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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
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). Seguiu-se, os Agonistas dos Receptores β2 (Pontes de Mata,
et al., do Hospital de Pulido Valente, Lisboa) e agora as Metilxan-
tinas e os Antileucotrienos (Adélia Lopes, et al., do Hospital Pulido
Valente, Lisboa).
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Zéneca o apoio que tornou possível esta iniciativa, e à Permanyer
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Metilxantinas e antileucotrienos
na prática clínica

A asma brônquica e a DPOC são doenças obstrutivas crónicas
das vias aéreas de prevalência elevada e em progressão em todo o
Mundo, o mesmo se passando no nosso País. Estima-se que
existam em Portugal cerca de 600.000 asmáticos e o estudo epide-
miológico Pneumobil aponta para valores de 5,4%, ou seja cerca
de 540.000 doentes com DPOC. São pois causa frequente de idas
a consultas e aos serviços de urgência, pelo que é essencial uma
constante actualização em termos dos novos conceitos, metodolo-
gia diagnóstica, terapêutica e medidas preventivas.

Nesta monografia abordamos as xantinas, usadas na asma e na
doença pulmonar obstrutiva crónica e os antileucotrienos, com
indicações na terapêutica de controlo da Asma.

A definição de asma brônquica tem evoluído com o passar dos
anos; inicialmente era considerada como sendo essencialmente
uma doença do músculo liso das vias aéreas, em que estímulos
específicos e inespecíficos provocavam broncoconstrição; actual-
mente considera-se a inflamação o fenómeno fisiopatológico princi-
pal. Histologicamente, as alterações das vias aéreas consistem em
aumento da secreção de muco, descamação do epitélio, edema da
mucosa e da submucosa, espessamento da membrana basal, hiperpla-
sia das células musculares lisas e infiltração por células inflamatórias.

À luz dos conceitos actuais a asma brônquica define-se pois
como uma doença inflamatória crónica das vias aéreas que envolve
vários tipos de células e elementos celulares. A inflamação crónica
provoca uma hiperreactividade brônquica associada que conduz
ao aparecimento de episódios recorrentes de sibilos, dispneia, opressão
torácica e tosse, de predomínio nocturno ou de madrugada. Estes
episódios estão geralmente associados a uma obstrução generalizada
mas variável, que reverte espontaneamente ou após terapêutica.

Com o conhecimento da história natural da doença, o tratamen-
to deixou de se basear unicamente em agentes que controlam a
sintomatologia aguda e passou a integrar fármacos que têm como
alvo o controlo da inflamação das vias aéreas.

Por outro lado, a grande variabilidade clínica da doença levou ao
estabelecimento de graus de gravidade, baseados na frequência dos
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sintomas, na frequência dos sintomas nocturnos, na repercussão
dos sintomas e das exacerbações na actividade diária do doente e em
parâmetros funcionais; na actualidade é com base nesta classificação
que assenta a terapêutica quer de controlo, que tem como objectivo
controlar os sintomas e prevenir as exacerbações, quer a terapêutica
de alívio, com a finalidade de obter um alívio rápido dos sintomas.

Nos quadros 1, 2 e 3 reproduzimos a classificação da gravidade
da asma, os fármacos disponíveis actualmente e a terapêutica mais
indicada para cada um dos graus de gravidade, com base na
Global Initiative for Asthma e no Plano Nacional de Controlo
da Asma, este elaborado pela Comissão Nacional para o Con-
trolo da Asma, com base no primeiro.

Quadro 1. Classificação da gravidade da asma – Características clínicas
antes do tratamento. Em: Manual de Boas Práticas na Asma, Programa
Nacional de Controlo da Asma, DGS 2001

Sintomas Sintomas
nocturnos

DEGRAU 1 menos de 1 vez por semana; 2 ou menos
Asma intermitente assintomático entre as crises vezes por mês

DEGRAU 2 1 ou mais vezes por semana, mais de 2 vezes
Asma persistente ligeira mas menos de 1 vez por dia por mês

DEGRAU 3 diários; uso diário de agonistas-β2; mais de 1
Asma persistente moderada as crises afectam a actividade vez por semana

DEGRAU 4 limitação permanente Frequentes
Asma persistente grave da actividade física

Quadro 2. Fármacos para controlo e alívio dos sintomas na asma
brônquica (GINA 2002)

Fármacos para controlo Fármacos para alívio

Corticóides inalados Agonistas-β2 de acção curta inalados
Corticóides sistémicos Corticóides sistémicos
Cromonas Anticolinérgicos
Metilxantinas Metilxantinas
Agonistas-β2 de acção prolongada inalados Agonistas-β2 de acção curta orais
Agonistas-β2 de acção prolongada orais
Moduladores dos leucotrienos
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Quadro 3. Medicação recomendada para adultos (GINA 2002)

Em todos os degraus: para além da terapêutica de controlo, devem administrar-se
agonistas-β2 de acção rápida em SOS para alívio dos sintomas, mas não mais
de 3 ou 4 vezes por dia

Grau de gravidade Medicação de controlo Outras opções terapêuticas
diária (por ordem dos custos)

Degrau 1 Não é necessário
Asma intermitente

Degrau 2 Corticóides inalados Teofilinas de libertação lenta
Asma persistente ligeira (≤500 µg BDP ou cromonas ou moduladores

ou equivalente) dos leucotrienos

Degrau 3 Corticóides inalados Corticóides inalados
Asma persistente (200-1.000 µg BDP (500-1.000 µg BDP ou
moderada ou equivalente) mais equivalente) ou  Corticóides

agonistas-β2 de inalados (500-1.000 µg
acção prolongada BDP ou equivalente) mais

agonistas-β2 de acção
prolongada ou Corticóides
inalados em doses mais
elevadas (>1.000 µg BDP
ou equivalente) ou
Corticóides inalados
(500-1.000 µg BDP ou
equivalente) mais Moduladores
dos leucotrienos

Degrau 4 Corticóides inalados
Asma persistente grave (>1.000 µg BDP ou

equivalente) mais agonistas-β2
de acção prolongada
ou mais dos seguintes:
Teofilinas de libertação lenta
Moduladores dos leucotrienos
Agonistas-β2 de acção
prolongada orais
Corticosteróides orais

Em todos os degraus: uma vez atingido o controlo e mantido durante
3 meses, tentar reduzir gradualmente a medicação de controlo até atingir
as doses mínimas necessárias à manutenção do controlo
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É hoje indiscutível que a terapêutica anti-inflamatória é a base do
tratamento de controlo da asma e que os corticosteróides inalados
são o gold standard deste grupo. No entanto, os antileucotrienos e
as metilxantinas são fármacos que têm o seu lugar no tratamento da
asma. Daí sentirmos a necessidade de os abordar nesta monografia.

No que diz respeito à doença pulmonar obstrutiva crónica, a
OMS, em colaboração com o National Institute of Health dos
EUA elaborou linhas de orientação que designaram como programa
GOLD, iniciais de Global Initiative for Chronic Obstructive Lung
Disease. Estas linhas de orientação têm os seguintes objectivos:

• Recomendar estratégias eficazes de tratamento e prevenção
da DPOC a aplicar em todos os países.

• Alertar a comunidade médica, as entidades oficiais de saúde e o
público para o problema da DPOC como problema de saúde pública.

• Reduzir a morbilidade e a mortalidade da DPOC através da
implementação e avaliação de programas eficazes para o diagnós-
tico e tratamento.

• Promover estudos que permitam compreender o aumento da
prevalência da DPOC, nomeadamente as suas relações com o
ambiente.

• Implementar programas eficazes para prevenir a DPOC.
À semelhança do que se passa com a asma, a terapêutica actual

da DPOC tem por base os graus de gravidade, graus cujas carac-
terísticas estão representadas no quadro 4.

Quadro 4. Classificação da gravidade da DPOC. Em: Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Disease – NHLBI/WHO Workshop Report,
March 2001

Gravidade da DPOC

Grau 0 – em risco Espirometria normal Sintomas crónicos
Grau 1 – ligeira VEMS/CVF < 70% VEMS ≥ 80% teórico
Grau 2 – moderada VEMS/CVF < 70% 30% ≤ VEMS < 80% com

ou sem sintomas
2A 50% ≤ VEMS < 80%
2B 30% ≤ VEMS < 50%

Grau 3 – grave VEMS/CVF < 70% VEMS < 30% ou
VEMS < 50% e insuficiência
respiratória (PaO2<60 e/ou
PaCO2 > 50 – ar ambiente) ou
insuficiência cardíaca direita
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Metilxantinas

Introdução
De há longa data, o café forte e mais tarde o chá foram

reconhecidos como tendo efeitos terapêuticos nos doentes asmáti-
cos. No século XIX, a teofilina foi identificada pela primeira vez
nas folhas do chá (Thea sinensis) e sintetizada posteriormente em
1921. A teofilina, tal como a aminofilina e a cafeína pertencem ao
grupo químico das metilxantinas.

As metilxantinas começaram a ser utilizadas no tratamento da
asma nos anos 30, mas o seu uso no tratamento desta patologia
tem viudo a decrescer; para isso contribuíram a sua rápida absorção
e eliminação e consequente curta duração de acção, os efeitos secun-
dários e toxicidade importantes, bem como o aparecimento de
fármacos mais eficazes e mais bem tolerados. No entanto, o
aparecimento de novas formulações, como as teofilinas orais de
absorção lenta, a possibilidade de monitorizar os níveis séricos, o
reconhecimento de que as teofilinas, para além da sua acção bron-
codilatadora, têm efeitos anti-inflamatórios, imunomoduladores e
de broncoprotecção, aliados ao seu baixo preço, renovou o inte-
resse por este grupo de fármacos.

De acordo com as normas internacionais, estes fármacos são
utilizados em segunda linha na maioria dos casos ou em terceira
linha, em doentes que estão pouco controlados com os outros
fármacos, nomeadamente corticóides ou agonistas-β2.

Farmacologia
Uma xantina é uma dioxipurina, cuja estrutura é semelhante ao

ácido úrico, constituindo o núcleo das bases purínicas (adenina e
guanina), nucleósidos (adenosina e guanosina) e nucleótidos (5-mono
e difosfato e trifosfatos de adenosina e guanosina AMP/GMP,
ADP/GDP e ATP/GTP).

A teofilina (1,3 dimetilxantina) tem uma estrutura semelhante às
xantinas da dieta, nomeadamente à da cafeína nos grãos de café e
teobromina do cacau. Tem uma farmacocinética muito variável de
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doente para doente, uma estreita janela terapêutica dificultando o
seu manejo e efeitos adversos graves, sendo particularmente sensíveis
as crianças e os idosos.

Existem vários derivados sintéticos da teofilina: a aminofilina,
pentoxifilina, enprofilina, difilina, 3-isobutil-1-metilxantina (IBMX)
e oxtrifilina, sendo os mais utilizados os dois primeiros.

A enprofilina é mais potente e apresenta menos efeitos adversos;
contudo, por estar associada a cefaleias e ter uma excreção rápida
que dificulta a manutenção de níveis séricos adequados, não é
utilizada. A pentoxifilina é considerada um derivado da teobromina,
sem utilidade como broncodilatadora, mas utilizada como vasodi-
latadora no tratamento de doentes com claudicação intermitente
devido a isquemia crónica. A aminofilina é um derivado da teofi-
lina, que pode ser administrada por via endovenosa e, portanto,
tem vantagem em se administrar em situações agudas.

Mecanismo de acção

Apesar das metilxantinas já serem conhecidas há muito tempo,
o mecanismo da broncodilatação foi durante alguns anos contro-
verso e ainda não está completamente esclarecido. Têm sido pro-
postos vários mecanismos de acção responsáveis pelos efeitos
fisiológicos e farmacológicos, como sejam a inibição inespecífica
das isoenzimas da fosfodiesterase,  o antagonismo não selectivo
para os receptores de superfície da adenosina, a libertação endóge-
na de catecolaminas, a inibição de mediadores e a alteração do
fluxo de cálcio. Os dois primeiros mecanismos são os únicos que
ocorrem com concentrações terapêuticas de teofilina.

A actividade broncodilatadora das xantinas é devida à inibição
da acção das isoenzimas III e IV das fosfodiesterases, causando um
aumento do AMPc intracelular no músculo liso das vias aéreas e da
artéria pulmonar. As acções de imunomodulação e anti-inflamatórias
estarão relacionadas com a inibição das isoenzimas IV. Admite-se
ainda que as acções de estimulação da respiração, náuseas, vómitos
e arritmias ventriculares que surgem com concentrações elevadas de
teofilina, resultam igualmente de uma inibição das isoenzimas
da fosfodiesterase.

A teofilina e algumas das restantes metilxantinas, em concentra-
ções terapêuticas são potentes antagonistas da adenosina sobre os
receptores celulares A1, A2 e A3. O seu efeito sobre o AMPc
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intracelular varia de tecido para tecido. Este antagonismo inespe-
cífico sobre os receptores da adenosina parece estar mais relacio-
nados com o aumento da ventilação, com a hipoxia, a redução da
fadiga diafragmática e uma redução de mediadores dos mastócitos,
do que com a broncodilatação. Também alguns dos efeitos secundá-
rios da teofilina, como sejam a agitação psicomotora, a taquicardia
sinusal, o aumento da secreção gástrica e a diurese, são causados
pelo antagonismo com estes receptores.

Outros mecanismos propostos são mais controversos. Admite-
-se que a teofilina pode levar a uma estimulação da secreção de
adrenalina pela medula suprarrenal, sendo no entanto a concentra-
ção desta insuficiente para produzir efeito broncodilatador eficaz.

A teofilina tem também efeitos de antagonismo sobre algumas
prostaglandinas no músculo liso vascular in vitro, mas não há
evidência que em concentrações terapêuticas estes efeitos sejam
relevantes na via aérea. Pode haver interferência na produção do
TNFα que pode estar envolvido na inflamação dos doentes asmá-
ticos. Tem também acção a nível dos linfócitos T, mastócitos,
eosinófilos, macrófagos e síntese e libertação de citocinas. Recen-
temente alguns estudos sugerem que estas acções, anti-inflamatória
e imunomoduladora, são proporcionadas com baixas concentra-
ções de teofilina.

Finalmente, a teofilina pode interferir na mobilização de cálcio
no músculo liso das vias respiratórias provocando relaxamento do
músculo. Pensa-se que esta mobilização de cálcio se deve à sua
libertação dos depósitos intracelulares via receptores, turnover do
fosfatidilinositol e não por canais dependentes de voltagem.

Efeitos sobre as vias aéreas
• Músculo liso brônquico
As metilxantinas relaxam vários músculos lisos, particular-

mente os de grande e pequeno calibre. O efeito primário da
teofilina nas vias aéreas é o relaxamento do músculo liso, cujo
mecanismo molecular é, na grande maioria, a inibição da fosfo-
diesterase com consequente aumento do AMPc. No entanto,
constatou-se que a teofilina é um fraco broncodilatador em
concentrações terapêuticas, sugerindo que outras células alvo e
outros mecanismos possam estar implicadas no efeito antiasmá-
tico, como já referimos.
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A teofilina, ao relaxar o músculo liso brônquico, produz alívio
do broncoespasmo e aumenta os débitos respiratórios e capacidade
vital. Tem efeitos a nível da circulação pulmonar dilatando as
arteríolas pulmonares, reduzindo a hipertensão pulmonar e a
tensão alveolar de dióxido de carbono.

• Efeitos antiinflamatórios
Não é consensual o facto da teofilina ter efeitos anti-inflamató-

rios, mas em concentrações elevadas inibe a libertação de histami-
na in vitro, por inibição das fosfodiesterases e aumento do AMPc.
Em concentrações terapêuticas observa-se também uma inibição
da libertação de aniões superperóxidos pelos neutrófilos. Este
efeito é produzido pela inibição dos receptores da adenosina.

• Efeitos imunomoduladores
Os linfócitos T têm um papel importante na resposta inflamató-

ria crónica na asma. A teofilina apresenta um efeito estimulante sobre
os linfócitos T supressores (CD8), que têm uma actividade relevante
na resposta inflamatória crónica e inibição da rejeição de órgãos.
Estes efeitos são produzidos com concentrações baixas de teofilina
(5-10 mg/l).

• Efeito broncoprotector
A teofilina tem um efeito broncoprotector e reduz a resposta

brônquica à metacolina e à histamina entre outros. Este efeito
parece ser devido a uma acção directa sobre o músculo liso.

Efeitos extrapulmonares
• Sistema nervoso central
A teofilina e a cafeína são potentes estimulantes do sistema

nervoso central. No entanto, e ao contrário do esperado, a teofilina
tem um efeito mais potente e profundo do que a cafeína. As
xantinas por estimulação cortical melhoram a vigília e diminuem a
fadiga. Com doses aumentadas de teofilina ou cafeína, são produzi-
dos sinais de estimulação do sistema nervoso central, tais como,
ansiedade, insónias e tremores, podendo surgir convulsões com
concentrações ainda mais elevadas.

As metilxantinas também podem estimular o centro respiratório
medular, o que faz com que estes fármacos tenham importância em
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determinadas situações, como a respiração de Cheyne-Stokes, ap-
neia dos prematuros e depressão do centro respiratório por fármacos.

Este efeito deriva do facto de as metilxantinas aumentarem a
sensibilidade do centro respiratório ao CO2 e consequente aumen-
to do volume alveolar por minuto.

Também por interferência com o sistema nervoso central po-
dem provocar náuseas e vómitos, particularmente com concentra-
ções que excedem a margem terapêutica (>20 mg/l).

Verificou-se também que baixas doses de metilxantinas podem
estimular o sistema nervoso central, quando deprimido por certos
fármacos, como, por exemplo, opióides.

• Sistema cardiovascular
Com doses superiores às necessárias para produzir broncodila-

tação, a teofilina produz efeito inotrópico positivo no miocárdio,
e cronotrópico positivo a nível do nódulo sinoauricular. Diminui
as resistências vascular periférica e arterial pulmonar com conse-
quente vasodilatação sistémica e pulmonar.

• Sistema esquelético
Com concentrações terapêuticas, tanto a cafeína como a teofi-

lina podem estimular a contractilidade diafragmática e reduzir
assim a fadiga deste músculo tanto em indivíduos normais ou
doentes com DPOC, melhorando a função ventilatória e dispneia.

• Diurese
As xantinas, em particular a teofilina, aumentam a produção de

urina por aumento da excreção de água e electrólitos.

• Outros
A teofilina relaxa o músculo liso do tracto biliar e gastro-

intestinal e estimula a secreção gástrica, contribuindo para o apa-
recimento ou exacerbação de refluxo gastroesofágico.

Farmacocinética
A teofilina é bem absorvida por via oral, rectal ou parentérica,

metabolizada no fígado pelo citocromo P450 e eliminada pelo rim
na forma de metabolitos inactivos. A taxa de absorção está dimi-
nuída com as refeições e à noite.
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Cerca de 40% da teofilina circula ligada às proteínas plasmáti-
cas, atravessa a placenta e passa para o leite materno. Tem uma
semivida média de 8 h nos adultos e 4 h nas crianças, podendo
existir diferenças. A cinética da clearance da teofilina é importante na
medida em que se deve manter dentro de concentrações plasmáti-
cas (10 e 20 mg/l) adequadas para se obter o efeito terapêutico.

Existem variações interindividuais na clearance da teofilina, por
diferenças no metabolismo hepático. Como já foi referido é
metabolizada no fígado pelo citocromo P450 e assim pode sofrer
algumas alterações por factores que interfiram com esta enzima
microssómica.

Descrevem-se alguns factores que alteram a clearance da teofi-
lina, como se pode observar no quadro 5.

Assim, devido às variações da clearance da teofilina, a dose
desta deve ser individualizada.

Existe uma relação directa entre a melhoria aguda da função
pulmonar e a concentração de teofilina. Abaixo dos 10 mg/l os
efeitos terapêuticos são pequenos e acima dos 25 mg/l os efeitos
adversos são maiores que os terapêuticos; assim, a margem tera-
pêutica deve situar-se entre os 10 e 20 mg/l.

Quadro 5. Factores que modificam a clearance da teofilina

Clearance aumentada / diminuição Clearance diminuída / concentração
da concentração sérica sérica aumentada

Indução enzimática (rifampicina, Inibição enzimática (cimetidina,
fenobarbital, álcool) eritromicina, ciprofloxacina)

Tabaco Hipoxemia (PaO2 < 45 mmHg)

Dieta com alto teor em proteínas Acidose respiratória
e baixo em hidratos de carbono Insuficiência cardíaca congestiva

Carne grelhada Doença hepática

Infância Pneumonia
Infecção viral e vacinação
Dieta rica em hidratos de carbono
Idade avançada
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Indicações clínicas
Actualmente as xantinas mantêm um papel no tratamento da

asma e da doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), se bem
que não sejam consideradas terapêutica de primeira linha, princi-
palmente por existirem outros fármacos, mais eficazes, com menos
efeitos secundários e não necessitando de monitorização. São
fármacos de primeira escolha na apneia do prematuro, patologia
que não abordaremos nesta monografia.

O tratamento destas duas patologias assenta hoje em guias de
orientação largamente divulgadas. Basearemos as nossas indicações
na Global Initiative for Asthma e no Manual de Boas Práticas, no
que diz respeito à asma, e na Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease, no que concerne à doença pulmonar
obstrutiva crónica.

Asma

De acordo com as linhas de orientação apontadas, o tratamento
farmacológico da asma é feita em função da gravidade da asma
(Quadros 1 e 3).

Embora de acordo com as indicações mais recentes as xantinas
tenham apenas lugar como alternativa, tanto como medicação
preventiva a longo prazo como de alívio rápido, continuam a ser
fármacos muito prescritos aos doentes com asma.

• Medicação preventiva
Esta medicação deve ser tomada diariamente pelos doentes com

asma persistente, a longo prazo, para prevenir sintomas e exacer-
bações (Quadro 3). A teofilina e a aminofilina de longa duração de
acção têm provavelmente um papel anti-inflamatório, ainda que
menor que os corticosteróides inalados e broncodilatador, embora
inferior aos agonistas-β2 de longa duração, o que explica as suas
indicações.

Na asma persistente ligeira (degrau 2), a teofilina de longa
duração de acção é considerada uma alternativa aos corticóides
inalados, sendo estes últimos preferíveis.

Na asma persistente moderada (degrau 3), o tratamento reco-
mendado é a associação de um corticóide inalado em dose baixa e
um agonista-β2 de longa duração; a teofilina pode substituir este
último.
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Na asma persistente grave (degrau 4), constitui, associada a corti-
cóides inalados em dose elevada, uma alternativa aos agonista-β2 de
longa duração. Tem também um papel como terapêutica adicional à
combinação corticóides inalados em alta dose e agonista-β2 de longa
duração, nas situações não controláveis só com esta associação.

Há ainda evidência que a teofilina e aminofilinas de longa
duração de acção têm um papel no controlo dos sintomas noctur-
nos mantidos, apesar do tratamento com corticóides inalados. A
administração à noite conduz a picos séricos no início da manhã,
quando os sintomas são mais frequentes. Constatou-se porém que
os agonistas-β2 de longa duração têm uma acção superior às
xantinas no controlo da asma nocturna.

Estes fármacos têm ainda indicação nos doentes não aderentes
à terapêutica inalada, já que se verifica uma maior adesão à via oral
e nos doentes com dificuldades financeiras, pois é um fármaco
barato, sobretudo tratando-se de um tratamento prolongado.

• Medicação de alívio rápido
Os fármacos utilizados normalmente são os agonistas-β2 de curta

duração inalados e orais, os anticolinérgicos, as xantinas e os corti-
costeróides sistémicos (Quadro 2). Estes últimos, apesar do seu
efeito se iniciar algumas horas após a administração, são fundamen-
tais no controlo das exacerbações, reduzindo a sua progressão, as
recaídas após a ida à urgência, os internamentos e a morbilidade, pelo
que podem ser acrescentados a este grupo de medicamentos.

As xantinas de curta duração de acção, nomeadamente a aminofi-
lina endovenosa, têm um efeito broncodilatador igual ao dos agonis-
tas-β2 inalados, mas por apresentarem mais efeitos secundários, são de
segunda escolha. A indicação para o seu uso no contexto das exacer-
bações deve considerar-se em episódios moderados ou graves (Qua-
dro 6), que não respondem à terapêutica inicial, durante 1 h, com
agonistas-β2 de curta duração associados ou não a anticolinérgicos,
oxigenoterapia (se a saturação de oxigénio for inferior a 90%, ou 95%
nas crianças e grávidas) e já fizeram corticosteróides sistémicos.

DPOC

Segundo as normas de tratamento da DPOC mais actuais, as
xantinas, nomeadamente a teofilina, são consideradas eficazes no
controlo sintomático da DPOC; no entanto, também nesta pato-
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Quadro 6. Critérios de avaliação da gravidade da crise asmática.
Em: Manual de Boas Práticas na Asma, Programa Nacional de Controlo
da Asma, DGS 2001

Parâmetros Ligeira Moderada Grave Paragem resp.
eminente

Dispneia Consegue andar Consegue falar; Quieto e inclinado
e deitar-se prefere estar para a frente

sentado

Discurso Frases Frases curtas Palavras

Agitação Normal ou Geralmente Geralmente Sonolento e/ou
agitado agitado agitado confuso

Freq. Aumentada Aumentada MTO aumentada
respiratória (>30 cpm)

Uso músculos Normalmente Sim Sim Movimento
acessórios e ausente torácico-
retracção -abdominal
intercostal paradoxal

Pieira Moderada, por Bem audível Normalmente Ausência de
vezes só no fim em toda a ainda audível sibilos audíveis
da expiração expiração

Pulso/Min <100 100-120 >120 Bradicárdia

PEF >80% ±60-80% <60%
Pós-broncodilat. 100 l/min
inicial (% valor (nos adultos)
teórico ou ou resposta de
% melhor valor duração < 2 h
pessoal)

PaO2 (ar Normal; >60 mmHg <60 mmHg
ambiente) geralmente são <45 mmHg >45 mmHg
e/ou PaCO2 desnecessárias

gasometrias
<45 mmHg

SaO2
(ar ambiente) >95% 91-95% <90%
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logia constituem uma segunda linha do tratamento, devido à sua
toxicidade potencial, pela estreita margem terapêutica, sendo que
as doses que conduzem a maior benefício estão muito próximas
das tóxicas. Os agonistas-β2 de longa duração parecem ser mais
eficazes que as xantinas.

Tal como na asma, a terapêutica na DPOC baseia-se nos graus
de gravidade que se descrevem no quadro 4.

No estádio I, DPOC ligeira (Quadro 7), preconiza-se o uso de
terapêutica broncodilatadora inalada de curta duração de acção
com agonistas-β2 (p. ex. salbutamol, fenoterol, terbutalina) ou
anticolinérgicos (brometo de ipratrópio). A utilização da teofilina
de longa duração de acção está prevista nos casos em que os
anteriores fármacos não estejam disponíveis.

Nos estádios II e III (Quadro 7), DPOC moderada e grave, a
terapêutica indicada são os broncodilatadores inalados de curta ou
longa duração de acção associada ao uso em SOS de broncodila-
tadores inalados de curta duração de acção. A teofilina poderá ser
adicionada aos fármacos anteriores, caso os doentes se mantenham
com sintomas acentuados e após considerar os riscos.

Nas exacerbações graves da DPOC, aquelas que têm indicação
para internamento hospitalar ou pelo menos avaliação hospitalar,
a junção de uma xantina oral ou endovenosa pode ser considerada,
quando há pouca ou nenhuma resposta à terapêutica inicial com
broncodilatadores inalados de curta duração de acção com agonis-
tas-β2 ou anticolinérgicos.

O uso de teofilina não parece ser vantajoso nos doentes com
DPOC e alterações do sono; no entanto pode fazer-se uma intro-
dução empírica do fármaco nestes doentes e verificar se há melho-
ria subjectiva da qualidade do sono.

Nos doentes com DPOC e cor pulmonale crónico ou descompen-
sado, as xantinas poderão ter efeito na contractilidade do miocárdio, de
vasodilatação pulmonar e de melhoria da função diafragmática, para
além do seu efeito broncodilatador. São por isso fármacos a considerar
em adição à oxigenoterapia, diuréticos, digoxina (caso haja insuficiência
cardíaca esquerda associada), vasodilatadores e broncodilatadores.

Posologia e efeitos secundários / toxicidade
As xantinas têm um baixo índice terapêutico, considerando-se

terapêuticas concentrações de pico entre 10 e 20 mg/l.
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Quadro 7. Tratamento em cada estádio da DPOC

Estádio Características Tratamento recomendado

Todos Evitar os factores de risco
Vacina antigripal

O: De risco Sintomas crónicos
(tosse e expectoração)

I: COPD ligeira FEV1/FVC < 70% Agonistas-β2 de curta
FEV1 ≥ 80% duração SOS
Com ou sem sintomas

II: COPD moderada IIA:
FEV1/FVC < 70% Tratamento regular Corticóides
50% ≤ FEV1 > 80% com 1 ou + inalados se
Com ou sem sintomas broncodilatadores sintomas

Reabilitação significativos e
resposta da função
respiratória

IIB: Tratamento regular Corticóides
FEV1/FVC < 70% com 1 ou + inalados se
30% ≤ FEV1 > 50% broncodilatadores sintomas
Com ou sem sintomas Reabilitação significativos e

resposta da função
respiratória ou se
exacerbações
repetidas

III: COPD grave FEV1/FVC < 70% Tratamento regular com 1 ou +
FEV1 < 30% broncodilatadores
Ou presença de Corticóides inalados se sintomas
insuficiência respiratória significativos e resposta da função
ou cardíaca respiratória ou se exacerbações repetidas

Tratamento das complicações
Reabilitação
Oxigenioterapia de longa duração de
insuficiência respiratória
Considerar tratamentos cirúrgicos

Existe uma pequena percentagem de pessoas que desenvolvem
efeitos secundários com concentrações séricas infraterapêuticas e
têm de suspender estes fármacos. Entre 1 e 22% dos doentes com
níveis séricos terapêuticos apresentam efeitos indesejáveis como
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insónias e hiperactividade. A presença de concentrações superiores
a 25 mg/l significam manifestações de toxicidade em 75 a 80% dos
doentes, dos quais cerca de 25% têm toxicidade grave (convulsões
ou arritmia) e a mortalidade cifra-se em 5%.

A toxicidade crónica, normalmente associada a insuficiência
cardíaca ou hepática ou ainda à adição de outros fármacos à
terapêutica, tem manifestações clínicas mais graves do que a aguda
para o mesmo nível plasmático de teofilina.

Uma introdução gradual da teofilina de longa duração de acção
com aumento sequencial da dose e a realização de doseamentos
regulares, diminui a frequência de efeitos secundários. O início
deve fazer-se, nos doentes sem factores de risco para clearance
diminuída, com uma dose de teofilina de 10 mg/kg/dia e ir-se
aumentando a dose a intervalos de 3 ou mais dias para 13 mg/kg/
dia e depois 16 mg/kg/dia. Se ocorrerem efeitos adversos deve
voltar-se à dose anterior (Quadro 8).

Quadro 8. Dosagem da teofilina em adultos sem factores de risco para
clearance do fármaco diminuída e crianças com mais de 6 meses. Adaptado
de Weinberger e Hendeles. NEJM 1996;334:1380

Dose ajustada ao peso Ajuste de dose
e dose máxima

Dose inicial 10 mg/kg/dia – 300 mg/dia

1º aumento de dose 13 mg/kg/dia – 450 mg/dia

2º aumento de dose 16 mg/kg/dia – 600 mg/dia

Concentração sérica de teofilina (mg/l)

<10 Aumentar cerca de 25%

10-15 Manter dose, se tolerada

15,1-19,9 Considerar redução de 10%

20-25 Suspender a dose seguinte
e reiniciar com menor dose

>25 Suspender as 2 doses
seguintes e reiniciar com a
dose inicial ou menos
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A teofilinemia deve ser doseada sempre que possível e sobre-
tudo em algumas situações (Quadro 9), pelo menos 48 h após
introdução de uma nova dose, altura em que já se obteve um
equilíbrio sérico. Na eventualidade de não ser possível realizar
doseamentos, não se deve exceder a dose de 10 mg/kg/dia ou
400 mg/dia.

Existem várias teofilinas de acção prolongada no nosso mercado
doseadas a 125, 250, 300 e 400 mg. Os comprimidos são normal-
mente divisíveis, podendo-se deste modo administrar doses mais
adequadas. Apenas um dos medicamentos, doseado a 300 mg,
existe sob a fórmula de cápsulas com microgrânulos e um dosea-
dor especial que permite o ajuste mais preciso da dose. Em termos
práticos, frequentemente são prescritos 125 mg 12/12 h ou de
250 mg 12/12 h (dependendo da existência ou não de factores
de risco para clearance diminuída) e após doseamento da teofiline-
mia pode-se alterar a dose. Existe também aminofilina de longa
duração de acção doseada a 225 mg por comprimido, normalmente
administrada de 12/12 h.

Na terapêutica das agudizações, a dose de aminofilina endove-
nosa deve rondar os 0,6 mg/kg/h, realizando-se a continuação da
administração sob monitorização da concentração sérica. Há
que ter cuidado com os doentes com patologia cardíaca ou
hepática ou a fazer terapêutica com fármacos que alteram os níveis
séricos da teofilina e também com aqueles que já faziam antes
teofilinas orais. Nos primeiros deve-se iniciar com uma dose
menor e nos últimos apenas se deve iniciar a terapêutica após
doseamento de teofilinemia.

Quadro 9. Monitorização da teofilinemia. Adaptado de Global Initiative for
Asthma Management and Prevention, National Institute of Health; National
Heart, Lung and Blood Institute, Revised 2002

• Na introdução da terapêutica
• Se há efeitos adversos com uma dose habitual
• Se não há valor terapêutico com uma dose em que seria esperado
• Febre
• Gravidez
• Doença hepática
• Insuficiência cardíaca congestiva
• Uso concomitante de outros fármacos
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Existe também a via intramuscular, que é dolorosa e lenta, e a
rectal, cuja absorção é irregular, pelo que normalmente não devem
ser utilizadas.

Os efeitos secundários mais frequentes são os cardiovasculares
e gastrointestinais.

Efeitos gastrointestinais

Os mais frequentes são as náuseas, vómitos, epigastralgias e
diarreia, cuja incidência tem escassa correlação com os níveis séricos
e que tendem a diminuir com a manutenção da terapêutica. É
frequente um agravamento de sintomas de refluxo gastroesofágico,
por estimulação da secreção gástrica por um lado e diminuição do
relaxamento do esfíncter esofágico inferior por outro. Raramente
podem surgir hematemeses.

Efeitos cardiovasculares

Podem ocorrer palpitações, taquicardia, extrassistolia, rubor,
hipotensão. As arritmias mais frequentes são a taquicardia sinusal
e extrasístoles ventriculares em runs e são muito raras com níveis
terapêuticos, mesmo em doentes com arritmia ventricular crónica.
O risco de surgirem arritmias aumenta com níveis séricos superio-
res a 20-30 mg/l.

O risco de colapso cardiovascular e paragem respiratória surge
com concentrações superiores a 50 mg/l e 100 mg/l, respectiva-
mente, na toxicidade crónica e aguda.

Efeitos no sistema nervoso central (SNC)

São possíveis sintomas como cefaleias, tonturas, ansiedade, dis-
foria, irritabilidade, tremor, delírios e insónias, normalmente com
doses elevadas de fármacos.

O efeito mais grave e temido são as convulsões, que podem
acontecer em doentes com ou sem história prévia de alterações
neurológicas. Ocorrem frequentemente com doseamentos plasmá-
ticos acima de 40 mg/l, mas podem surgir com concentrações entre
14 e 35 mg/l, sobretudo em doentes apresentando alguma predis-
posição, nomeadamente idosos, doentes com lesão cerebral prévia,
doença pulmonar grave ou hipoalbuminemia.
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A incidência está directamente relacionada com o nível sérico
do medicamento. Todos os doentes com toxicidade crónica e
níveis plasmáticos acima de 100 mg/l desenvolvem crises convul-
sivas. Na toxicidade aguda cerca de 50% dos doentes com níveis
de 120 mg/l têm convulsões.

Outros efeitos

As xantinas podem provocar desequilíbrios hidroelectrolíticos:
hipocaliemia, o mais frequente, hipomagnesiemia, hipofosfatemia
e hipercalcemia. Podem igualmente provocar hiperglicemia e alca-
lose respiratória. Estas alterações são mais frequentes na intoxica-
ção aguda. Por vezes verifica-se uma rabdomiólise.

Os efeitos renais das xantinas são um aumento da diurese e
albuminúria. São ainda responsáveis por taquipneia. Alopécia
e rash cutâneo podem aparecer.

O tratamento dos efeitos adversos depende da sua gravidade e
do tipo de toxicidade, aguda ou crónica. Pode consistir apenas na
redução da dose do fármaco administrada ou a sua paragem
definitiva.

Na intoxicação aguda recente a lavagem gástrica, carvão activa-
do e sulfato de magnésio podem ser suficientes. Por vezes são
necessários fármacos específicos como antiarrítmicos (sobretudo
bloqueantes-β) e anticonvulsivantes (diazepam e barbitúricos). Há
situações em que a hemodiálise ou a hemoperfusão estão indicadas.
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Moduladores dos leucotrienos

A constante investigação em estudos in vitro e in vivo,
tornou evidente o papel dos mediadores inflamatórios na pato-
génese da asma. Em 1979, Borgeat e Samuelsson descobriram
um novo grupo de substâncias derivadas da degradação do
ácido araquidónico pela via da 5-lipoxigenase, que designaram
de leucotrienos.

Origem e efeitos biológicos dos leucotrienos
Os antileucotrienos existem em vários tipos de células, onde se

incluem; eosinófilos, neutrófilos, monócitos, macrófagos, mastócitos
e basófilos. Constituem um grupo de mediadores lipídicos, sendo os
que desempenham um papel mais importante os cisteinil-leucotrienos
(cis-LT). Da activação da fosfolipase A2 (Quadro 10), resulta a

Quadro 10. Síntese dos leucotrienos. Adaptado de Chung KF, Holgate ST. Eur
Respir Rev 1997;259:7-46

Receptores Receptores

BLT CysLT1 CysLT1CysLT1

Fosfolipase A2

Ácido araquidónico

LTA4

LTC4LTB4

LTC4 LTD4 LTE4LTB4

Membrana celular

5-LOFLAP

Hidrolase da LT4 Sintetase da LTC
4

Exercício Ar frio Alergeno Hipersensibilidade ao AAS
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libertação do ácido araquidónico ligado à membrana. O ácido
araquidónico livre pode ser convertido pela ciclooxigenase em
derivados prostanóides (prostaglandinas, prostaciclinas e trombo-
xanos), ou convertido através da via da 5-lipoxigenase em leucotri-
enos. Assim, os leucotrienos são formados através da activação do
complexo enzimático constituído pela 5-lipoxigenase e pela prote-
ína activadora da 5-lipoxigenase (FLAP 5-lipoxygenase activating
protein), que metaboliza o ácido araquidónico, dando origem a
metabolitos instáveis que são rapidamente convertidos em LT A4.
Posteriormente, o LT A4 é metabolizado em LT B4 pela LT A4
hidrolase ou em LT C4 pela LT C4 sintetase, com incorporação de
uma molécula de  glutatião. O LT C4 é transportado activamente
para o espaço extracelular, onde a subsequente fractura de amino-
ácidos produzirá o LT D4 e o LT E4.

Os leucotrienos são rapidamente metabolizados e removidos da
circulação pelo fígado e excretados na urina. O LT E4 pode ser
doseado na urina, sendo utilizado como marcador na monitoriza-
ção da produção de leucotrienos. Os leucotrienos C4, D4, E4
denominam-se cisteinil-leucotrienos (cis-LT).

Os cis-LT provocam uma forte broncoconstrição das vias aéreas
centrais e periféricas e constituem o agente de broncospasmo mais
potente até hoje identificado, sendo 100 a 1.000 vezes mais potente
do que a histamina, ocasionando uma broncoconstrição mais
prolongada (Quadro 11). O LT D4 aumenta especificamente o
débito sanguíneo na pele humana e na mucosa das vias aéreas,
aumentando a permeabilidade vascular e o transporte de macro-
moléculas, através do espaço intersticial, promovendo assim o
edema. Os LT C4 e D4 são estimuladores potentes da secreção de
muco a nível das vias aéreas; ambos impedem o transporte mu-

Quadro 11. Acção dos leucotrienos

1. Broncoconstrição
2. Edema da mucosa e submucosa
3. Aumento da secreção de muco
4. Inibição da actividade mucociliar
5. Recrutamento de células inflamatórias
6. Indução da desgranulação dos mastócitos
7. Aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias
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cociliar, inibindo a actividade dos cílios e reduzindo a coordenação
ou orientação dos mesmos, contribuindo assim para a obstrução das
vias aéreas.

Para além dos efeitos atrás referidos, os cis-LT são mediadores
inflamatórios importantes: aumentam a permeabilidade microvas-
cular; recrutam células inflamatórias, como mastócitos, neutrófilos
e sobretudo eosinófilos; induzem a desgranulação dos mastócitos e
aumentam a expressão de citocinas pró-inflamatórias, como é exem-
plo a interleucina-5. A inalação de LT E4 por asmáticos provoca
um aumento do número de eosinófilos e, em menor grau, de
neutrófilos na mucosa brônquica.

Estes antileucotrienos podem ter um efeito de remodelagem das
vias aéreas na asma crónica,  aumentam a mitogénese de culturas de
células da mucosa e do músculo liso brônquico e ao nível das vias
aéreas superiores aumentam a obstrução nasal atribuída ao ingurgi-
tamento da mucosa.

Mecanismo de acção dos moduladores
dos leucotrienos

É possível modificar a actividade dos cis-LT através da inibição
da sua síntese ou bloqueio dos seus receptores. A biossíntese dos
cis-LT pode ser antagonizada através da inibição da acção da
enzima 5-lipoxigenase ou da sua proteína activadora (FLAP), de
que é exemplo o zileuton. O montelucaste e o zafirlucaste blo-
queiam o LT D4 ou o receptor cis-LT1.

Os antileucotrienos exercem os seus efeitos através da interacção
com receptores específicos, tendo sido identificados 3 tipos de
receptores: receptor do LT B, receptor cis-LT1 e receptor cis-LT2.
Os efeitos relacionados com a asma resultam da interacção entre os
cis-LT e o receptor cis-LT1, existente nas células das vias aéreas. O
LT D4 é o agonista mais potente deste receptor, em que a sua
afinidade é cerca de 200 vezes superior em relação ao LT E4. O
tratamento com os antagonistas dos receptores dos antileucotrienos
promovem: bloqueio quase completo da broncoconstrição induzida
pelo LT D4, melhoram os parâmetros obstrutivos das provas de
função pulmonar, diminuem a utilização de fármacos para alívio
rápido da sintomatologia, diminuem as queixas clínicas diurnas e
nocturnas do doente, aumentam a qualidade de vida e diminuem o
número de eosinófilos no sangue periférico (Quadro 12).
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Farmacocinética dos antagonistas dos receptores
dos antileucotrienos

Os antagonistas dos receptores dos antileucotrienos que actual-
mente existem comercializados em Portugal são o montelukast e o
zafirlukast. Estes fármacos são administrados por via oral.

O zafirlukast necessita de duas tomas diárias, com a dose de 20 mg,
para manter os seus níveis terapêuticos. Existe uma redução, que
pode atingir os 40% da sua biodisponibilidade, quando ingerido com
alimentos. Por este motivo, para maximizar a sua absorção, recomen-
da-se a ingestão de zafirlukast 1 h antes ou 2 h  após as refeições.
O zafirlukast reduz o metabolismo da varfarina, aumentando assim o
tempo de protrombina e o risco de hemorragia. A co-administração
de zafirlukast e de teofilina reduz o nível plasmático de zafirlukast em
30%, mas não afecta a concentração plasmática de teofilina. O pico
de concentação plasmática atinge-se ao fim de 3 horas e a semivida
é de 10 h. O zafirlukast tem 10% de excreção urinária e 89% de
excreção biliar, não sendo detectado na urina. Liga-se em 99% às
proteínas plasmáticas humanas.

Em relação ao montelukast, apenas necessita de uma toma
diária. A dose de montelukast de 10 mg diários provou ser a dose
mais baixa a proporcionar uma protecção máxima no broncospas-
mo induzido pelo exercício. O pico de concentração máxima
ocorre cerca de 4 h após a administração oral. É extensivamente
metabolizado pelo fígado; com doses terapêuticas, as concentra-
ções plasmáticas dos metabolitos são indetectáveis. Apesar de
ocorrer uma redução da velocidade do metabolismo do montelukast,
em doentes com insuficiência hepática de grau ligeiro a moderado,
não é necessário ajustar a dose. A biodisponibilidade absoluta da dose
oral de montelukast situou-se entre os 60% e 70%. A biodisponibi-

Quadro 12. Acção dos moduladores dos leucotrienos

1. Bloqueio da broncoconstrição provocada pelo LT D4
2. Melhoria do padrão obstrutivo nas provas de função pulmonar
3. Diminuição do uso de fármacos em SOS
4. Diminuição da sintomatologia diurna e nocturna
5. Diminuição do número de eosinófilos no sangue periférico
6. Aumento da qualidade de vida
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lidade do montelukast não é afectada pelos alimentos, pelo que
este fármaco pode ser administrado sem consideração pelas horas
das refeições. O sexo ou a idade não afectam  a sua farmacocinética
e não é necessário proceder a um ajuste da dose no idoso. O
fenobarbital reduz a biodisponibilidade do montelukast em 40%.
O montelukast não tem qualquer efeito sobre o sistema enzimático
do citocromo P450 e por isso não interfere com a farmacocinética
da teofilina, varfarina, terfenadina, prednisolona ou contraceptivos
orais. A excreção é predominantemente (86%) por via biliar.

Aplicação dos moduladores dos leucotrienos
na asma brônquica

Independentemente da etiologia subjacente a cada diagnóstico
de asma brônquica e como referimos originalmente, é através da
avaliação da gravidade clínica que se define qual ou quais os
grupos terapêuticos a instituir, com o objectivo primordial de
restabelecer o equilíbrio fisiológico do doente.

A classificação clínica da asma, antes da instituição da terapêu-
tica, estabelece quatro degraus de gravidade, conforme exposto no
quadro 1.

Terapêutica escalonada em degraus

Um dos maiores avanços no tratamento da asma foi a institui-
ção de corticoterapia inalada como terapêutica preventiva a longo
prazo; esta é ainda hoje a terapêutica de primeira linha da asma
persistente (ligeira, moderada ou grave), não tendo havido ainda
qualquer grupo que ocupasse o seu lugar.

Contudo, no projecto GINA é considerada a hipótese de utiliza-
ção de moduladores dos leucotrienos no tratamento da asma
persistente como objectivo de tratamento a longo prazo (Quadro 3).
Assim, para a asma persistente ligeira o tratamento preferencial
deverá fazer-se com corticosteróides na dose de 200-500 µg por dia
(dose referida para o budesonido ou equivalente); nesta fase é
considerada terapêutica alternativa o uso de teofilina, cromonas e
moduladores dos leucotrienos; todos estes são considerados menos
eficazes que os corticóides inalados, sendo eficazes apenas num
grupo de doentes só identificáveis após prova terapêutica.
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O tratamento preferencial da asma persistente moderada, consis-
te na combinação de corticóides inalados na dose de 400-1.000 µg
de budesonido (ou equivalente), dividido em duas tomas diárias
com um agonista-β2 de longa acção duas vezes ao dia. Para este
estádio é considerada terapêutica alternativa (embora de menor
eficácia),a associação de corticóides inalados com modificadores
dos leucotrienos.

No que respeita à asma persistente grave a terapêutica de
primeira linha proposta inclui o uso de corticóides inalados em
doses elevadas (>1.000 µg de budesonido) em associação com
agonista-β2 de acção prolongada, em duas administrações diárias.
Por vezes é conseguido melhor controlo com a distribuição da
terapêutica antiinflamatória em 4 administrações; são consideradas
alternativas terapêuticas a adição a esta associação de: teofilina de
libertação lenta, moduladores dos leucotrienos, agonistas-β2 orais
de acção prolongada ou corticosteróides orais.

É importante realçar que os antileucotrienos estão aprovados
para tratamento de associação com corticóides inalados em detri-
mento do seu uso em monoterapia. Na prática, quando utilizados
concomitantemente com um corticosteróide inalado, potenciam o
controlo da asma, permitindo em muitos casos a redução da dose
de corticosteróide inalado necessária para atingir a estabilidade
clínica.

Há dois grupos especiais de asmáticos para os quais é consen-
sual a vantagem da instituição de moduladores dos leucotrienos no
seu plano terapêutico, e que são: os doentes com asma induzida
pelo exercício e os doentes com asma induzida pela toma de anti-
inflamatórios não esteróides.

A broncoconstrição induzida pelo exercício afecta 70-80%
dos asmáticos, e justifica-se pela libertação de mediadores infla-
matórios onde se incluem os cis-LT; a utilização clínica de
inibidores dos receptores dos leucotrienos limita a resposta bron-
coconstritora a estas moléculas melhorando a tolerância ao esfor-
ço; esta actividade é especialmente vantajosa para utilização em
grupos etários muito jovens que não têm a capacidade de dosear
a quantidade de exercício realizado e têm muita dificuldade em
efectuar atempadamente terapêutica broncodilatadora profilácti-
ca; para além das vantagens referidas do uso diário destes fárma-
cos neste grupo de doentes, acresce que não induzem fenómenos
de tolerância.
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Em doentes asmáticos sensíveis à aspirina, a exposição a esta
molécula provoca um enorme aumento da produção de cis-LT,
através de um mecanismo ainda não perfeitamente esclarecido. A
utilização de antagonistas dos receptores dos leucotrienos tem um
efeito benéfico muito específico neste grupo de doentes, protegen-
do-os do contacto com qualquer fármaco ou alimento que iniba a
actividade da ciclooxigenase. Naturalmente deverão estes doentes
ser informados das medidas de evicção a aspirina e similares.

A experiência clínica crescente com este grupo farmacológico
sugere que possa vir a fazer parte da terapêutica de primeira linha
em grupos especiais de doentes com asma persistente:

• Doentes com doença ligeira ou moderada nos quais se verifi-
que falência de resposta à terapêutica com corticóides inalados.

• Doentes com asma moderada ou grave que manifestem efeitos
secundários sistémicos com doses elevadas de corticóides inalados
ou se encontrem em risco para estes efeitos adversos.

• Doentes com fraca adesão a um regime de corticóides inala-
dos, devido a deficiente técnica ou limitações físicas.

Uma das grandes vantagens deste grupo terapêutico é a sua
forma de administração, oral, o que promove a aceitabilidade por
parte do doente e contribui grandemente para a aderência ao
tratamento.

Planos terapêuticos
Clinicamente este inovador grupo de fármacos tem demonstra-

do o seu papel benéfico em diversos planos:
• Diminui a necessidade diária de agonistas adrenérgicos.
• Diminui a frequência e intensidade dos sintomas nocturnos

ou o número de exacerbações da doença em doentes a fazer
corticoterapia inalada.

• Conduz a melhoria dos parâmetros de função pulmonar,
nomeadamente do FEV1.

Atendendo às indicações acima referidas, estão disponíveis no
mercado mundial fármacos das duas classes de moduladores dos
leucotrienos:

• Inibidores da 5-lipoxigenase: zileuton, não disponível em
Portugal até ao momento.

• Inibidores dos receptores cis-LT1: montelukast e zafirlukast
As doses recomendadas estão discriminadas no quadro 13.
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Efeitos adversos dos moduladores dos leucotrienos
O perfil de segurança deste grupo de fármacos não está ainda

perfeitamente determinado. As reacções adversas notificadas mais
frequentemente incluem cefaleias, dispepsia, faringite e apareci-
mento de rash cutâneo; laboratorialmente é possível assistir-se a
aumento dos níveis de transaminases séricas, especialmente com a toma
de zileuton; este aumento é reversível, sugerindo-se nestes casos
monitorização seriada destas enzimas.

Uma síndrome clínica caracterizada pelo aparecimento de in-
filtrados pulmonares, cardiomiopatia e eosinofilia (Churg Strauss
like) foi descrito num número muito reduzido de casos de
doentes sujeitos a terapêutica com zafirlukast e que se encontra-
vam dependentes de terapêutica com corticosteróides. Outros
relatórios descrevem casos individuais de síndromes eosinofílicaos
semelhantes, não relacionadas com a suspensão da terapêutica com
corticósteroides. Situações semelhantes foram identificadas com o
zafirlukast e com o montelukast, mas não com o zileuton, sugerindo
um efeito de classe, embora bastante raro.

Uso de moduladores dos leucotrienos em pediatria
O uso deste grupo farmacológico não está aprovado para

todas as idades. O montelukast está aprovado para utilização
clínica a partir dos dois anos de idade inclusive; a dose recomen-
dada é de 5 mg/dia em toma única, devendo esta ser igual à do
adulto (10 mg/d) a partir dos 12 anos.

O zafirlukast está aprovado para utilização em crianças asmá-
ticas com idade superior a sete anos, em dose semelhante à
recomendada para os adultos, em duas tomas diárias e fora do

Quadro 13. Antileucotrienos comercializados em Portugal

Nome Classe Dosagem

Montelukast Antagonista dos Adultos: 10 mg ao deitar
receptores Cis LT1 Crianças (6-12 anos): 5 mg

Zafirlukast Antagonista dos 20 mg 2 x dia
receptores Cis LT1
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horário das refeições, uma vez que os alimentos diminuem a
absorção deste fármaco.

O uso de zileuton só está autorizado para crianças com idade
igual ou superior a 12 anos, também em dosagem igual à recomen-
dada para os adultos, em quatro tomas diárias.

Com base nos dados actualmente diponíveis, e no que respeita
às suas indicações, estes fármacos poderão ser empregues como
terapêutica complementar aos corticosteróides inalados em crian-
ças asmáticas em idade escolar.

Conclusões
Os moduladores dos leucotrienos ocupam uma segunda linha na

terapêutica da asma brônquica, nos estádios de asma persistente.
O benefício da sua utilização é maior em doentes com asma

induzida pelo exercício físico e por aqueles que evidenciam hiper-
sensibilidade a aspirina ou similares.

A experiência crescente com este grupo farmacológico promete
trazer de futuro novos conhecimentos, nomeadamente o potencial
alargamento da sua utilização a outras entidades clínicas.
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QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO
Responder a todas as perguntas com (V) verdadeira ou (F) falsa,

e enviar para:
CURSO INTERACTIVO DE PNEUMOLOGIA

Secretariado:
Permanyer Portugal

Av. Duque d'Ávila, 92 7.º E
1050-084 Lisboa

1. As metilxantinas são fármacos:

a) De segunda linha no tratamento da asma ( )
b) Um dos mecanismos de acção é a inibição

da enzima fosfodiesterase ( )
c) Inibem de forma selectiva as fosfodiesterases ( )
d) Inibem principalmente os receptores da adenosina

(A1 e A2), constituindo o mecanismo mais importante
para a broncodilatação ( )

2. Quanto aos efeitos fisiológicos as metilxantinas:

a) 0 relaxamento do músculo liso brônquico ocorre
por estimulação da enzima fosfodiesterase e inibição
dos receptores da adenosina ( )

b) Apresentam efeito anti-inflamatório por inibição apenas
da libertação de histamina ( )

c) Estimulam o SNC podendo provocar náuseas e vómitos se
a concentração da teofilina for superior a 20 mg/l ( )

d) Melhora a fadiga e função ventilatória por aumento
da contractilidade diafragmática ( )

3. Quanto à sua farmacocinética:

a) São bem absorvidas com os alimentos ( )
b) São metabolizadas pelo citocromo P450 hepático ( )
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c) A sua semi-vida plasmática varia com a idade ( )
d) As concentrações séricas devem manter-se entre

os 20 e 30 mg/l ( )

4. A clearance das metilxantinas:

a) Está aumentada com a administração de fármacos
que inibem a actividade da enzima microsómica P450 ( )

b) Diminui com a idade avançada ( )
c) Aumenta com dieta rica em proteínas ou hidratos

de carbono ( )
d) Diminui nos fumadores ( )

5. No tratamento da asma:

a) As metilxantinas devem ser tomadas diariamente
nos doentes com asma intermitente para prevenir crises ( )

b) Devem ser associadas aos β2 de longa acção
e anti-inflamatórios ( )

c) Têm uma acção superior aos β2 no controlo
da asma nocturna ( )

d) Têm indicação no tratamento de doentes com má aderência
à terapêutica inalada ( )

e) A aminofilina não é de primeira escolha nas crises
asmáticas, embora possua um efeito broncodilatador
igual ao dos agonistas β2 inalados ( )

6. Na DPOC as metilxantinas:

a) São pouco eficazes no tratamento sintomático
da DPOC ( )

b) Possuem uma margem terapêutica estreita, e as doses
que conduzem a um maior beneficio são próximas
próximas da toxicidade ( )

c) Na forma ligeira (estádio I) a utilização da teofilina
está sempre indicada em associação à restante
terapêutica broncodilatadora ( )
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d) Têm efeito adjuvante no cor pulmonale
por aumento da contractilidade miocárdica ( )

e) Têm vantagem provada nos doentes com
alterações do sono ( )

7. Quanto aos efeitos secundários:

a) Podem ser minimizados pelo doseamento
regular das concentrações séricas da teofilina,
que se devem manter entre 10 e 20 mg/l ( )

b) Os mais frequentes são os cardiovasculares
e gastrointestinais ( )

c) A presença de sintomas gastrointestinais
tem correlação estreita com os níveis séricos
de teofilina ( )

d) A ocorrência de convulsões dá-se apenas com
concentrações séricas de teofilina acima
dos 40 mg/l ( )

e) As metilxantinas podem provocar desequilíbrios
hidroelectrolíticos, nomeadamente hipocaliémia
e hipercálcémia ( )

8. Os leucotrienos são produzidos por:

a) Eosinófilos, mastócitos ( )
b) Eosinófilos, basófilos, macrófagos ( )
c) Eeutrófilos, macrófagos, eosinófilos ( )
d) Eosinófilos, neutrofilos, monócitos, macrófagos,

mastócitos, basófilos ( )

9. O leucotrieno que pode ser doseado na urina é:

a) Leucotrieno D4 ( )
b) Leucotrieno E4 ( )
c) Leucotrieno C4 ( )
d) Leucotrieno D4, E4, C4 ( )
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10. A acção dos leucotrienos consiste em:

a) Broncoconstrição ( )
b) Edema da mucosa e submucosa ( )
c) Recrutamento de células inflamatórias ( )
d) Todas as anteriores ( )

11. O tratamento com os moduladores dos leucotrienos provoca:

a) Bloqueio da broncoconstrição provocada
pelo leucotrieno D4 ( )

b) Melhoria do padrão obstrutivo nas provas
de função pulmonar ( )

c) Diminuição da sintomatologia diurna e nocturna ( )
d) Todas as anteriores ( )

12. Os moduladores dos leucotrienos que actualmente existem
para utilização na práctica clínica em Portugal são:

a) Montelukast ( )
b) Montelukast, zafirlukast ( )
c) Montelukast, zileuton ( )
d) Montelukast, zafirlukast, zileuton ( )

13. Um doente que apresenta sintomas de tosse e pieira
nocturnas com a frequência semanal, mas não evidencie
limitação permanente da actividade física tem:

a) Asma intermitente ( )
b) Asma persistente ligeira ( )
c) Asma persistente moderada ( )
d) Asma persistente grave ( )

14. A partir de que estádio da classificação de gravidade
da Asma Brônquica é considerada a utilização
de moduladores dos leucotrienos?

a) Asma intermitente ( )
b) Asma persistente ligeira ( )
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c) Asma persistente moderada ( )
d) Asma persistente grave ( )

15. Em qual (ou quais) dos seguintes grupos tem
a utilização de moduladores dos leucotrienos
demonstrado maior eficácia?

a) Doentes com Asma Brônquica e Rinite Alérgica
associadas ( )

b) Crianças com Asma intermitente ( )
c) Doentes com Asma induzida pela toma de aspirina ( )
d) Doentes com Asma induzida pelo exercício físico ( )

16. Quais dos seguintes efeitos adversos estão
relacionadas com toma regular de moduladores
dos leucotrienos?

a) Cefaleias ( )
b) Diarreia osmótica ( )
c) Dispepsia ( )
d) Síndrome vertiginoso ( )
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