revertendo a broncoconstrição qualquer que
seja o estímulo constritor, o que é de particular importância na
asma, dada a variedade de mecanismos envolvidos no espasmo
brônquico.

Os agonistas dos receptores β2 também causam broncodilatação
por acção indirecta, inibindo a libertação de mediadores e neuro-
transmissores broncoconstritores das células inflamatórias e dos
nervos das vias aéreas.

Ainda ao nível do músculo liso brônquico, tem-se discutido o
papel protector dos agonistas dos receptores β2 em relação ao
remodeling – evitando o espessamento da camada muscular ao inibir
os factores de crescimento responsáveis pela proliferação muscular4.

O potencial efeito broncodilatador dos agonistas dos receptores
β2 posiciona-os como arma terapêutica fundamental na bronco-
constrição aguda e no controlo da crónica. No primeiro caso
encontram-se os agonistas dos receptores β2, de curta duração de
acção. No segundo surgem o formoterol e o salmeterol.

Estes dois agonistas dos receptores β2, de longa duração de
acção, quando adicionados ao corticóide inalado, mostraram me-
lhorar os sintomas da asma e a função pulmonar e reduzir o
número de exacerbações, assumindo também um papel importante
no controlo dos sintomas da asma nocturna e de exercício5.

Efeito broncoprotector

Os agonistas dos receptores β2 têm efeito protector da resposta
inflamatória aguda das vias aéreas ao alergénio, por inibirem a
libertação de mediadores da inflamação tais como a histamina, os
leucotrienos e as prostaglandinas.

A resposta das vias aéreas à provocação alergénica pode ser
bifásica, com uma resposta imediata de broncoconstrição seguida
de recuperação do calibre brônquico e posterior broncoconstrição
tardia, 4 a 8 h depois.

A fase imediata está dependente da activação dos mastócitos,
com libertação local de histamina e outros mediadores de inflama-
ção. A resposta tardia deve-se ao edema da mucosa, presença de
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eosinófilos activados no lúmen brônquico e infiltração celular
leucocitária, predominantemente eosinofílica.

A influência do uso prévio dos agonistas dos receptores β2, de
curta duração, na resposta broncoconstritora imediata à inalação
de alergénio, revelou-se protectora. Esta broncoprotecção revelou-se
também contra a broncoconstrição induzida pelo exercício6.

A investigação com os agonistas dos receptores β2 de longa
duração demonstrou que estes inibem, não só a resposta bronco-
constritora imediata à inalação do alergénio, mas também a fase
tardia da broncoconstrição, até 12 h após provocação7,8.

Embora o poder broncodilatador prolongado e o “antagonismo
funcional” contra o estímulo broncoconstritor explique este fenó-
meno, existe alguma evidência de que este efeito protector tardio
seja, em parte, explicado pela inibição de mediadores da inflama-
ção das vias aéreas.

Efeito na hiperreactividade brônquica

Vários estudos fundamentam a relação causal entre inflamação
das vias aéreas e hiperreactividade brônquica, permitindo a me-
dição desta última estimar a gravidade da asma e a dose de
medicação necessária para controlar os sintomas.

O efeito dos agonistas dos receptores β2 na resposta inflamató-
ria crónica e, consequentemente, no controlo da hiperreactividade
brônquica, é nulo.

Estudos no lavado broncoalveolar e biopsias brônquicas, reali-
zados antes e após terapêutica com agonistas dos receptores β2,
não mostraram efeito significativo destes fármacos na infiltração
celular crónica presente na asma e responsável pela hiperreactivi-
dade brônquica e pela asma crónica9,10.

Os agonistas dos receptores β2 não apresentam um efeito inibi-
tório significativo sobre os macrófagos, eosinófilos e linfócitos, ao
contrário dos corticóides que assim controlam a inflamação cróni-
ca das vias aéreas.

Para além dos estudos histopatológicos não demonstrarem efei-
to benéfico dos agonistas dos receptores β2 no controlo da infla-
mação, os estudos da função pulmonar revelam ainda que os
agonistas dos receptores β2, de curta duração, quando tomados em
posologia contínua, 4 vezes ao dia, podem agravar a hiperreactivi-
dade brônquica nos sujeitos asmáticos11.
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Efeito anti-exsudativo

A resposta brônquica aos alergénios e à libertação de mediado-
res da inflamação resulta no aumento da permeabilidade da micro-
circulação da parede com consequente exsudação de plasma.

Os agonistas dos receptores β2 causam vasodilatação e aumento
do fluxo sanguíneo na circulação brônquica, o que em si é adverso,
uma vez que o aumento do fluxo sanguíneo, em vasos com
permeabilidade aumentada, agrava o edema da mucosa.

Contudo, os agonistas dos receptores β2 também diminuem a
permeabilidade vascular, reduzindo a exsudação microvascular e pre-
venindo assim o desenvolvimento de edema da mucosa brônquica12.

Este efeito anti-exsudativo, mediado pelos adrenoceptores β2 endo-
teliais, poderá também ser, em parte, devido ao efeito nas células
inflamatórias, responsáveis pelo aumento da permeabilidade vascular.
Contudo, ainda se desconhece a relevância terapêutica desta propriedade.

Efeito mucociliar

A deficiência da função mucociliar na asma é multifactorial,
incluindo anomalia dos cílios, alterações reológicas do muco,
aumento da quantidade deste e estreitamento das vias aéreas.

Os agonistas dos receptores β2, através de receptores nas células
epiteliais, aumentam a produção de muco e o transporte de cloro
no epitélio brônquico, o que facilita a clearance mucociliar que se
encontra habitualmente deficiente.

A estimulação da produção de muco parece incidir sobre as células
mucosas e não sobre as serosas, o que poderá resultar no aumento da
viscosidade do muco, embora o significado clínico seja duvidoso.

Através da estimulação dos adrenoceptores β2 da superfície
epitelial, os agonistas dos receptores β2 aumentam a frequência dos
batimentos ciliares.

Apesar de todo este conhecimento, permanece controverso o
efeito dos agonistas dos receptores β2 no aumento da eficácia da
função mucociliar, reconhecido por vários autores13,14, dado que
alguns estudos falham em demonstrá-lo15.

Efeito antitússico

Embora a tosse possa ser directamente induzida por secreções e
irritação das vias aéreas, a tosse não produtiva persistente pode
também resultar do aumento da sensibilidade dos receptores da tosse.
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Vários mediadores libertados na asma podem estar na origem
do aumento do reflexo da tosse encontrado em alguns asmáticos.

O papel da tosse é fundamental quando o transporte mucociliar
falha e/ou a produção de muco aumenta. Porém, continua pouco
claro o verdadeiro contributo das alterações quantitativas e reológi-
cas do muco na génese da tosse na asma, uma vez que as alterações
inflamatórias da própria doença são suficientes para a explicar.

Pouco se sabe sobre a distribuição dos adrenoceptores β2 nos
receptores da tosse e se o agonista dos receptores β2 terá um efeito
directo nesses receptores.

Alguns estudos suportam que o efeito antitússico dos agonistas
dos receptores β2 é secundário ao seu efeito broncodilatador,
contudo outros evidenciam um efeito inibitório directo dos recep-
tores da tosse independente do efeito relaxante16,17.

Efeito anticolinérgico nas terminações nervosas

Estudos da reacção da mucosa brônquica aos agonistas dos
receptores β2 sugerem a presença de adrenoceptores β2 pré-juncio-
nais nos nervos colinérgicos que, ao inibirem a neurotransmissão,
diminuem a libertação de acetilcolina das terminações nervosas.

Esta redução da broncoconstrição colinérgica reflexa dá o seu
contributo para o efeito broncodilatador dos agonistas β2

18.

A reter...

• O conhecimento das características dos agonistas dos re-
ceptores β2 em termos da rapidez de início e duração da acção
é fundamental para a escolha correcta do tratamento da crise e
do controlo dos sintomas na asma.

• O conceito actual de asma define-a como uma doença infla-
matória crónica das vias aéreas, sendo a obstrução e a hiperreac-
tividade brônquicas consequências desse processo inflamatório.

• Embora outros efeitos sejam atribuídos aos agonistas dos
receptores β2, do ponto de vista clínico, o efeito broncodilata-
dor é o mais importante.

• Particular destaque para os agonistas dos receptores β2 de
longa duração que, quando adicionados ao corticóide inalado,
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permitem controlar os sintomas, melhorar a função pulmonar
e reduzir as exacerbações na asma.

• Embora com efeito broncoprotector na resposta imediata
à estimulação brônquica (importante na asma de exercício), os
agonistas β2 não têm actividade na resposta inflamatória cróni-
ca e consequentemente na hiperreactividade brônquica.
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III. Dispositivos e técnica
de inalação

A via inalatória é o modo de administração mais eficaz no
tratamento das doenças obstrutivas das vias aéreas, nomeadamente
na asma brônquica e na doença pulmonar obstrutiva crónica1,3,9.

No entanto, o benefício da medicação é proporcional à dose de
fármaco inalado que atinge o pulmão, a qual, por sua vez, está
relacionada com a capacidade que o doente tem de executar
correctamente a técnica de inalação1-3,6,8.

Mesmo com função pulmonar normal, esta técnica é difícil,
tanto para as crianças como para os adultos, e, por isso, existem
vários dispositivos que tentam aperfeiçoar e melhorar a deposição
do fármaco nas vias aéreas inferiores, com menor esforço para o
doente1,2,5.

Os sistemas utilizados na terapêutica inalatória são basicamente três:
• Nebulizadores ultrassónicos ou pneumáticos
• Inaladores pressurizados de dose controlada (MDI – Metered

Dose Inhaler)
• Inaladores de pó seco (DPI – Dry Powder Inhaler)
A principal diferença entre cada um destes dispositivos é o

modo como se produz o aerossol.
Nos dois primeiros o sistema de gerar o aerossol faz parte

integrante do dispositivo, enquanto que no inalador de pó seco, a
formação do aerossol está totalmente dependente do esforço ins-
piratório do doente. Isto faz com que a técnica praticada tenha de
ser adequada a cada tipo de dispositivo3,4,7.

Dispositivos inalatórios
Nebulizadores (pneumáticos e ultrassónicos)

A sua utilização está indicada principalmente nas situações de
maior dificuldade respiratória, tanto em crianças como nos adul-
tos, uma vez que não exige grande esforço inspiratório.

No nebulizador pneumático é utilizado um sistema de ar com-
primido ou de oxigénio fornecido por um compressor, como fonte
de aerossol.
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O nebulizador ultrasónico funciona através duma bateria ligado
à electricidade.

A inalação é feita de uma maneira passiva, com o doente a
respirar normalmente, com esforço inspiratório mínimo e sem
necessidade de sincronização4,7.

No entanto, deve ter-se em conta a utilização dos nebulizadores
com máscara facial que necessita de uma posição e adaptação
correctas de modo a não haver fugas (Fig. 4).

Inaladores pressurizados (MDI) doseáveis ou de dose
controlada

Nestes dispositivos é utilizada uma mistura de fármaco, aditivos
e propelentes (clorofluorocarbonetos ou hidrofluoralcano) dentro
de um recipiente estanque (Fig. 5).

Figura 5. Metered Dose Inhaler.

Figura 4.
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Esta mistura é libertada numa dose fixa através duma válvula de
dose controlada.

O uso destes inaladores exige uma força inspiratória de pelo
menos 1 l/s e, se usado sem câmara expansora, obriga a que haja
sincronização da activação com a inalação7.

Inaladores de pó seco (DPI)

São sistemas simples em que a inalação depende do esforço
inspiratório do doente, mas não necessita de sincronização, o que
facilita a sua utilização em doentes de todas as idades7.

Existem dispositivos unidose e multidose, conforme o número
de doses que apresentam (Fig. 6).

Figura 6.

a) b)

c) d) e)
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Técnica de inalação
Mesmo em condições respiratórias favoráveis a percentagem de

fármaco inalado que chega aos pulmões é menos de 30% da dose
prescrita, seja qual for o sistema utilizado. O restante é depositado
na orofaringe e posteriormente deglutido.

Tem-se verificado que a utilização de uma técnica correcta pode
aumentar a deposição pulmonar em cerca de 14%, com aumento
da eficácia da medicação2-4,6-8.

Existem alguns componentes na manobra de inalação que são
fundamentais para que a técnica seja feita correctamente:

• Posição do dispositivo em relação à boca
• Débito inspiratório
• Sincronização
• Pausa no final da inspiração
Estas variáveis não têm sempre a mesma importância em todos

os dispositivos; por exemplo, os sistemas que funcionam com a
manobra de inspiração necessitam de esforços inspiratórios mais
elevados do que a inalação através de câmaras expansoras utiliza-
das com os MDI. Também a manobra de pausa no final da
inspiração pode ser importante para os MDI isoladamente, mas
não ser relevante quando se utiliza a câmara expansora6,7.

Posição do dispositivo em relação à boca

Existe alguma controvérsia em relação à técnica de inalação com
os MDI, nomeadamente à utilização com a boca aberta ou fechada.

Na utilização com a boca fechada o dispositivo é colocado na
boca com os lábios fechados à volta do bucal, enquanto que a
técnica com a boca aberta o dispositivo é colocado a cerca de 4 cm
em frente da boca.

Esta distância leva a que o aerossol desacelere, perca propelente
e torne o tamanho das partículas mais pequenas, facilitando a
deposição. Esta é também a função das câmaras expansoras utili-
zadas com os MDI7.

Alguns autores referem que a utilização com a boca aberta é
mais eficaz, mas o problema reside na dificuldade de execução,
uma vez que os doentes nem sempre conseguem sincronizar a
actuação com a inalação e manter a orientação correcta do dispo-
sitivo em frente da boca1,6.
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Débito inspiratório

Esta é outra das variáveis que influencia a deposição do fármaco
no pulmão, principalmente com alguns dos sistemas utilizados,
MDI e inaladores de pó seco.

A inalação lenta e profunda com débitos inspiratórios à volta de
25 a 30 l/min diminui o impacto na orofaringe e aumenta a
quantidade de produto que chega às vias aéreas inferiores. Pelo
contrário, débitos inspiratórios elevados, superiores a 1 l/s, resul-
tam em má resposta clínica devido à menor quantidade de fármaco
a nível do pulmão.

Estes resultados foram confirmados por Lindgreen, et al. ao
mostrarem que uma técnica de inalação incorrecta resultou numa
resposta broncodilatadora pobre, quando comparada com as res-
postas obtidas após optimização da técnica6.

A variação do débito inspiratório afecta não só a resposta
broncodilatadora ao MDI como também a resposta aos testes
de broncomotricidade (tanto de broncoconstrição como de
broncodilatação).

Sincronização

O erro mais frequente, na utilização dos inaladores, é a defi-
ciente sincronização entre a activação do dispositivo e a inala-
ção. A capacidade (habilidade) para sincronizar estas duas
acções é fundamental para que a deposição do fármaco se faça
correctamente.

O aerossol libertado pelo MDI tem uma velocidade de cerca 15
m/s e em 0,1 a 0,2 s a nuvem produzida desaparece e já não está
disponível para inalação, o que significa que a falta de sincroniza-
ção torna a terapêutica inalatória ineficaz.

Pausa no final da inspiração

A pausa no final da inspiração é fundamental por favorecer
a sedimentação gravitacional, com efeitos broncodilatadores
após uma pausa de 10 s. No entanto, como já foi referido, em
alguns sistemas de inalação esta variável não é tão importante,
como acontece com a utilização de câmaras expansoras com os
MDI1-3.
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Erros que são observados com maior frequência
durante a inalação dos MDI

No que se refere à coordenação:
• Activação do MDI antes ou no fim da inspiração
• Activação do MDI durante a expiração
• Activações múltiplas do MDI durante a inalação
No que respeita à inalação propriamente dita, os erros mais

frequentes são:
• A inalação rápida
• Inalação através do nariz
• Não fazer pausa após a inalação
Para maximizar a eficácia da terapêutica e a melhoria da técnica,

deve tentar-se escolher o dispositivo que melhor se adapta às
características do doente, reforçar as instruções, com demonstra-
ções práticas ou recorrer a câmaras expansoras nos MDI ou
dispositivos que não exijam sincronização dos gestos.

A utilização de câmaras expansoras veio melhorar a técnica de
inalação dos MDI, uma vez que, como já referido, não exige
sincronização dos movimentos de activação com a inspiração; para
além disso reduzem a deposição do fármaco na orofaringe e
podem ser utilizados por crianças e adultos.

Alguns autores mostraram que, mesmo com o ensino frequente,
cerca de 14 a 16% dos doentes nunca conseguem fazer a inalação
correcta1,4,6-8.

A reter...

A via inalatória é a mais eficaz no tratamento da doença
obstrutiva das vias aéreas, com menos efeitos acessórios e
permitindo um início de acção mais rápido. A técnica é funda-
mental para que haja uma boa resposta clínica, pelo que deve
ser dada muita atenção à administração correcta da terapêutica.
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IV. Efeitos adversos dos
agonistas dos receptores β2 –
Mitos e realidades

Os agonistas dos receptores β2 são fármacos broncodilatadores
com um lugar incontestável na terapêutica das doenças obstruti-
vas das vias aéreas, de que se salientam a asma e a doença
pulmonar obstrutiva crónica (DPOC). Contudo, o uso generali-
zado destes fármacos tem levantado algumas questões relativas à
sua segurança, em particular quanto ao risco cardiovascular que
comporta.

Neste capítulo, abordam-se os efeitos adversos dos agonistas
dos receptores β2 mais frequentemente descritos na literatura,
dando especial relevo aos efeitos decorrentes da administração de
elevadas doses e da administração regular destes fármacos, bem
como da interacção medicamentosa entre agonistas dos receptores
β2 e destes com os corticosteróides.

Efeitos adversos dos agonistas
dos receptores β2 quando administrados
de forma aguda

Os agonistas dos receptores β2 podem provocar efeitos adver-
sos, em particular quando actuam nos receptores β presentes em
outras células que não as do aparelho respiratório. Assim, a acção
sobre os receptores β localizados ao nível dos músculos estriados
esqueléticos (adrenoceptores β2) pode levar ao tremor muscular,
enquanto que ao nível do coração (adrenoceptores β1) pode pro-
vocar taquidisritmia, extrassístoles ventriculares, palpitações, au-
mento da contractilidade do miocárdio e elevação do consumo de
oxigénio. Estes fármacos devem, pois, ser usados com precaução
em doentes com doença coronária, hipertensão, hipertiroidismo e
eclâmpsia.

Os agonistas dos receptores β2 podem provocar uma queda
significativa da pressão parcial arterial de oxigénio após a inala-
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ção. Este agravamento da hipoxemia foi demonstrado por Saito,
et al. após a inalação de fenoterol em doentes com DPOC e
ocorre por alteração da relação entre a ventilação e a perfusão.
Estes autores verificaram que o fenoterol inalado conduziu a um
aumento significativo da frequência cardíaca e do débito cardía-
co, ao mesmo tempo que provocou redução da resistência vascu-
lar pulmonar14.

Os agonistas dos receptores β2 podem também provocar cefaleias,
tonturas, irritabilidade, ansiedade e insónias15.

Pelo seu efeito na activação da bomba de Na+K+ATPase da
membrana celular, os agonistas dos receptores β2 podem, quando
administrados em doses elevadas, levar à hipocaliemia e à hipergli-
cemia, devendo ser usados com precaução nos doentes com diabe-
tes mellitus.

Morte pelos agonistas dos receptores β2?

Durante os anos 80, a Austrália e a Nova Zelândia reportaram
elevado número de mortes por asma, quando comparado com os
outros países. Os estudos epidemiológicos então realizados, rela-
cionaram esta epidemia com o uso de fenoterol inalado.

A associação de um maior risco de morte por asma com o uso
de um agonista dos receptores β2 particular foi alvo de elevada
controvérsia e crítica. Ao ser levantada a hipótese desta associa-
ção, o Departamento de Saúde da Nova Zelândia retira, em Maio
de 1989, o subsídio para a prescrição de fenoterol e avisa os
médicos do risco potencial deste fármaco. As vendas do fenoterol
desceram subitamente e a mortalidade por asma reduziu-se dras-
ticamente7.

Um estudo realizado na província canadiana de Saskatchewan
demonstrou que o risco de mortalidade por asma foi superior
nos doentes medicados com fenoterol inalado, quando compara-
do com o risco em doentes medicados com salbutamol inalado8.
A explicação para este fenómeno centra-se na menor selectivida-
de do fenoterol para o adrenoceptor β2, estendendo a sua acção
aos receptores β1, com efeitos particularmente deletérios para o
aparelho cardiovascular. Verificou-se um aumento do cronotro-
pismo e do inotropismo cardíaco, com elevação do consumo de
oxigénio pelo miocárdio.
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Os efeitos cardiovasculares dos agonistas dos receptores β2 são
coadjuvados pela hipoxemia e hipercapnia, frequentemente pre-
sentes nas exacerbações graves de asma, levando à ocorrência de
disritmias potencialmente fatais6. Tem sido apontado como justifi-
cação para o aumento da morbilidade em doentes com asma, e
possivelmente para o aumento da mortalidade na Nova Zelândia,
o não reconhecimento de que o fenoterol terá sido comercializado
em doses duas a quatro vezes superiores às doses habituais do
salbutamol ou da terbutalina2.

Apesar de ocorrer mais frequentemente com agonistas dos
receptores β2 menos selectivos, o risco acrescido de mortalidade
por asma também foi demonstrado para agonistas mais selectivos,
como o salbutamol. Abramson, et al. num estudo que relacionou
89 casos de morte por asma com 322 controlos com grau de
gravidade semelhante que se dirigiram aos Serviços de Urgência
por exacerbação de asma, encontraram os seguintes resultados6:

• As concentrações de salbutamol detectadas no sangue dos
doentes que faleceram por asma foram significativamente superio-
res às dos controlos (Fig. 7). Os níveis de salbutamol detectados

Figura 7. Distribuição da concentração do salbutamol no sangue1.

casos (n = 35) e controlos (n = 229)
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no sangue relacionaram-se com a dose de salbutamol administrado
na ambulância e/ou no Serviço de Urgência, quer sob a forma
inalada, quer sob a forma endovenosa. Quando administrado em
elevadas doses, o salbutamol perde a sua selectividade para o
adrenoceptor β2 e pode causar efeitos adversos cardíacos potencial-
mente fatais.

• Quando comparados com os controlos, os doentes que fale-
ceram por asma apresentavam um uso muito inferior de corticos-
teróides orais e inalados. Os autores consideram que, muito pro-
vavelmente, alguns dos casos poderiam ter sobrevivido se a
terapêutica com corticosteróides orais tivesse sido associada pre-
cocemente.

Efeitos adversos dos agonistas β2 quando
administrados de forma regular

Ao contrário do efeito farmacológico benéfico obtido com a
administração dos agonistas dos receptores β2 em SOS, a adminis-
tração regular destes fármacos pode causar aumento da hiperreac-
tividade brônquica em doentes asmáticos. Este fenómeno é evi-
denciado pelo desvio para a esquerda da curva dose-resposta à
provocação com broncoconstritores, com redução do PC20 (con-
centração do broncoconstritor que provoca a queda de 20% do
FEV1 relativamente ao valor basal), bem como pela acentuação
do declive desta curva. Na maior parte dos casos, este efeito não
parece ter relevância clínica. Contudo, em doentes com asma
grave, a hiperreactividade brônquica é já muito elevada e existe a
tendência para o uso excessivo destes fármacos, pelo que mesmo
um pequeno acréscimo na hiperreactividade brônquica pode ter já
consequências clínicas importantes4.

O uso regular dos agonistas dos receptores β2 induz a perda do
efeito broncoprotector em relação, não só a estímulos farmacoló-
gicos como a metacolina ou a adenosina monofosfato, mas tam-
bém à estimulação brônquica pelos alergenos inalados e pelo
exercício físico. Este fenómeno de perda da sensibilidade do recep-
tor da superfície celular após estimulação repetida por um agonis-
ta, designa-se por taquifilaxia quando se refere à dessensibilização
do receptor a curto prazo ou por tolerância quando resulta da
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estimulação prolongada no tempo, com internalização e sequestro
do receptor no interior da célula (capítulo I).

O fenómeno de tolerância tem como implicações clínicas que a
prescrição de agonistas dos receptores β2 inalados, como preven-
ção do broncospasmo induzido pelo exercício ou pelos alergenos,
pode deixar de ser eficaz, se estes fármacos passarem a ser usados
de forma regular.

Ao contrário da taquifilaxia ao efeito broncoprotector dos
agonistas dos receptores β2, a perda do efeito broncodilatador
destes fármacos tem sido difícil de demonstrar, provavelmente
porque no músculo liso das vias aéreas existe uma elevada expres-
são do gene para o adrenoceptor β2.

Desde que o receptor β2 foi clonado em 1987, tem sido
investigada a relação entre a sua estrutura e função. A forma
Gly-16 do receptor das células musculares lisas das vias aéreas
humanas é mais susceptível à down-regulation e à dessensibiliza-
ção após ter sido exposta aos agonistas dos receptores β2, do que
a forma Arg-16. O aparecimento de tolerância aos efeitos bron-
codilatadores dos agonistas dos receptores β2 parece, desta forma,
ter predisposição genética9. Segundo Tan, et al. a variante gené-
tica do adrenoceptor β2 que induz a tolerância pode ocorrer em
elevada percentagem (até 50%) dos indivíduos de raça branca do
Reino Unido9.

Um outro efeito demonstrado com o uso regular dos agonistas
dos receptores β2 inalados, de curta duração, é o efeito ricochete
(rebound), com agravamento da hiperreactividade brônquica, quan-
do, após suspensão da terapêutica, se esgota o tempo de actuação do
fármaco. Este fenómeno ainda não foi demonstrado nos agonistas
dos receptores β2 inalados, de longa duração de acção5.

Uso regular de agonistas dos
receptores β2 – Broncodilatação pode
mascarar a inflamação?

Sears, et al. compararam os efeitos obtidos com o uso regular
do fenoterol sob a forma inalada, comparando-o com o seu uso
em SOS e com o placebo. Em 70% dos doentes, o melhor
controle da asma foi obtido durante o período de administração
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do placebo, com o recurso de agonistas dos receptores β2 apenas
em SOS. A inalação regular de agonistas dos receptores β2
associou-se a uma deterioração do controlo da asma na maior
parte dos doentes11.

Num estudo realizado em doentes asmáticos, McIvor, et al.
demonstraram que o uso regular de salmeterol não só não evitou
o aparecimento de inflamação brônquica subjacente, como a mas-
carou, enquanto exercia a sua acção como broncodilatador e
controlador de sintomas. Por outras palavras, o uso regular de
salmeterol permitiu a este grupo de doentes tolerar um maior grau
de inflamação sem o aparecimento de sintomas e sem se objectivar
redução da função pulmonar16.

Interacção entre agonistas dos receptores β2.
O uso crónico de salmeterol pode reduzir
a sensibilidade dos receptores β
ao salbutamol?

O salmeterol é um agonista parcial in vitro, pelo que se espera
que actue como antagonista parcial, o que levanta a hipótese de que
as moléculas do salmeterol ocupem os adrenoceptores β2 e redu-
zam o acesso e a eficácia dos agonistas dos receptores β2 de rápido
início de acção, como a terbutalina (agonista β2 completo) ou o
salbutamol, com menor afinidade para o receptor do que o salme-
terol. Num estudo realizado por Smyth, et al. a administração de
doses cumulativas de salbutamol, após um tratamento com salme-
terol, demonstrou que o efeito dos dois fármacos era aditivo1. A
interacção entre o salmeterol e o salbutamol não parece ser signi-
ficativamente forte para causar uma redução clinicamente impor-
tante nos efeitos benéficos de ambos os fármacos. Contudo, não é
completamente seguro que esta interacção, potencialmente nociva,
não possa ocorrer em doentes com exacerbação aguda da asma2.
Grove e Lipworth demonstraram, em 17 doentes asmáticos, que a
administração de salmeterol (50 µg duas vezes por dia) resultou na
redução da resposta a doses repetidas de salbutamol inalado10.
Assim, doentes que cumprem terapêutica regular com salmeterol
poderão necessitar de doses mais elevadas de salbutamol, para
obter reversão da broncoconstrição aguda.
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Interacção com os corticosteróides
Demonstrou-se que os agonistas dos receptores β2 de longa

duração de acção e os corticosteróides interagem a nível molecular.
Os corticosteróides aumentam a transcrição e a expressão dos
adrenoceptores β2 no músculo liso brônquico e nos leucócitos e
aumentam a síntese dos receptores β2 na mucosa respiratória.
Diminuem, desta forma, a dessensibilização e a tolerância dos
adrenoceptores β2.

Aparentemente esta up-regulation dos adrenoceptores β2 ocorre
com a administração de corticóides sistémicos, mas não com os
inalados3. Contudo, a administração regular de corticóides inala-
dos, mesmo em baixas doses, pode prevenir os efeitos deletérios
do uso regular dos agonistas dos receptores β2. Donahue, et al.
demonstraram que o uso excessivo destes agonistas inalados ape-
nas se associou a um maior número de internamentos por asma,
entre os doentes que não cumpriam terapêutica com corticóides
inalados12. Eisner, et al. também encontraram uma associação entre
o uso de agonistas β2 inalados e o internamento em unidades de
cuidados intensivos ou a entubação endotraqueal devida a asma,
no grupo de doentes que não estava medicado com corticoterapia
inalada13.

Por seu lado, os agonistas dos receptores β2 de longa duração de
acção, como o salmeterol e o formoterol, activam o receptor
glicocorticóide, através de um mecanismo de fosforilação, tornan-
do-o mais sensível à activação dependente do esteróide.

A reter…

• Quando usados de forma regular, os agonistas dos recep-
tores β2 podem ser responsáveis por efeitos adversos clinica-
mente importantes, entre os quais a deterioração do controlo
da asma.

• A sua administração em elevadas doses, em contexto de uma
exacerbação grave da asma, deve ser acompanhada de terapêu-
tica sistémica com corticosteróides e oxigenoterapia, pelo risco
elevado de efeitos adversos cardíacos potencialmente fatais que
comporta.
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• Os doentes que suspendem a terapêutica com corticoste-
róides por sentirem alívio sintomático com o uso de agonistas
dos receptores β2 inalados, estão em maior risco de sofrer
deterioração do controlo da asma e são mais susceptíveis à
ocorrência de efeitos adversos graves, secundários à terapêutica
com os referidos agonistas.

• A redução da dose de corticóides em doentes que cum-
pram terapêutica regular com agonistas dos receptores β2 de
longa duração deve ser cautelosa, já que o agravamento da
inflamação pode ser mais difícil de detectar, pela acção bronco-
dilatadora mais prolongada destes fármacos.
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V. Posicionamento dos agonistas
dos receptores β2 no tratamento
da obstrução das vias aéreas

Os fármacos agonistas dos receptores β2 têm indicação no
tratamento da obstrução reversível das vias aéreas.

A via inalatória é a forma de administração preferencial pela
deposição directa no órgão-alvo, pela selectividade terapêutica,
permitindo a utilização de doses baixas, o que condiciona menor
incidência de efeitos adversos.

Posicionamento no tratamento da asma

Os agonistas dos receptores β2 de acção curta devem ser utiliza-
dos quando necessário, constituindo a terapêutica de eleição no
alívio dos sintomas agudos de broncoconstrição, por apresentarem
início de acção rápido.

A frequência da sua administração pode ser utilizada como
parâmetro de aferição de eficácia da terapêutica anti-inflamatória
(corticoterapia inalada).

Têm também indicação na prevenção do broncospasmo induzi-
do pelo exercício.

Sempre em associação com medicação anti-inflamatória, os ago-
nistas dos receptores β2 de longa duração de acção são utilizados
como terapêutica de manutenção para controlo sintomático nos
doentes com asma persistente moderada a grave.

De salientar que a melhoria da sintomatologia obtida com estes
fármacos é decorrente da supressão das consequências do processo
inflamatório das vias aéreas e não do controlo de resposta inflama-
tória, já que não exercem acção farmacológica a este nível1.

A melhoria das queixas, especialmente da sintomatologia noc-
turna, é atribuída à acção prolongada, conduzindo a valores mais
elevados de débitos expiratórios máximos matinais.

Apresentam ainda indicação na prevenção da asma de esforço.
O grupo GINA (Global Initiative For Asthma) publicou, em

1998, normas de actuação no diagnóstico e tratamento da asma



Curso Interactivo de Pneumologia

50

brônquica. Foi proposta uma abordagem terapêutica por níveis de
actuação em conformidade com a gravidade da doença2.

Utilização dos agonistas dos receptores β2
consoante a gravidade clínica (GINA)

Asma intermitente

É indicada a utilização de agonistas dos receptores β2 inalados
de acção curta, como medicação de alívio, não devendo exceder
uma administração semanal.

Asma persistente

– Ligeira
É também indicado o uso de agonistas dos receptores β2 de

curta duração, não devendo exceder 3 a 4 administrações diárias.
– Moderada
A prescrição de agonistas dos receptores β2 de longa duração

(salmeterol ou formoterol) na asma persistente moderada constitui
uma alternativa ao aumento da corticoterapia inalada, nos doentes
já submetidos a doses consideradas adequadas, que não promove-
ram o controlo sintomático.

Os agonistas dos receptores β2 de curta duração estão indicados
no alívio dos sintomas agudos, não devendo a sua administração
exceder 3 a 4 tomas diárias.

Quadro 9. Posicionamento dos agonistas dos receptores β2 no tratamento
da asma brônquica

β2 agonistas de curta duração de acção – Nas exacerbações / crise asmática
– Nas formas de asma intermitente
e asma persistente ligeira
– Na prevenção do broncospasmo
induzido pelo esforço

β2 agonistas de longa duração de acção – Nas formas de asma persistente
moderada ou grave
– Na prevenção do broncospasmo
induzido pelo exercício



Pontes da Mata. Agonistas no receptores β2

51

– Grave
Nesta situação, está indicada a utilização de agonistas dos

receptores β2 de longa acção como terapêutica controladora diária.
Quando necessário, e apesar da administração de fármacos de

longa duração, os agonistas dos receptores β2 de acção curta deverão
ser utilizados nas exacerbações, para alívio rápido dos sintomas.

Agonistas dos receptores β2 no tratamento da exacerbação

Os agonistas dos receptores β2 de curta duração são os fármacos
de eleição no tratamento da crise asmática aguda, pelo início de
acção rápido e eficácia clínica. A via inalatória é a preferida, não
havendo benefício da nebulização em oposição à administração
por inalador doseável (MDI). Em qualquer dos casos, a deposição
pulmonar é baixa, nas situações de broncospasmo intenso.

A dose recomendada é variável consoante a gravidade da crise
e as condicionantes do doente.

A utilização de agonistas dos receptores β2 por via parentérica
(salbutamol) não é recomendada, já que o efeito terapêutico não é
superior ou mais rápido do que por administração inalatória, podendo,
pelo contrário, desencadear efeitos adversos. Contudo, verifica-se algu-
ma tendência na sua utilização em situações muito graves, nas quais não
se obteve resposta ao fármaco inalado e aos corticosteróides sistémicos.

Agonistas dos receptores β2 no tratamento da asma na
criança

A utilização dos agonistas dos receptores β2 no tratamento da
asma brônquica na criança, com idade superior a 5 anos, tem
indicação sobreponível à do adulto.

Nas crianças com idade inferior a 5 anos, os agonistas dos
receptores β2 de acção curta são usados como medicação de alívio,
sendo administrados por nebulização ou por inaladores doseáveis
com adaptação a câmara expansora e a máscara facial3.

Agonistas dos receptores β2 na prevenção
do broncospasmo induzido pelo exercício

Na prevenção do broncospasmo induzido pelo exercício, po-
dem ser utilizados os fármacos agonistas dos receptores β2 com



Curso Interactivo de Pneumologia

52

acção curta ou longa, variando apenas a duração do período de
protecção que é de 4 e 12 h, respectivamente.

Estes fármacos deverão ser administrados, nas doses adequadas,
cerca de 30 min antes da realização do esforço.

Posicionamento dos agonistas β2
no tratamento da doença pulmonar
obstrutiva crónica (DPOC)

A indicação major para o uso de terapêutica broncodilatadora
nos doentes com DPOC consiste na melhoria sintomática. Esta
afirmação baseia-se no facto de que apenas a oxigenoterapia de
longa duração (OLD) aumenta a sobrevida dos doentes com
DPOC e insuficiência respiratória, e a cessação tabágica, a única
medida que altera o curso da doença, diminuindo o declínio da
função respiratória.

A DPOC tem sido definida como uma doença em que a
limitação do fluxo aéreo é fixa, ou fracamente reversível em
resposta à utilização de broncodilatadores. Contudo, os trabalhos
publicados por Anthonisen/Wright4 e Gross5 vieram demonstrar
que estes doentes evidenciam algum grau de broncodilatação em
resposta a agentes broncodilatadores. Nos doentes com DPOC, a
melhoria da obstrução do fluxo aéreo não é tão intensa como nos
asmáticos, mas o alívio sintomático é, frequentemente, semelhante
nos dois grupos.

Quadro 10. Posicionamento dos agonistas dos receptores β2 no tratamento
da asma brônquica consoante a gravidade (GINA)

Asma intermitente Agonistas β2 de acção curta até
1 administração semanal

Asma persistente ligeira Agonistas β2 de acção curta até
3 a 4 administrações diárias

Asma persistente moderada Agonistas β2 de acção longa – bid
Agonistas β2 de acção curta nas exacerbações

Asma persistente grave Agonistas β2 de acção longa – bid
Agonistas β2 de acção curta nas exacerbações
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A realização do exame funcional respiratório com prova de
broncodilatação – teste de reversibilidade – não é vinculativo para
a identificação dos doentes que beneficiarão do tratamento bron-
codilatador, uma vez que a maioria dos doentes (e não só os que
revelam reversibilidade) refere alívio sintomático com a terapêuti-
ca. Qualquer que seja o valor da melhoria espirométrica consegui-
da, mesmo de fraca expressão, pode significar a funcionalidade
destes doentes.

Cazzola, et al.6 estudaram a reversibilidade de 100 doentes com
DPOC a 200 µg de salbutamol e a broncodilatação de pico a 50 µg
de salmeterol. Os autores concluíram que os doentes com DPOC
estável que não evidenciam reversibilidade precoce (aos 15 min) à
inalação de salbutamol podem, contudo, beneficiar da medicação
com salbutamol ou salmeterol, já que o efeito broncodilatador
máximo pode ser atingido mais tardiamente (2 a 4 h após a
inalação). Segundo estes autores, a terapêutica com agonistas dos
receptores β2 deve ser sempre tentada.

Também os estudos de qualidade de vida conduzidos por Paul
Jones7 e Boyd8, em populações de doentes com DPOC estável,
vieram demonstrar que, relativamente ao placebo, os doentes
tratados regularmente com agonistas dos receptores β2 de longa
duração evidenciaram melhoria espirométrica que esteve associada
com melhoria da qualidade de vida.

Agonistas dos receptores β2 na DPOC estável

Em Abril de 2001, o grupo Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease (GOLD) publicou um documento que
pretende uniformizar a estratégia de actuação no diagnóstico,
tratamento e prevenção da DPOC9.

À luz das normas publicadas, a utilização de broncodilatadores
no tratamento farmacológico da DPOC estável é primordial no
controlo sintomático. A via de administração recomendada é a
inalatória, apesar de a deposição do fármaco nas vias aéreas ser
central, uma vez que a obstrução quase fixa e o débito inspiratório
baixo assim o condicionam.

Segundo estas normas, os agonistas dos receptores β2 têm indi-
cação no tratamento da DPOC estável ligeira (estádio I), no alívio
imediato de sintomas, devendo ser usados fármacos de acção curta,
quando necessário.
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Nos casos de doença estável moderada ou grave (estádios II
e III), pode ser necessária a terapêutica regular com agonistas
dos receptores β2, por ser vantajosa a obtenção de broncodila-
tação mantida. Neste caso, os agonistas dos receptores β2 de
longa duração, porque apresentam acção prolongada, são úteis
como broncodilatadores de 1ª linha, já que diminuem a sinto-
matologia, aumentam a tolerância ao esforço e melhoram a
qualidade de vida.

Estes fármacos apresentam eficácia sobreponível aos anticoli-
nérgicos10.

Agonistas dos receptores β2 na exacerbação da DPOC

Na agudização da DPOC devem ser usados agonistas dos
receptores β2 de acção curta, isoladamente ou em associação com
anticolinérgicos, por via inalatória.

Dosagem dos agonistas
dos receptores β2 inalados

– As doses recomendadas para agonistas dos receptores β2 de
longa duração incluem:

– salmeterol – 50 µg bid (12/12 h)
– formoterol – 12 µg bid (12/12 h)
– No que respeita aos agonistas dos receptores β2 de curta

duração a dosagem varia consoante a necessidade, devendo salien-
tar-se que doses elevadas podem desencadear efeitos indesejáveis.

Quadro 11. Posicionamento dos β2 no tratamento da DPOC, consoante a
gravidade (GOLD)

Doença ligeira – estádio I Agonistas β2 de acção curta, quando
necessário, no alívio de sintomas

Doença moderada – estádio II Agonistas β2 de acção longa – bid
Agonistas β2 de acção curta nas exacerbações

Doença grave – estádio III Agonistas β2 de acção longa – bid
Agonistas β2 de acção curta nas exacerbações
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Neste caso, é preferível a associação com anticolinérgicos, já que
esta apresenta eficácia documentada.

Agonistas dos receptores β2 orais

Nas situações em que existe dificuldade na execução da técnica
inalatória correcta, podem ser utilizados agonistas dos receptores
β2 por via oral. Esta via de administração apresenta vantagem pelo
melhor tratamento das vias aéreas periféricas, mas a ocorrência de
efeitos adversos é, por outro lado, uma desvantagem, já que a
incidência é maior.

Em Portugal estão disponíveis para administração oral, o salbu-
tamol e a terbutalina.

O bambuterol é um pró-fármaco, também de administração
oral, que é lentamente metabolizado em terbutalina. O seu perfil
de longa duração de acção permite uma toma única diária.

A reter...

• Nas exacerbações e nas formas de asma intermitente e
persistente ligeira, os agonistas dos receptores β2 devem ser
usados apenas quando necessário no alívio dos sintomas agu-
dos, devendo ser escolhidos fármacos de acção curta.

• Na asma persistente moderada a grave, existe indicação
para a utilização de broncodilatadores de longa duração de
acção, nomeadamente os agonistas dos receptores β2 em asso-
ciação com terapêutica anti-inflamatória.

• No tratamento da DPOC, os agonistas dos receptores β2
de curta duração devem ser utilizados nas exacerbações e na
doença ligeira (estádio I), quando necessário.

• Nas situações de doença estável moderada ou grave (estádios
II e III), com necessidade de broncodilatação mantida, a utilização
de agonistas dos receptores β2 de longa acção é recomendada.

• Na DPOC, os agonistas dos receptores β2 de longa dura-
ção apresentam eficácia sobreponível à classe dos broncodilata-
dores anticolinérgicos, podendo ser considerados também fár-
macos de 1ª linha.

• Estes fármacos induzem melhoria da qualidade de vida.
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1. Relativamente à asma, qual a afirmação verdadeira?

a) A atopia está sempre presente ( )
b) A inflamação das vias aéreas causa obstrução e aumento

da reactividade dos brônquios ( )
c) Ao contrário da bronquite crónica, a asma não causa

hipersecreção de muco ( )
d) Os asmáticos não apresentam aumento do reflexo da tosse ( )

2. Em relação à asma, qual a afirmação falsa?

a) Foi demonstrado o agravamento da hiperreactividade
brônquica com o uso regular de agonistas dos receptores
β2 de curta duração ( )

b) A asma causa alterações qualitativas e quantitativas
das secreções brônquicas ( )

c) Na asma, a tosse é sempre induzida pelo aumento
das secreções ( )

d) Mecanismos neurogénicos, com libertação de
acetilcolina das terminações nervosas, podem causar
broncoconstricção ( )

3. A propósito do efeito broncoprotector dos agonistas
dos receptores β2, qual a afirmação verdadeira?

a) O “antagonismo funcional” explica, em parte, o efeito
broncoprotector destes fármacos ( )

b) O efeito broncoprotector deve-se, em parte, à sua acção na
inflamação crónica das vias aéreas ( )

c) O efeito broncoprotector não tem aplicação terapêutica no
controlo da asma de exercício ( )

d) Não inibem os mediadores da inflamação aguda ( )
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4. Qual a afirmação falsa a propósito do efeito broncodilatador
dos agonistas dos receptores β2?

a) Do ponto de vista clínico a dilatação do músculo liso
brônquico é o efeito terapêutico mais importante ( )

b) A acção broncodilatadora deve-se, sobretudo, ao efeito
directo nos adrenoceptores β2 do músculo liso brônquico ( )

c) A principal acção broncodilatadora é a inibição da
libertação de mediadores da inflamação, potencialmente
broncoconstritores ( )

d) Causam aumento da adenosina monofosfato cíclico ( )

5. A propósito dos efeitos dos agonistas dos receptores β2,
qual a afirmação verdadeira?

a) Causam vasodilatação ( )
b) Aumentam a permeabilidade vascular ( )
c) Diminuem a frequência dos batimentos ciliares ( )
d) Aumentam a libertação de acetilcolina das terminações

dos nervos colinérgicos ( )

6. No tratamento da doença obstrutiva das vias aéreas, qual
a via de administração mais eficaz e com menos efeitos
acessórios?

a) Via inalatória ( )
b) Via oral ( )
c) Via endovenosa ( )
d) Via transdérmica ( )

7. Utilizando uma técnica de inalação correcta,
a percentagem de agonista dos receptores β2 que
chega aos pulmões é de:

a) 10 a 20% da dose prescrita ( )
b) 30 a 40% da dose prescrita ( )
c) 60 a 70% da dose prescrita ( )
d) Menos de 10% ( )

8. A utilização dos nebulizadores pneumáticos ou ultrassónicos
está indicada:

a) Só nas crianças ( )
b) Só nos adultos ( )
c) Nas crises menos graves ( )
d) Nas situações de maior dificuldade respiratória tanto

nas crianças como nos adultos uma vez que não exige
grande esforço inspiratório ( )
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9. Escolha a resposta certa:

a) Os inaladores de pó seco não dependem do esforço
inspiratório do doente ( )

b) Os inaladores de pó seco são sistemas simples que não
necessitam de sincronização da activação do dispositivo
com a inalação ( )

c) Os inaladores de pó seco são sistemas complexos e por isso
só estão indicados nos doentes adultos ( )

d) Nenhuma das anteriores ( )

10. Indique a hipótese mais correcta, a propósito dos erros
frequentemente observados durante a inalação dos MDI:

a) Inalação rápida ( )
b) Activação dos MDI durante a expiração ( )
c) Activação dos MDI antes ou no fim da inspiração ( )
d) Todas as anteriores ( )

11. Em relação aos efeitos adversos dos agonistas dos
receptores β2 quando administrados de forma aguda,
assinale a frase incorrecta:

a) Podem provocar efeitos adversos, sobretudo ao actuarem
em receptores β presentes em outras células que não
as do aparelho respiratório ( )

b) Podem provocar palpitações, tremor muscular, cefaleias,
ansiedade e insónias ( )

c) Podem perturbar a relação entre a ventilação e a perfusão
mas nunca provocam hipoxemia ( )

d) Podem levar à hipocaliemia e à hiperglicemia, devendo
ser usados com precaução nos doentes diabéticos ( )

12. No que diz respeito à morte pelos agonistas dos receptores β2,
assinale a afirmação incorrecta:

a) O uso de agonistas dos receptores β2 inalados foi
associado ao aumento de mortalidade por asma
na Austrália e Nova Zelândia ( )

b) No caso do fenoterol aponta-se como causa a
menor selectividade para o adrenoceptor β2 e a
comercialização deste fármaco em doses elevadas ( )

c) O salbutamol, quando administrado em doses elevadas,
também pode perder a sua selectividade e causar efeitos
adversos cardíacos potencialmente fatais ( )

d) A hipoxemia e a hipercapnia são habitualmente factores
protectores do aparelho cardiovascular ( )
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13. Assinale a frase incorrecta, a propósito dos efeitos
adversos dos agonistas dos receptores β2 quando
administrados de forma regular:

a) A administração regular destes fármacos pode causar
aumento da hiperreactividade brônquica em doentes
asmáticos ( )

b) A taquifilaxia corresponde à dessensibilização dos
receptores após estimulação repetida pelo agonista dos
receptores β a curto prazo ( )

c) A tolerância resulta da internalização e sequestro dos
receptores para o interior das células após estimulação
prolongada pelos agonistas dos receptores β ( )

d) A perda do efeito broncodilatador é superior à perda
do efeito protector da broncoconstrição provocada
pelo exercício ou alergenos ( )

14. Tendo em atenção os efeitos adversos dos agonistas
dos receptores β2, assinale a frase correcta:

a) A tolerância aos efeitos broncodilatadores dos agonistas
dos receptores β2 não parece ter origem genética ( )

b) O agravamento da hiperreactividade brônquica após
suspensão dos agonistas dos receptores β2 designa-se
efeito ricochete ou rebound ( )

c) O uso regular de salmeterol evita o aparecimento
da inflamação brônquica ( )

d) O salmeterol e o salbutamol antagonizam-se entre si ( )

15. Quanto aos efeitos adversos dos agonistas dos receptores β2
assinale a frase incorrecta:

a) O efeito broncodilatador do salbutamol e do salmeterol
pode ser aditivo ( )

b) A administração de corticosteróides inalados ou orais
pode evitar os efeitos nocivos do uso regular de agonistas
dos receptores β2 ( )

c) Os agonistas dos receptores β2 de longa duração de acção
bloqueiam o receptor glicocorticóide ( )

d) Os doentes que suspendem a corticoterapia quando
sentem alívio com os agonistas dos receptores β2
estão em maior risco para deterioração do controlo
da asma ( )
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16. Os agonistas dos receptores β2 devem ser administrados
(assinale a correcta):

a) Por via inalatória, pela deposição directa no órgão-alvo,
pelo início de acção rápida e pela menor incidência
de efeitos adversos ( )

b) Por via inalatória, sendo preferencial a nebulização ( )
c) Por via oral, pelo melhor tratamento das vias aéreas

periféricas ( )
d) Por via parentérica, pelo início de acção mais rápido ( )

17. Na prevenção do broncospasmo induzido pelo exercício
só é recomendada:

a) A utilização de β2 agonistas de acção curta ( )
b) A utilização de β2 agonistas de longa acção ( )
c) A utilização de β2 agonistas de curta ou longa duração

de acção, administrados 1 h antes da realização
do exercício ( )

d) A utilização de β2 agonistas de curta ou longa duração
de acção, administrados cerca de 30 min antes
da realização do exercício ( )

18. No tratamento da asma brônquica, os agonistas dos
receptores β2 de longa duração de acção devem ser utilizados
(assinale a correcta):

a) Em todas as formas de asma persistente ( )
b) Nas formas de asma persistente moderada ou grave,

associados a terapêutica antiinflamatória (corticoterapia
inalada) ( )

c) Apenas na asma persistente grave, associados a
corticoterapia inalada ( )

d) Na asma intermitente, até 1 administração semanal ( )

19. No tratamento da DPOC estável, os agonistas dos receptores
β2 de longa duração de acção (assinale a correcta):

a) Não devem ser utilizados, porque estes doentes apresentam
obstrução fixa ou fracamente reversível ( )

b) Devem ser utilizados na doença estável ligeira – estádio I ( )
c) Apresentam eficácia sobreponível aos anticolinérgicos,

podendo ser utilizados na doença estável moderada ou grave
(estádios II e III) ( )

d) Não devem ser utilizados como terapêutica de primeira
linha ( )
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20. Os agonistas dos receptores β2 de curta duração de acção
têm indicação:

a) No tratamento das exacerbações de asma ( )
b) No tratamento das exacerbações de DPOC ( )
c) Na asma persistente grave, usados de forma regular ( )
d) Nas exacerbações de asma e DPOC, nas formas de asma

intermitente e persistente ligeira, bem como na DPOC
estável ligeira (quando necessário) ( )

21. É correcto afirmar que o formoterol é mais potente
que a terbutalina porque:

a) Mantém os efeitos broncodilatadores durante
mais tempo ( )

b) Determina aumentos no FEV1 superiores aos
da terbutalina ( )

c) Possui maior número de efeitos adversos ( )
d) A sua dose terapêutica é cerca de 20 vezes inferior

à da terbutalina ( )

22. Hipoteticamente, um indivíduo com uma maior
expressão do gene que codifica para a β-ARK:

a) Teria menos probabilidades de ser asmático ( )
b) Seria mais sensível aos efeitos dos agonistas

dos receptores β inalados ( )
c) Possuiria uma up-regulation dos receptores β ( )
d) Teria maior probabilidade de desenvolver tolerância

aos agonistas dos receptores β ( )

23. Um antagonista funcional:

a) Não tem, necessariamente, que actuar na mesma célula
que o agonista ( )

b) Actua sempre através de receptores ( )
c) Nunca possui actividade intrínseca ( )
d) Compete com o respectivo agonista para o mesmo receptor ( )

24. Indique a correlação efeito – subtipo de receptor β que considere
correcta:

a) Tremores – β1 ( )
b) Taquicardia e palpitações – β2 ( )
c) Cefaleias – β1 ( )
d) Hipoxemia (por desequilíbrio ventilação/perfusão) – β2 ( )
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25. O sabuterol possui uma duração de acção superior
à do salbutamol porque:

a) O salmeterol não é hidrolisado nem pela MAO nem
pela COMT ( )

b) O salmeterol demora mais tempo a ligar-se ao centro
activo do receptor ( )

c) A lipossolubilidade do salmeterol é superior à do salbutamol ( )
d) A afinidade do salmeterol para o receptor β2 é superior

à do salbutamol ( )
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