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430 portugueses no ERS 2019

Prof. Doutor António Morais, Presidente
da Sociedade Portuguesa de Pneumologia

É, para a Sociedade Portuguesa de Pneu-

mologia, um grande prazer assistir ao 

crescimento do número de especialistas 

portugueses, pneumologistas e não pneu-

mologistas, que participam no congresso 

da ERS, o maior fórum europeu de discus-

são da atualidade em torno das doenças 

respiratórias.

O Congresso da ERS representa uma opor-

tunidade para cada um de nós apresentar 

os trabalhos que desenvolve ao longo do 

ano, mas também para assistir à apresen-

tação das grandes novidades da nossa 

especialidade. Novos estudos, novas re-

comendações, novas estratégias terapêu-

ticas, novas descobertas sobre os meca-

nismos que estão na origem de algumas 

doenças passam pelo palco do congresso 

anual da ERS e contribuem para a reno-

vação dos nossos conhecimaentos e para 

o enriquecimento das nossas qualidades 

enquanto clínicos. Mas devemos procurar 

participar mais e com mais qualidade nes-

te e noutros congressos internacionais. Só 

com investigação de qualidade podemos 

levar mais longe a Pneumologia que prati-

camos em Portugal.

Através da formação, da exigência e do 

rigor é que se constroem as gerações que 

depois conseguirão ombrear com o que de 

melhor se faz nos outros países e ter uma 

participação que seja mais ativa e visível.

Pneumologia portuguesa com presença vincada
Nesta edição do congresso da ERS, mais de 170 participações estiveram a cargo de especialistas portugueses, que se dis-
tribuíram em apresentação de posters, comunicações orais, sessões, cursos ou simpósios sobre os mais variados temas no 
âmbito da patologia respiratória. A SPP-Info esteve por lá e acompanhou a participação intensa da Pneumologia portugue-
sa neste congresso.



ERS International Congress 2019 Madrid Spain4 5Spain Madrid 2019  International Congress ERS

Com mais de 22.000 participantes, o Congresso Internacional da 
ERS é o “maior fórum mundial dedicado à patologia respiratória”

| Sete novas guidelines lançadas no ERS Congress 2019

Esta edição do European Respiratory Society International Congress ficou marcada com a apresentação de sete novas guidelines que resultam de 

um intenso trabalho das várias task forces constituídas por reconhecidos especialistas nas diferentes áreas da Medicina respiratória. Conheça aqui 

as várias áreas patológicas para as quais foram publicadas recomendações atualizadas em função das novas evidências:

1.Guideline ERS/ATS para o tratamento da asma grave; 2.Guideline ERS/ESTS/EACTS/ESTRO para o tratamento do mesotelioma pleural 

maligno; 3.Guideline ATS/CDC/ERS/ISDA para o tratamento das doenças pulmonares micobacterianas não-tuberculose; 4.Guideline ERS 

para o tratamento a longo-prazo da displasia broncopulmonar em crianças; 5.Guideline ERS para o diagnóstico e tratamento da tosse 

crónica em adultos e crianças; 6.Guideline ERS para a ventilação não-invasiva a longo prazo em doentes com DPOC; 7.Guideline ATS/

ESCMID/ERS/IDSA para a prática clínica sobre o tratamento da doença pulmonar micobacteriana não-tuberculose.

Foram cinco dias intensos onde não fal-

taram a partilha de conhecimentos, a 

divulgação de novas evidências, a publica-

ção de novas guidelines, a promoção da mul-

tidisciplinaridade e o convívio entre mais 

de 22.000 participantes que se dirigiram a 

Madrid para mais uma edição do European 

Respiratory Society International Congress, 

“o grande fórum anual da patologia respira-

tória, o maior a nível mundial”, sublinha o 

Prof. Doutor Carlos Robalo Cordeiro. 
“Na sequência do que se passou, sobre-

tudo, nos últimos dois anos, mantivemos 

sessões emblemáticas, como é o caso do 

Lungs On Fire, assim como a existência da 

Game Zone, que foi muito concorrida e que 

consiste em aumentar as competências e 

conhecimentos em Pneumologia de uma 

forma um pouco mais lúdica”, descreve o 

secretário-geral da ERS. Mas houve novi-

dades: “tivemos sessões de posters sobre 

ensaios clínicos, foram lançadas sete novas 

guidelines – e este é o palco ideal para lançar 

os resultados dos trabalhos das task forces”, 

acrescenta. Quanto às componentes cien-

tífica e educacional, o especialista destaca 

que estão presentes em todas as edições 

no sentido de promover o conhecimento 

para a comunidade respiratória.

O Prof. Doutor Carlos Robalo Cordeiro par-

tilhou com a SPP Info que, dentro de um 

ou dois anos, o Congresso Internacional da 

ERS pode sofrer algumas alterações estru-

turais, uma vez que tem vindo a ser discuti-

da a possibilidade de haver um tema princi-

pal em cada edição. “Não serão congressos 

monotemáticos, mas serão congressos com 

um tema dominante, que merecerá maior 

destaque no programa científico, em torno 

do qual haverá necessariamente um maior 

debate”, sublinha o representante da Socie-

dade Europeia, garantindo que a multidisci-

World Village

Desde há quatro anos que foi criado nos 

Congressos da ERS um espaço privilegiado 

para a troca de contactos, para a interação 

e para o networking. Trata-se da World Villa-

ge, local onde todas as sociedades-membro 

da ERS, entre as quais a Sociedade Portu-

guesa de Pneumologia, estão representa-

das. Na abertura oficial da World Village, o 

Prof. Doutor Carlos Robalo Cordeiro ape-

lou à aproximação de cada uma destas en-

tidades, independentemente das diferen-

tes realidades que representam. “A ERS é 

uma sociedade feita de sociedades e é em 

conjunto que temos de trabalhar. Esta é 

a oportunidade ideal para nos aproximar-

mos”, frisa.

plinaridade e o diálogo com outras especia-

lidades nunca estarão em causa.
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As doenças intersticiais mantêm-se 
particularmente vibrantes e ativas na ERS 

Prof. Doutor Tiago Alfaro, Pneumologista CHUC

O Congresso Internacional da European Res-

piratory Society é, hoje em dia, o mais im-

portante cenário de novidades e discussões 

científicas na área das doenças intersticiais. 

Com efeito, no congresso de 2019 em Ma-

drid foram apresentados os resultados de 

alguns dos ensaios clínicos mais esperados 

do ano. Foram também discutidas doenças 

emergentes como a “Vaping-induced lung 

disease”, na forma de hot topic. Saliento a 

posição da ERS sobre vaping: “Don’t”.

“Uma das sessões
mais participadas colocou 
frente a frente dois modos 

atuais de considerar as 
doenças intersticiais: baseada 

em fenótipos progressivos 
e comuns às várias doenças 
(lumping) ou na precisão de 
um diagnóstico detalhado 

(splitting).”

“ Foram apresentados
e discutidos 348 abstracts 
sobre doença intersticial 
em sessões de posters e 

comunicações.”

Houve tempo dedicado às novas tecno-

logias como o uso da ecografia torácica 

na avaliação das doenças difusas, com as 

vantagens de ser um estudo disponível, 

não invasivo e sem exposição a radiação. 

Foram apresentadas e discutidas mais al-

gumas tecnologias na sessão “High-tech 

in interstitial lung diseases: just hype and 

gadgets?”, como a inteligência artificial na 

radiologia, os novos desenvolvimentos na 

genómica e os biomarcadores do presente 

e futuro. Uma das sessões mais participa-

das (Lumping and splitting of fibrotic inters-

titial lung diseases) colocou frente a frente 

dois modos atuais de considerar as doen-

ças intersticiais: baseada em fenótipos 

progressivos e comuns às várias doenças 

(lumping) ou baseadas na precisão de um 

diagnóstico detalhado (splitting).

Naturalmente, a conclusão foi da neces-

sidade da coexistência clínica das duas 

visões. Os ensaios mais aguardados incluí-

ram os estudos de antifibróticos em doen-

ças fibróticas não fibrose pulmonar idiopá-

tica “Phase II trial of pirfenidone in patients 

with progressive fibrosing unclassifiable ILD 

(uILD)” e “Nintedanib in patients with chro-

nic fibrosing interstitial lung diseases with 

progressive phenotype: the INBUILD trial”, 

uma vez que abrem a possibilidade de tra-

tar de forma eficaz doenças que são mui-

tas vezes inexoravelmente progressivas.

Os estudos em doenças do tecido con-

juntivo incluíram o “Safety and efficacy of 

B-cell depletion with rituximab for the treat-

ment of systemic sclerosis-associated pulmo-

nary arterial hypertension”, também dirigi-

do a uma condição na qual os tratamentos 

atuais são limitados. Considerando os 

métodos de diagnóstico de doenças in-

tersticiais foi apresentado o estudo “Trans-

bronchial lung cryobiopsy for interstitial lung 

disease diagnosis: results of the COLDICE 

Study”, que veio reforçar o papel da crio-

biópsia transbrônquica. Algumas sessões 

focaram o aspeto multidisciplinar da abor-

dagem às doenças intersticiais. Saliento a 

sessão “Respiratory medicine meets derma-

tology”, onde um Dermatologista Portu-

guês abordou as doenças autoimunes que 

afetam a pele e os pulmões. 

O congresso oferece também uma opor-

tunidade de formação, participando em 

cursos e sessões meet the expert. Saliento 

o curso de uma manhã “PG5 Novel insights 

into the diagnostic algorithm for interstitial 

lung diseases” e a sessão meet the expert 

“ME9 Genetic testing and counselling of 

patients with rare interstitial lung diseases. 

Does detection of specific mutations have 

practical consequence for the patients?” 

em que tive oportunidade de participar 

como chair.

Por fim, sendo talvez o mais importante, 

foram apresentados e discutidos 348 abs-

tracts sobre doença intersticial em sessões 

de posters e comunicações. A comitiva 

portuguesa foi responsável por dezenas 

de posters, comunicações, casos clínicos 

e moderações. Em conclusão, a área das 

doenças intersticiais mantém-se particu-

larmente vibrante e ativa na ERS. O con-

gresso de 2020 em Viena irá seguramente 

manter a fasquia.
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Asma na ERS

No ERS International Congress 2019 foram 

várias as sessões sobre asma. O principal 

foco foram as novas recomendações e 

consensos emitidos (ou para emitir) re-

centemente, quer na asma grave, quer no 

tratamento das formas de asma mais ligei-

ras. Relativamente à asma grave foi dado 

grande enfoque nas novas recomendações 

ERS/ ATS (“Management of severe asthma: 

a European Respiratory Society/ American 

Thoracic Society guideline”).

Dr.a Rita Gerardo, Coordenadora da CT de
Alergologia Respiratória da SPP

Relativamente ao tratamento da asma 

ligeira/ graus 1 e 2 das recomendações 

GINA, uma das sessões que mais se desta-

cou foi: “New recommendations and priori-

ties for asthma management” pela presti-

giada Helen Reddel, presidente do Comité 

“O principal foco foram 
as novas recomendações 
e consensos emitidos (ou 

para emitir) recentemente, 
quer na asma grave, quer no 
tratamento das formas de 

asma mais ligeiras.”

“A estratégia GINA 2019 foi 
responsável por uma mudança 
fundamental: o tratamento da 
asma com SABA isoladamente 

deixou de ser recomendado 
nos adultos e adolescentes.”

Científico da Global Initiative for Asthma 

(GINA).  Desde 2014 que a estratégia GINA, 

baseada nos receios relacionados com a 

utilização indevida dos SABA, tem vindo 

a recomendar o seu uso apenas nos casos 

de doentes com sintomas de asma menos 

do que duas vezes por mês e sem fatores 

de risco para exacerbações. No entanto, 

era difícil explicar ao doente com agrava-

mento dos sintomas/fatores de risco que 

a medicação na qual aprendeu a confiar 

deixa de ter indicação e deverá continuar 

o tratamento com medicação regular.

A estratégia GINA 2019 foi responsável 

por uma mudança fundamental: o trata-

mento da asma com SABA isoladamente 

deixou de ser recomendado nos adultos e 

adolescentes. Foram então apresentadas 

várias alternativas ao tratamento destes 

doentes. Os objetivos destas alterações 

incluem: evitar o uso isolado de SABA, 

considerando o seu risco nas agudizações 

graves e morte, evitar o uso de ICS diá-

rio na asma ligeira, fornecer mensagens 

consistentes logo desde o início: alívio de 

sintomas e redução do risco, recorrer ao 

comportamento normal do doente para 

transmitir a prevenção.

A fundamentação para a alteração das re-

comendações, inclui, por uma lado, o uso 

de SABA há cerca de 50 anos reforçado 

pelo seu rápido início de ação, utilização 

intra-hospitalar em grande escala, baixo 

custo e, muitas vezes, o seu uso desde a 

infância; por outro lado, são conhecidos 

os efeitos adversos dos broncodilatado-

res: downregulation dos recetores β, di-

minuição da broncoproteção, diminuição 

do efeito broncodilatador, aumento da 

resposta alérgica, aumento da inflamação 

eosinofílica da via aérea.  No grau 2 a reco-

mendação é de uso diário de ICS em baixa 

dose: esta estratégia está largamente de-

monstrada em vários estudos de eficácia.  

Com base no conhecimento da estratégia 

ICS – formoterol como terapêutica de ma-

nutenção e de alívio (maintenance and relie-

ver therapy – MART) nos graus 3 a 5 é eficaz 

na redução das agudizações quando com-

parado com a mesma dose ou mais alta de 

terapêutica de manutenção mais SABA, foi 

colocada a hipótese do mesmo funcionar 

nos graus 1 e 2. 

Helen Redel apresentou depois vários estu-

dos que suportam as novas recomendações. 

No estudo SYGMA 1 ficou demonstrado 

que o recurso à associação ICS – formoterol 

no alívio reduziu significativamente a taxa 

de agudizações, quando comparado com 

o recurso a SABA quando necessário. Tam-

bém o tempo para a primeira exacerbação 

grave aumenta consideravelmente com a 

associação ICS – formoterol.

Quando comparados, a taxa anual de agu-

dização é não inferior (ICS – formoterol 

no alívio vs ICS regular em SABA no alívio). 

Estes resultados observaram-se com dose 

mais baixa de ICS (na associação ICS – for-

moterol quando comparado com a dose 

de ICS isolado no tratamento de manuten-

ção). Também se sabe que estes resultados 

não se devem apenas ao efeito anti-infla-

matório. Estudos prévios mostraram que o 

formoterol reduz as agudizações quando 

comparado com os SABA. Relativamente 

ao estudos que fundamentam a utilização 

de ICS – formoterol como medicação de 

alívio no grau 1, estes não existem. Assim, 

a fundamentação baseou-se nos dados en-

contrados para o grau 2.
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Asma Grave

No contexto da asma grave, a GSK apresen-

tou, no ERS Congress, os resultados pro-

visórios do ensaio REALITI-A, o primeiro 

estudo prospetivo de vida real de um tra-

tamento biológico em doentes com asma 

eosinofílica grave. Os resultados desta 

análise intermédia com 368 doentes de-

monstram uma redução de 69% na taxa 

anual de exacerbações clinicamente signi-

ficativas (o endpoint primário do estudo), 

uma redução de 77% na taxa anual de exa-

cerbações que requereram hospitalização/

idas à urgência, e uma redução da dose me-

diana de corticosteroide oral (OCS) (n=159) 

de 10 mg/dia para 5 mg/dia, com redução 

de 34% dos doentes (49/143) que consegui-

ram deixar os corticosteroides orais (OCS) 

completamente. 

Para a Prof.ª Doutora Stephanie Korn, da 

Universidade Médica de Mainz, estes da-

dos do estudo de vida real são “muito im-

portantes. São muito similares aos dos 

ensaios clínicos, mas parecem ser até um 

pouco melhores, o que nos deixa muito sa-

tisfeitos”. O Prof. Doutor João Cardoso, do 

Hospital de Santa Marta, que assistiu a este 

simpósio, destacou dos dados apresenta-

dos “a consistência ao longo do tempo, em 

termos de redução do número de eosinófi-

los e da redução das exacerbações – e isto, 

com o impacto que tem na qualidade de 

vida do doente e do retorno à sua vida mais 

próxima do normal, dá-nos uma confiança 

enorme em termos de utilização. Cinco 

anos de utilização, consistência de resulta-

dos e segurança é uma tríade fantástica”. 

O papel dos eosinófilos na seleção da te-

rapêutica para a asma grave foi outro dos 

temas em debate. A este respeito, a Dr.ª 

Ana Arrobas, pneumologista no CHUC, 

afirmou, no final do simpósio, que “os eosi-

nófilos têm mostrado ser muito importan-

tes. Metade dos doentes com asma grave 

tem asma eosinofílica – alérgica ou não – 

portanto, faz todo o sentido que as tera-

pêuticas tenham como alvo o tratamento 

dos eosinófilos. Desta forma, estas novas 

terapêuticas são muito importantes para a 

abordagem destes doentes, sabendo nós 

determinar o fenótipo convenientemente 

e tendo a noção de que em cada consulta 

teremos de avaliar clínica e funcionalmen-

te o doente e os marcadores disponíveis.”

Importante também a referência à autoad-

ministração do mepolizumab. Os benefí-

cios para o doente e as suas vantagens à 

adesão terapêutica foram dados eviden-

ciados. “Um grande passo em frente nos 

doentes asmáticos. Minimiza o tempo para 

receberem o tratamento, é conveniente, 

confere independência, melhora a qualida-

de de vida e está associada a uma melhor 

adesão”, referiu o Prof. Doutor William 

Busse, da Universidade Médica de Wiscon-

sin, a propósito desta questão na sua apre-

sentação no simpósio.

O Dr. Carlos Lopes, do Hospital de Santa 

Maria, também destacou que a autoadmi-

nistração “vai dar mais autonomia ao doen-

te e, por outro lado, vai permitir manter a 

sua vida, não ter absentismo laboral. Hoje 

em dia, cada vez mais, conseguimos moni-

torizar os doentes com mais facilidade, de 

uma forma mais apertada sem o doente 

ter de se deslocar ao hospital e, portanto, 

acho que isso vai ser ainda uma melhoria 

maior da qualidade de vida para o doente”, 

sublinhou o Dr. Carlos Lopes.

“Mepolizumab é um fármaco de fácil aplicação e tem uma posologia muito confortável 
para o doente. Para além disso, é um fármaco que apresenta uma boa resposta clínica, 
habitualmente os doentes referem uma melhoria logo a partir da primeira toma e isto faz 

com que seja um fármaco bastante bem aceite pelo doente.” 

Dr.a Paula Rosa | Coordenadora da CT de Tabagismo da SPP

Dr. Carlos Lopes

Prof. Doutor William Busse

Dr.ª Ana Arrobas

Prof. Doutor João Cardoso

Prof.ª Doutora Stephanie Korn

PUBLIRREPORTAGEM8
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Dr.a Paula Rosa, Coordenadora da CT de 
Tabagismo da SPP

ERS – Sessões sobre tabagismo

Este ano a Sessão da Língua Portuguesa e 

Espanhola foi dedicada ao tabagismo. Em 

resposta à falta de conhecimento reco-

nhecida pelos alunos de Medicina e pelos 

médicos sobre tabagismo e seu tratamen-

to, a SPP, SEPAR, SBPT e ALAT redigiram 

um documento conjunto com uma propos-

ta de ensino mínimo sobre o tabagismo 

e o seu tratamento, que foi apresentado 

nesta sessão. O aumento do consumo de 

tabaco, em parte consequente à massifica-

ção de novos modos de fornecimento da 

nicotina, foi tema central nas sessões so-

bre tabagismo.

Logo no primeiro dia de congresso, o Prof. 

Doutor Alberto Araújo alertou para o facto 

de que estes novos produtos estão a pôr 

em risco todo o esforço que tem sido de-

senvolvido pela OMS para reduzir a epide-

mia do tabagismo. A renormalização do ato 

de fumar e a agressividade comercial da in-

dústria tabaqueira, associada à divulgação 

patrocinada por essa mesma indústria de 

informação baseada em estudos científicos 

com conflitos de interesse, tem resultado 

num aumento progressivo do consumo de 

tabaco, essencialmente à custa do cigarro 

eletrónico e do tabaco aquecido. Sobre o 

surto de doença pulmonar em utilizadores 

de cigarro eletrónico veio falar o Prof. Dou-

tor David Christiani. Nessa altura estavam 

já descritos 530 casos e 13 mortes.

O Prof. Doutor Christiani referiu que esta 

doença tem um padrão de toxicidade dire-

ta, com apresentações histológicas hetero-

géneas: pneumonia eosinofílica, pneumo-

nia lipídica, lesão alveolar difusa e ARDS. 

80% destes doentes referem a utilização 

de líquidos manipulados com THC e outros 

(vários) componentes, tornando difícil a in-

vestigação da causa desta doença.

A intervenção de Saúde Pública implemen-

tada pelos EUA foi a decisão de informar 

sobre estes caos, avisando o público em 

geral sobre os perigos do vaping e reco-

mendar a não utilização destes produtos, 

mesmo reconhecendo a incerteza sobre a 

etiologia desta doença.

“A ERS e outras sociedades 
nacionais têm tomado posição 

sobre os riscos do cigarro 
eletrónico e tabaco aquecido, 

reforçando o perigo da 
escalada do consumo

entre os jovens, da utilização 
de aromas com potencial 

lesão pulmonar aguda
e crónica.” 

“O aumento do consumo
de tabaco, em parte 

consequente à massificação 
de novos modos de 

fornecimento da nicotina, 
foi tema central nas sessões 

sobre tabagismo.”

Referiu ainda a importância dos utilizado-

res e profissionais de saúde reportarem 

eventuais efeitos secundários ou de doen-

ças eventualmente associados a este con-

sumo para um melhor e mais rápido conhe-

cimento sobre os malefícios dos cigarros 

eletrónicos e do tabaco aquecido. Refor-

çou que, após o controlo do surto agudo, é 

necessário manter o foco nos efeitos cróni-

cos do vaping.

A Comunidade internacional está, de modo 

geral, em acordo sobre esta posição. A po-

sição inglesa parece a única discordante 

e por isso a intervenção do Prof. Doutor 

Martin McKee foi muito importante para 

clarificar este aspeto, referindo que nem 

todas as sociedades científicas inglesas 

concordam com o posicionamento do ci-

garro na lista dos métodos de cessação ta-

bágica e que, nomeadamente as guidelines 

NICE, não o recomendam.

A ERS e outras sociedades nacionais têm 

tomado posição sobre os riscos do cigar-

ro eletrónico e tabaco aquecido, refor-

çando o perigo da escalada do consumo 

entre os jovens, da utilização de aromas 

com potencial lesão pulmonar aguda e 

crónica e a laxidão das medidas de con-

trolo do tabagismo em relação a estes 

produtos. O Prof. Doutor Jorgen Vestbo 

resumiu de forma exímia a posição da 

ERS sobre a utilização destas novas for-

mas de fumar.

PUB
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O que há de novo na asma grave 

Questionada sobre as principais novida-

des no contexto da asma grave apre-

sentadas neste congresso da ERS a Prof.ª 
Doutora Cláudia Loureiro, pneumologis-
ta do CHUC, destaca as que “dizem respei-

to ao uso dos agentes biológicos e aos no-

vos agentes que vão sendo libertados para 

o tratamento da doença. De referir, tam-

bém, as novidades no âmbito das normas 

de orientação e nas preocupações clínicas 

na abordagem do doente e na otimização 

dos cuidados que podemos oferecer, quer 

em termos de diagnóstico, quer em termos 

de tratamento”.No que diz respeito aos cri-

térios de seleção do tratamento certo para 

o doente certo, a pneumologista considera 

que os tratamentos personalizados “fazem 

todo o sentido”.

Existem uma série de fatores “que funda-

mentam as nossas decisões – e que não são 

só fatores de eficácia dos medicamentos e 

dos novos agentes biológicos que vão sur-

gindo, mas também fatores clínicos que nos 

podem orientar para uma melhor ou pior 

resposta para determinado agente”.

Todos os resultados têm sido “promissores” 

e “dão-nos algum alento, mas há pequenas 

nuances e pequenas alterações no doente 

específico que nos fazem pender mais para 

uma escolha do que para outra, mas isso vem 

da prática clínica e de algum conhecimento 

de detalhe que muitas vezes é importante”.

Neste contexto de seleção do tratamento, 

a Prof.ª Doutora Cláudia Loureiro considera 

que “a carga eosinofílica é também um mar-

cador importante. Particularmente para 

alguns biológicos é, na verdade, um predi-

tor de resposta, não para todos os agentes 

biológicos, mas para quase todos os agen-

tes que estão dirigidos à asma de tipo 2. 

Portanto, “é sempre um marcador a ter em 

conta, mas não é o único. Às vezes a escolha 

prende-se com determinados fatores ou 

comorbilidades, ou percursos da doença, 

que podem fazer a diferença.”

Técnicas Endoscópicas no ERS Congress 2019

Dr. Fernando Guedes, Coordenador da CT de 
Técnicas Endoscópicas da SPP

A ERS, em consonância com o que tem 

acontecido nos anos anteriores, está a 

apostar claramente na certificação de 

procedimentos.

Um pouco à imagem do que já se passa 

com a endoscopia, no futuro, vai existir 

uma nova certificação em ecografia to-

rácica, sendo este um dado muito impor-

tante. Sairão também, a muito curto pra-

zo, novas guidelines sobre a abordagem 

do pneumotórax com algumas diferenças 

importantes em relação ao que se preco-

nizava até agora. De referir também que 

o Pleural Interest Group teve mais uma 

reunião com novos projetos. Esta é uma 

iniciativa da sociedade europeia em que 

todos os países interessados podem co-

laborar e na qual Portugal vai participar 

ativamente no recrutamento de doentes 

das diversas patologias.

Este ano o recrutamento está a ser, so-

bretudo, para o quilotórax para uma base 

de dados europeia que se está a tentar 

criar. Por fim, uma notícia fantástica para 

o nosso país: Portugal candidatou-se à 

organização do Congresso Europeu de 

Broncologia que se irá realizar em 2025 

e, para nosso grande gáudio, consegui-

mos essa organização. Estamos todos de 

parabéns, em especial o Professor An-

tónio Bugalho, que foi o grande mentor 

desse projeto.
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Novidades na ventilação domiciliária e ventilação não-invasiva

A ventilação domiciliária e a ventilação 

não-invasiva foram dois dos temas de-

batidos ao longo dos cinco dias de congres-

so, desde sessões a comunicações orais, 

passando pelos posters.

O Prof. Doutor João Carlos Winck, secretá-

rio da Noninvasive Ventilatory Suport ERS 

Assembly 2, marcou presença nesta 29.ª 

edição do congresso da ERS e, em declara-

-ções à SPP-INFO, destacou as novidades 

apre-sentadas na área da ventilação. “Este 

ano tivemos bastantes dados novos. Foram 

apresentados trabalhos, em horário nobre, 

que podem representar uma mudança da 

prática clínica e que são absolutamente 

fundamentais para aqueles que se dedi-

cam à insuficiência respiratória crónica e à 

ventilação mecânica domiciliária”, afirmou 

o Prof. Doutor João Carlos Winck. 

O especialista destacou dois estudos ho-

landeses (o HOMERUN em várias etiologias 

e o RECONSIDER na DPOC) que demons-

traram “que é possível iniciar o suporte 

ventilatório em doentes mais graves num 

regime de ambulatório, não sendo preciso 

internar o doente, como é habitual”. Nor-

malmente, “todas estas terapias avançadas 

“É possível iniciar o suporte 
ventilatório em doentes 
mais graves num regime 

de ambulatório, não sendo 
preciso internar o doente, 

como é habitual.”

e complexas de suporte ventilatório exi-

gem algum internamento para adaptar o 

doente e para utilizar alguns instrumentos 

que só existem no hospital. Hoje em dia já é 

possível monitorizar tudo isto à distância e 

em segurança, nas suas próprias casas. E o 

que estes colegas holandeses demonstra-

ram foi que, em comparação com a abor-

dagem tradicional no hospital, é possível 

obter exatamente os mesmos resultados, 

com o recurso complementar da telemoni-

torização”.

Estes foram dois ensaios aleatorizados 

que, segundo o Prof. Doutor João Carlos 

Winck, “deixaram a mensagem de que a 

ventilação não-invasiva está cada vez mais 

a caminhar para o domicílio do doente. 

Esta foi uma das principais novidades”. 

O secretário da Noninvasive Ventilatory 

Suport ERS Assembly 2 destacou ainda a 

apresentação das guidelines da ventilação 

na DPOC, que foram apresentadas em pri-

meira mão e em horário nobre e que mos-

traram que “hoje em dia, já há argumentos 

a favor de podermos iniciar esta terapia em 

doentes que sejam estáveis, hipercápnicos, 

nomeadamente, em doentes com a PaCO2 

acima dos 52 mmHg”.

O especialista destacou ainda a apresenta-

ção de um novo ventilador, produzido pela 

BREAS, que pode incorporar, além da oxi-

capnografia, bandas de esforço. Ou seja, 

além do suporte ventilatório, regista simul-

taneamente o esforço do doente, o que é 

fundamental para avaliar a sincronia com 

o ventilador. E ainda, um outro, da Philips, 

que deteta a limitação do fluxo e poderá 

responder corrigindo o PEEP intrínseco tão 

frequente na DPOC”.

Para o Prof. Doutor João Carlos Winck “es-

tes avanços tecnológicos vão permitir, no 

futuro, uma maior segurança na monitori-

zação e uma melhoria dos ajustes e da titu-

lação dos parâmetros”.
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SPP-Info Como avalia a implementação 
do projeto Viver Bem com DPOC em Por-
tugal?
Dr.ª Paula Simão  (PS) - Em Portugal, o 

projeto Viver Bem com DPOC ainda está 

numa fase incipiente. Após a tradução e 

disponibilização online do programa, é pre-

ciso agora passar à fase de divulgação e 

implementação. É preciso todo um traba-

lho de divulgação pelas equipas, para que 

saibam que existe, que pode ser usado e 

que tem resultados. Felizmente, tem sido 

bastante falado em congressos na área da 

Enfermagem, o que muito me satisfaz, e 

em alguns pontos do país a ser já utilizado.

SPP-Info Quais as perspetivas futuras 
para este projeto?
PS - As perspetivas futuras passam pela 

formação dos profissionais responsáveis 

pela sua implementação. Este programa 

está muito bem estruturado e tem uma 

metodologia de implementação. Não 

se trata de dar folhetos aos doentes. É 

algo bem diferente. Só assim poderá ter 

os resultados que foram e são obtidos 

noutros países.

SPP-Info Qual a importância deste proje-
to no âmbito da autogestão de doentes 
respiratórios?
PS - Atualmente, na doença crónica, a au-

togestão é um tema central e determinan-

te no controlo da evolução da doença e 

até na modificação da sua história natural. 

Desta forma, um programa educacional 

como o Viver Bem com DPOC, que integra 

vertentes tão fundamentais como a ques-

tão da exposição aos fatores de risco, a 

correta medicação, a nutrição, o exercício 

físico, o controlo da ansiedade e até um 

Plano de Ação para gestão das exacerba-

ções, tem seguramente um papel determi-

nante no controlo da doença e na melhoria 

da qualidade de vida.

SPP-Info Além de Portugal e do Canadá, 
tem conhecimento de outros países que 
tenham adaptado e implementado pro-
gramas semelhantes?
PS - Sim, claro, vários países têm im-

plementado os seus programas educa-

cionais. Porém o Viver Bem com DPOC 

(Living Well With COPD – na sua versão 

original) é aquele que está mais divulga-

do, traduzido em várias línguas  e larga-

mente utilizado em todo o Canadá e em 

vários países que o traduziram e adota-

ram. É, por isso, aquele que reúne mais 

consenso e que tem publicado os seus 

resultados clínicos e de custo-efetivi-

dade. E foi por isso que nós o quisemos 

também ter em Portugal.

Viver Bem com DPOC:
“Programa está muito bem estruturado” 

Foi lançada, em 2018, no Congresso da SPP, a versão portuguesa do programa Living Well With COPD, 
coordenada pela Dr.ª Paula Simão, pneumologista da ULS de Matosinhos. Atualmente em processo de 
implementação, este programa tem como objetivo dar autonomia aos doentes na gestão da DPOC no 
dia a dia, permitindo-lhes uma maior funcionalidade, qualidade de vida e controlo dos sintomas. 
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Recomendações GINA 
marcaram o debate em torno 
da asma moderada

As recentes alterações nas guidelines do 

tratamento da asma implementadas pela 

GINA (Global Initiative for Asthma) foram 

um dos temas em destaque no congresso 

deste ano. No simpósio promovido pela 

GSK, sob o tema “Can a reduction in risk lead 

to an improvement in asthma control?”, o 

Prof. Doutor Ashley Woodcook, da Univer-

sidade de Manchester, mostrou-se preocu-

pado em relação às recomendações atuais 

do GINA, uma vez que “as evidências são 

baseadas nos ensaios clínicos, não são tí-

picas da vida quotidiana e, se vamos fazer 

uma recomendação sobre isso, temos de 

estar totalmente certos de que funciona 

na prática”. As evidências no tratamento 

da asma foram precisamente o tema de 

destaque da sua apresentação, e, neste 

sentido, não pôde deixar de referir o Sal-

ford Lung Study cujos resultados revelaram 

que a utilização de furoato de fluticasona/

vilanterol duplica a possibilidade de um 

doente alcançar o controlo da asma, quan-

do comparado com outras associações ICS/

LABA. “Sabemos que o medicamento com 

maior eficácia clínica para controlo da asma 

é o Relvar®, como se verificou no Salford 

Lung Study, mas é realmente o único estu-

do deste género. É um desafio para outras 

empresas e outros medicamentos adotar 

uma abordagem semelhante”, afirmou o 

especialista.

O que podemos aprender com o passado 

para otimizar o tratamento atual da asma 

foi o mote para a apresentação do Prof. 

Doutor Tari Haahtela, do Hospital Univer-

sitário Central de Helsínquia. “Acho que, 

no tratamento da asma, demos grandes 

passos e os primeiros foram dados no iní-

cio dos anos 90, quando percebemos que 

a asma é uma doença inflamatória des-

de o início e, o que ouvimos hoje, é que a 

medicação se desenvolveu muito e temos 

diferentes tipos de tratamentos muito efi-

cazes e eu diria que, se o doente os usar da 

maneira correta, a asma não será mais um 

problema”, concluiu.

A importância da adesão à terapêutica de 

manutenção é também um ponto essencial 

no controlo da asma. A educação apropria-

da, quer do médico quer do doente, e um 

tratamento simples, fácil de administrar, 

foram fatores referidos para se conseguir 

o controlo da doença. “Estivemos a analisar 

muitos dados que certificavam que tomar 

bem o medicamento é extremamente im-

portante. O Prof. Doutor Ashley  Woodcock 

afirmou que ainda não sabemos ao certo o 

que podemos fazer no tratamento de manu-

tenção, mas estamos totalmente certos de 

que o tratamento de manutenção tem mui-

to bons resultados se os doentes o tomarem 

e o tomarem bem, e se mantiverem a toma”, 

rematou o Prof. Doutor Huib Kerstjens.

“Continua a reconhecer-se que a asma é uma doença extremamente frequente, que pode 
associar-se não só à perda da qualidade de vida, como a exacerbações que podem matar 
e, obviamente, existe a noção que temos de tratar o doente com as bases da terapêutica, 
nomeadamente a terapêutica anti-inflamatória. Esta é a base para muitos destes doen-
tes e que depois é mantida. Neste aspeto, o GINA acaba por sublinhar aquilo que nós já 

dizemos, fala-se contudo, em relação ao nível de evidência que é necessária ou não.” 

Prof. Doutor Tiago Alfaro | CHUC

 Prof. Doutor Ashley Woodcook 

 Prof. Doutor Tari Haahtela 

 Prof. Doutor Huib Kerstjens 
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Foram várias as sessões no ERS Internatio-

nal Congress 2019 dedicadas à temática 

das Infeções Respiratórias. A título de re-

sumo, existiram sessões dirigidas especial-

mente aos Cuidados de Saúde Primários 

(CSP), nos quais se abordaram as temáticas 

da “Prevenção e gestão das infeções respi-

ratórias nos CSP”, incluindo a discussão das 

situações mais comuns nos CSP e de novas 

abordagens a implementar, como a auto-

Prof.ª Doutora Cátia Caneiras, Secretária da CT 
da Infeciologia Respiratória da SPP

Infeciologia respiratória na ERS

“Como hot topic foi destacado 
o tema “Vacinas contra as 

infeções respiratórias”, 
relembrando que no âmbito 
das infeções respiratórias a 

prevenção é melhor do
que remediar.”

gestão da pessoa com doença crónica e o 

conceito de Plano de Ação. 

Existiu um simpósio dedicado a explorar a 

ligação entre os corticosteroides inalados 

e as infeções respiratórias, um tema bas-

tante atual e controverso. Este simpósio vi-

sou a discussão da evidência científica mais 

recente numa era de terapia tripla, bem 

como o impacto dos corticosteróides inala-

dos no microbioma do pulmão e como os 

corticosteroides inalados podem aumentar 

a suscetibilidade a exacerbações da DPOC 

induzidas por vírus. Como hot topic foi des-

tacado o tema “Vacinas contra as infeções 

respiratórias”, relembrando que no âmbito 

das infeções respiratórias “a prevenção é 

melhor do que remediar”.

Assim, a sessão incidiu no papel da vacina-

ção na prevenção de infeções respiratórias 

e na progressão da doença. Esta sessão 

teve como objetivos resumir e discutir os 

principais avanços nas estratégias de va-

cinação, revisitar o conhecimento atual 

sobre a memória inata e as interações en-

tre infeções bacterianas e virais durante 

exacerbações. Foram também discutidas 

possíveis abordagens terapêuticas e de 

prevenção com as pessoas com doença 

crónica. Finalmente, de forma a reforçar 

que o conhecimento da microbiologia e a 

investigação básica são complementares 

ao conhecimento clínico, a ERS desenvol-

veu um curso pós-graduado sobre a temá-

tica do Microbioma do Pulmão e um Simpó-

sio conjunto com a Sociedade Europeia de 

Microbiologia Clínica e Doenças Infeciosas 

(ESCMID) subordinado ao tema “Comba-

te à Resistência aos Antimicrobianos: da 

Prevenção à Otimização do Consumo de 

Antibióticos” no qual foram discutidas as 

necessidades médicas e farmacológicas 

não atendidas atualmente e os desafios e 

soluções tecnológicas no desenvolvimento 

de novas ferramentas de diagnóstico.

Hot Topics na DPOC: Novidades do ERS Congress 

Dr. João Munhá, Coordenador da CT de
Fisiopatologia Respiratória e DPOC da SPP

O congresso anual da European Respira-

tory Society (ERS), um dos eventos mais 

relevantes da pneumologia mundial, 

decorreu este ano em Madrid de 28 de 

setembro a 2 de outubro. Tal como em 

edições anteriores, as doenças das vias 

aéreas – e dentro destas a Doença Pulmo-

nar Obstrutiva Crónica (DPOC) – ocupa-

ram um lugar de destaque, impulsionado 

em parte por ensaios clínicos recentes 

de grande impacto e pelo lançamento de 

novas modalidades terapêuticas pela in-

dústria farmacêutica. Não sendo exequí-

vel relatar de forma exaustiva os dados 

apresentados no âmbito da DPOC, pelo 

grande volume de informação, partilho 

aqui alguns aspetos e comunicações que 

na minha opinião constituíram pontos al-

tos da reunião:

DPOC e eosinófilos – Este tema é atual-

mente um dos “ hot topics” na DPOC, pelo 

impacto que tem na caracterização de 

fenótipos e nas opções terapêuticas, no-

meadamente na utilização dos corticoides 

inalados na prevenção de exacerbações 

de DPOC. Os eosinófilos têm vindo a assu-

mir-se como um biomarcador de relevo na 

caracterização de respondedores a estes 

fármacos, refletindo-se numa redução do 

risco de exacerbações, embora ainda não 

esteja completamente estabelecido o seu 

papel na patogénese da doença, e exista 

alguma controvérsia no que respeita os 

valores de “cut-off” preditores de respos-

ta, sendo o número de 300/ml o mais con-

sensual.

A título de exemplo, o estudo IMPACT 

mostrou que a redução de exacerbações 

– “outcome” primário – era tanto mais sig-

nificativa quanto maior o número de eosi-

nófilos do sangue periférico, começando a 

verificar-se acima de 200/ml.

Tripla terapia versus LABA/LAMA – O estu-

do IMPACT evidenciou uma superioridade 

da terapêutica tripla (LABA/LAMA/ICS) 

sobre a dupla broncodilatação (LABA/

LAMA) na redução da taxa de exacerba-

ções, resultados que contrastam com o 



ERS International Congress 2019 Madrid Spain16 17Spain Madrid 2019  International Congress ERS

estudo FLAME – um dos protagonistas 

principais do congresso de 2018. Estes 

resultados devem, pois, ser analisados 

com alguma precaução, e uma vez que ao 

compararmos os efeitos da terapia LABA/

LAMA com ICS/LAMA não se verificam 

diferenças significativas na redução de 

exacerbações – resultados que diferem 

do estudo FLAME. Tendo em conta que 

as exacerbações podem depender de 

uma maior variação da função respiratória 

basal ou por variações a partir de piores 

valores basais, podemos constatar que a 

comparação não é linear. Também na se-

quência do estudo IMPACT foram discuti-

das as vantagens da apresentação da tera-

pêutica tripla num único inalador. 

Fenótipos de DPOC e fenótipos de exa-

cerbações – É atualmente consensual 

o conceito heterogeneidade da DPOC, 

englobando diferentes fenótipos – que 

se caracterizam não só por terem agru-

pamentos particulares de atributos, mas 

também por um comportamento clínico 

e resposta terapêutica diferenciados. A 

identificação de fenótipos estende-se à 

caracterização das exacerbações, tam-

bém elas com características diferentes 

e diferentes respostas à terapêutica – e 

neste caso trata-se de fenotipar exacer-

bações. A abordagem terapêutica indivi-

dualizada é assim um objetivo, que passa 

pela caraterização da forma de apresen-

tação da doença em cada caso e por uma 

abordagem terapêutica individualizada. A 

investigação de novos marcadores clínicos 

e biomarcadores permitirá uma melhor 

identificação de fenótipos, otimizando 

os resultados terapêuticos e minimizando 

complicações e efeitos adversos.

História natural da doença – O Dr. Alvar 

Agusti mais uma vez revisitou os conceitos 

relativos à patogénese natural da DPOC, 

realçando a importância dos eventos em 

fases precoces da vida, e o seu papel de-

terminante no desenvolvimento pulmo-

nar e na suscetibilidade à doença. O con-

ceito desenvolvido por Fletcher e Peto, na 

qual a doença se manifesta após a quarta 

década de vida e obedece a uma trajetó-

ria homogénea, é atualmente desafiado, 

considerando-se não só um início precoce 

da doença, como também a existência de 

diversas trajetórias da função respirató-

ria. Realço ainda uma comunicação do Dr 

Bartolomeo Celli, que com o brilhantismo 

que o caracteriza, apresentou uma revisão 

atualizada de diversos aspetos clínicos da 

DPOC, englobando os instrumentos disg-

nósticos – nomeando, com alguma ironia, 

a TC do tórax como o novo estetoscó-

pio! – assim como da implementação de 

terapêutica, desde o âmbito da medici-

na familiar ao hospitalar, assim como da 

abordagem das exacerbações, apontando 

futuras direções.

Em resumo, o congresso da ERS de 2019 

manteve o elevado nível científico que 

o caracteriza, constituindo-se como um 

fórum incontornável na partilha de co-

nhecimento da pneumologia mundial. 

Esperemos que durante o próximo ano a 

investigação clínica traga novos dados e 

permita dar resposta a algumas das inú-

meras questões ainda pendentes.

No European Respiratory Congress 2019 

assistiu-se à atualização de conhecimen-

tos clínicos, patogénicos e terapêuticos 

na Sindrome de Apneia Obstrutiva do 

Sono (SAOS). Em termos clínicos, os fenó-

tipos dos doentes da SAOS foram aborda-

dos tendo sido recomendada a exclusão 

de SAOS nas mulheres obesas com asma 

neutrofílica.

É reconhecido que metade dos casos de 

asma “difficult-to-treat” têm SAOS, sa-

lientando-se a importância da inflamação 

neutrofílica da via aérea em doentes com 

a tríade: obesidade, asma e SAOS. Nes-

ta reunião internacional foi igualmente 
Dr.ª Ana Sofia Oliveira, Pneumologista no 
Hospital Pulido Valente

Patologia Respiratória do Sono no ERS Congress 2019

abordada a temática da patogénese do 

efeito protetor da hipóxia, já que os doen-

tes com SAOS moderado apresentam 

uma redução de mortalidade quando vi-

vem em elevadas altitudes, sendo sugeri-

do que sessões de exposição intermiten-

te a hipóxia moderada, repetida durante 

várias semanas, poderiam induzir efeitos 

benéficos.

No tratamento, foi discutido o papel dos 

inibidores da anidrase carbónica, demons-

trando uma redução do índice de apneia e 

hipopneia, redução da pressão arterial e 

benefícios metabólicos, em doentes com 

fenótipos definidos.

PUB
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Dr. Luís Vaz Rodrigues, Secretário da CT de 
Reabilitação Respiratória da SPP

Algumas notas sobre Reabilitação Respiratória no Congresso ERS 

1 Foram apresentados mais de 300 tra-

balhos na área da RR destacando-se 

uma elevada participação pelos chamados 

Allied Health Care Professionals que foram 

responsáveis pela autoria de mais de meta-

de dos trabalhos apresentados nesta área 

temática, como já vem sendo hábito de 

congressos anteriores.

2 A participação portuguesa também se 

fez notar com a apresentação de traba-

lhos que abordaram diferentes questões, 

desde a validação de escalas de autogestão 

para população portuguesa, análise crítica 

das equações de referência para PIM e PEM 

ajustadas à população portuguesa, até ou-

tros assuntos de interesse mais geral como 

a efetividade de programas de reabilitação 

respiratória de proximidade, razões para 

não adesão a programas de reabilitação, 

acesso a tecnologias digitais pelos doentes 

respiratórios crónicos, etc. 
Nível de atividade física medido pelo número de passos 
diários por grupo (FPI vs Controlos). 

Curva ROC para valor prognóstico da FVC e AF. 

3 Como tópico de análise mais detalha-

da elegemos o papel da reabilitação 

respiratória nas doenças do interstício 

pulmonar (DIP). Começamos por destacar 

os resultados de um estudo prospetivo 

desenvolvido por S. Patel e colaborado-

res1 que comparou os níveis de atividade 

física (medidos pelo número objetivo de 

passos diários) de um grupo de 94 doentes 

com FPI e 33 voluntários saudáveis (empa-

relhados para a idade). Como se verifica 

no gráfico 1 a diferença entre grupos foi 

muito significativa, sendo que em análise 

multivariada o valor percentual de FVC e a 

capacidade funcional medida pela distân-

cia percorrida no T6MM de base foram pre-

ditores independentes do número diário 

de passos percorridos. Por outras palavras, 

os doentes com FPI tem menor nível de ati-

vidade física do que o grupo de controlo, 

sendo que os marcadores fenotípicos que 

habitualmente utilizamos para estratificar 

a gravidade da doença (FVC e T6MM), tam-

bém se relacionam com piores scores de 

atividade física.

Um segundo trabalho do mesmo grupo de 

autores2 olhou para o potencial valor prog-

nóstico da atividade física na FPI. Neste 

caso a coorte de 94 doentes com FPI foi se-

guida durante um ano, e o outcome em aná-

lise foi mortalidade (que nesta coorte foi 

inclusivamente mais discriminador do que 

o índice GAP apresentando uma área abai-

xo da curva ROC de 0.87 o que traduz uma 

medida com bom poder discriminativo ).

Os autores verificaram que uma contagem 

diária de passos inferior a 2047 conjugada 

com piores valores de FVC em percentagem 

do previsto se associou a um maior risco de 

mortalidade. Aguarda-se com expectativa 

a muito provável publicação mais detalha-

da do total de resultados deste grupo de 

trabalho para eventualmente transpormos 

esta ferramenta para a prática clínica. 

Passando a dados de eficácia da RR neste 

grupo de doentes, um estudo de D. Ngu-

yen Dang e colaboradores3 avalia, com re-

curso a ergoespirometria, os benefícios de 

um programa estruturado com 6 meses de 

duração. Neste estudo, 48 doentes com 

diferentes ILD (FPI: 29%; Sarcoidose 25%, 
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“Foram apresentados
mais de 300 trabalhos na 

área da RR destacando-se 
uma elevada participação 

pelos chamados Allied Health 
Care Professionals que foram 
responsáveis pela autoria de 

mais de metade dos trabalhos 
apresentados nesta área 

temática.”

1. Clinical Correlates of Physical Activity in 
Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF), S Patel, M 
Orme, C M Nolan, R E Barker, S E Jones, S C 
Wynne, J A Walsh, P M George, T M Maher, S 
J Singh, W D Man;

2. Does daily physical activity levels or functional 
exercise capacity provide additional prognostic 
information in idiopathic pulmonary fibrosis 
(IPF)?, S Patel, C M Nolan, R E Barker, S E 
Jones, S C Wynne, J A Walsh, P M George, T 
M Maher, W D Man;

3. Effects of a 6-months comprehensive pulmonary 
rehabilitation program (CPRP) in patients 
with diffuse interstitial lung diseases (ILD), 
D Nguyen Dang, J Guiot, C Graas, H Van 
Cauwenberge, J Corhay, R Louis;

4. A Comparison of Pulmonary Rehabilitation 
Outcomes in Interstitial Lung Disease and 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease, C 
Huntley, A Fahim, J Owen, P Chohan;

5. Effectiveness of a low intensity exercise program 
during pulmonary rehabilitation in patients 
with ILD., K Markopoulou, K Dipla, A 
Boutou, S Papadopoulos, S Kritikou, A Chat-
zicosti, A Kousta, G Kounti, C Rampiadou, G 
Pitsiou, I Stanopoulos, A Zafeiridis;

6. Acute effects of supplemental oxygen therapy 
(SOT) using different nasal cannulas on 
walking capacity in patients with idiopathic 
pulmonary fibrosis (IPF) – a randomized 
cross-over trial, T Schneeberger, R Gloeckl, I 
Jarosch, D Leitl, D Reimann, A R Koczulla, 
K Kenn.

Referências:

21% NSIP, 7% CHP, 15% outras) obtiveram 

ganhos tanto a nível da carga máxima atin-

gida (43.4 para 60.8 W) como no valor má-

ximo de VO2 (11.7 para 13.9 ml/kg/min), en-

fatizando a importância desta intervenção 

neste grupo heterogéneo de doentes. 

Para além dos ganhos objetivos que o es-

tudo anterior procurou demonstrar, um 

outro trabalho de C. Huntley e colaborado-

res4 mostrou que numa coorte retrospetiva 

de 40 doentes com ILD e 243 doentes com 

DPOC, os ganhos em termos de sintomas 

e qualidade de vida avaliados pela escala 

SRGQ foram igualmente significativos em 

ambos os grupos antes e após a interven-

ção (redução média de 9.6 pontos no grupo 

DPOC e 9.1 pontos no grupo ILD). Interessa 

também detalhar as intervenções efetua-

das e a este nível a maioria dos estudos ava-

lia o efeito de programas baseados em trei-

no de média a alta intensidade, no entanto, 

treinos de menor intensidade não devem 

ser desconsiderados, como mostra o traba-

lho de K. Markopoulou e colaboradores5, 

conduzido em 10 doentes com DPI (8 dos 

quais com FPI) com dessaturação durante 

o esforço, a quem foi aplicado programa 

estruturado de RR baseado em treino ae-

róbico de baixa a moderada intensidade e 

que se traduziu em ganhos significativos 

tanto em termos de controlo de sintomas, 

tolerância a esforço e também em melho-

ria do perfil de oximetria de pulso durante 

o exercício. 

Finalmente, pegando precisamente no tó-

pico da dessaturação, que como sabemos 

é uma das limitações mais frequentes no 

treino deste grupo de doentes, um outro 

trabalho6 apresentou-nos os resultados de 

um estudo randomizado de cross-over ava-

liando diferentes cânulas nasais na capaci-

dade de esforço de doentes com FPI. Nes-

te trabalho é testada uma cânula nasal que 

incorpora um reservatório interno, o que 

lhe confere a possibilidade de entregar 

débitos mais elevados de O2 para um mes-

mo fluxo (comparativamente às cânulas 

convencionais). Nos 22 doentes que com-

pletaram o estudo observou-se uma maior 

capacidade de esforço (medida pelo Shutle-

-Walk test de endurance; 523±369vs.419±-

332sec) quando foi utilizada esta cânula 

de O2. Simultaneamente observaram-se 

melhores valores em isotempo de SaO2 

(81.6±8.8 vs.78.5±8.1%), frequência cardía-

ca (112±16vs.118±13bpm) e frequência res-

piratória (38±8vs.41±8ciclos/min) quando 

utilizada a cânula em teste. 

No seu conjunto, os resultados apresenta-

dos da ERS em relação a RR nas DPI mos-

tram que esta é uma opção válida, com 

bons resultados em termos de eficácia na 

melhoria da capacidade funcional, no con-

trolo de sintomas e na melhoria de quali-

dade de vida. Ficamos ainda com a noção 

de que podemos melhorar os nossos 

programas de RR ajustando alguns aspe-

tos particulares como a intensidade do 

treino ou os dispositivos de entrega de 

oxigénio para este grupo de doentes. Ve-

rificamos ainda que também neste grupo 

de doentes a atividade física surge como 

marcador prognóstico, o que nos deixa 

ainda mais despertos para os benefícios 

potenciais da RR.
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“Are we doing too 
little too late in COPD 
management?”
Foi esta a questão central do simpósio da 

GSK dedicado a esta doença. O Prof. Dou-

tor Alvar Agusti, da Universidade de Barce-

lona, começou por destacar que a DPOC é, 

muitas vezes, subdiagnosticada ou diag-

nosticada tardiamente. “Isto é um proble-

ma: chegamos tarde.”, afirmou.

A possibilidade de uma maior eficácia na 

gestão dos sintomas da DPOC foi o mote 

para a intervenção do Prof. Doutor Fran-

çois Maltais, do Instituto Universitário de 

Cardiologia e Pneumologia de Québec, Ca-

nadá. Neste sentido, o especialista fez re-

ferência ao estudo EMAX (Early MAXimisa-

tion of bronchodilation for improving COPD 

stability) – o maior estudo, até ao momen-

to, que compara a eficácia do LABA/LAMA 

versus monoterapia em doentes do grupo 

B do GOLD. Este estudo demonstrou que 

a dupla broncodilatação (LABA/LAMA), 

quando comparada com a monoterapia, 

melhora a função pulmonar e os sintomas 

relacionados com a DPOC. Tendo em con-

ta estes resultados, para o Prof. Doutor 

François Maltais, faz sentido este ser um 

tratamento de primeira linha na DPOC. 

No entanto, “em muitos países, atualmen-

te, não conseguimos seguir esse sentido”, 

afirmou. “Precisamos de começar com um 

broncodilatador e depois adicionar outro, 

mas o problema com esta abordagem é 

que estamos a aguardar demasiado para 

fazer o step-up.  Assim, em vez de termos 

os nossos doentes à espera com esses 

sintomas, porque não começar mais cedo 

com a dupla broncodilatação? Também 

considerando que o custo com esta abor-

dagem e o perfil de segurança são muito 

similares à monoterapia. Assim, não há 

razão para aguardar tanto tempo para in-

troduzir dupla broncodilatação, é algo que 

devemos considerar começar mais cedo e, 

às vezes, como o tratamento inicial”, con-

cluiu.

O Prof. Doutor Mark Dransfield, da Univer-

sidade de Alabama, focou a sua apresen-

tação na importância de otimizar a gestão 

do risco de exacerbações futuras na DPOC. 

O estudo IMPACT, sendo um dos maiores 

estudos já realizados na DPOC, é uma re-

ferência nesta área e não podia deixar de 

ser referido. Do estudo IMPACT, que com-

parou duas associações duplas com uma 

associação tripla, resultou uma evidência 

clara da melhoria da função pulmonar e 

das hospitalizações por DPOC. Como en-

dpoint secundário foi também observada 

uma redução do risco de mortalidade por 

todas as causas. “Combinando estes dados 

com outros prévios [a questão da redução 

da mortalidade com a terapêutica tripla] 

é bastante convincente”, afirmou o Prof. 

Doutor Mark Dransfield. 

Para o Prof. Doutor Neil Barnes, repre-

sentante da Global Respiratory Franchise 

da GSK, é possível “simplificar a gestão da 

DPOC. O tratamento de fundo deve ser 

uma dupla broncodilatação, uma vez que 

quase todos os doentes com DPOC têm 

falta de ar. E depois a questão foca-se em 

quem precisa adicionar um corticoide ina-

lado. E o estudo IMPACT demostra que é 

nos doentes com exacerbações onde se re-

duzam significativamente as exacerbações 

e particularmente as exacerbações que se 

verifica um benefício mais significativo”.  Prof. Doutor Neil Barnes 

 Prof. Doutor Mark Dransfield 

 Prof. Doutor François Maltais 

 Prof. Doutor Alvar Agusti 

“O estudo IMPACT, tal como aconteceu com o FLAME, veio alterar as recomendações 
às guidelines GOLD no início de 2019. Enquanto anteriormente a opção era terapêutica 
em dupla broncodilatação em quase todos os doentes, veio modificar para umas 
recomendações mais clínicas, adaptadas à realidade, em que step by step se vão 
juntando medicamentos e vem dar importância à terapêutica tripla em determinado 
tipo de doentes.”

Dr. Carlos Alves | Centro Hospitalar Barreiro - Montijo
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