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Apresentação

Caro (a) sócio (a),

A terapia farmacológica é um dos pilares do tratamento na DPOC e avanços significativos têm
ocorrido nos últimos anos.

A introdução de novos medicamentos e as mudanças nas recomendações da terapia
broncodilatadora, aliadas à maior atenção ao manejo das comorbidades, têm permitido melhores
assistência em saúde e qualidade de vida para os pacientes portadores desta doença.

No Pneumologia Paulista deste mês os autores apresentam um caso clínico com discussão que
ilustra muito bem esta situação.

Boa leitura.

Dra. Regina Célia Carlos Tibana
Editora-chefe do Pneumologia Paulista
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Dupla broncodilatação como estratégia para
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Rodrigo Abensur Athanazio1, Regina Maria Carvalho-Pinto2, Frederico Leon Arrabal Fernandes3

1,2,3Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de
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Relato de caso

L.D, feminina, 63 anos. Tratada há quatro anos por DPOC.
Tabagista com carga de 90 maços-ano.

No início do tratamento, medicada com corticoide
inalatório (CI) + beta2 agonista de longa ação (LABA).
Orientada quanto à vacinação para influenza e
pneumococo. Após um ano parou de fumar sem
necessidade de drogas para cessação de tabagismo.

Apesar das medidas persistia com tosse produtiva
diária com expectoração mucoide, perda progressiva do
peso nos últimos anos, dispneia para mínimos esforçose
limitação para atividades da vida diária. Negava febre,
sintomas gastrointestinais ou edema de membros
inferiores. Apresentava técnica adequada do dispositivo
inalatório e boa adesão ao medicamento proposto.

Nos 12 meses que precederam a consulta, apresentou
uma exacerbação grave com necessidade de internação e
outros dois eventos em que fez uso de antibioticoterapia e
corticoide oral. Ambos os eventos foram tratados com
levofloxacino e corticoide equivalente a dose de
prednisona 40mg ao dia. Durante o evento de exacerbação
grave, a paciente apresentou queda da saturação basal
com necessidade de suplementação de oxigênio, porém
com melhora após o tratamento e mantendo SpO2 em ar
ambiente acima de 92% ao repouso.

Paciente retorna à consulta de rotina com humor
deprimido, referindo piora da limitação para atividades
diárias assim como da sua qualidade de vida. Conversado
com a paciente sobre a importância da atividade física
para melhora da condição de saúde tanto global como
relacionada à DPOC e sugerido início de um programa de
reabilitação pulmonar. Entretanto, a paciente se recusou
a iniciar as sessões de reabilitação diante da sua
limitação física. Para definir um plano de tratamento da

DPOC e prevenir novas exacerbações que certamente
complicariam o manejo da doença pulmonar foi realizada
uma extensa avaliação clínica e laboratorial.

A dispneia pelo Medical Reseach Council modificado
(mMRC) foi de 31 e o escore COPD Assessment Test (CAT) de
32pontos2. O questionário St. George’s Respiratory
Questionnaire (SGRQ) foi aplicado e mostrou pontuação
alta nos 3 domínios refletindo prejuízo significativo da
qualidade de vida devido à doença respiratória3.  O escore
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) pontuou 9
pts em ansiedade e 3 pts em depressão4 - Tabela 1.

Ao exame físico: emagrecida, FR = 16 ipm, FC = 86 bpm,
SpO2 = 91%, PA = 110 x 74 mmHg, Peso = 34 kg, Altura = 158
cm, IMC = 14 considerado muito abaixo do peso ideal.
Ausculta pulmonar com redução dos murmúrios
vesiculares, exame cardíaco e abdominal sem alterações.

O Rx de tórax (Figura 1) apresentava sinais de
hiperinsuflação. A tomografia computadorizada do tórax
(Figura 2) mostrava enfisema difuso com predomínio em
lobos superiores.

Foi realizada prova de função pulmonar (PFP) que
mostrou distúrbio ventilatório obstrutivo acentuado com
hiperinsuflação e aprisionamento aéreo. O teste
cardiopulmonar demonstrou redução acentuada do VO2

com dessaturação e hiperinsuflação dinâmica, sugerindo
limitação pulmonar. O teste de caminhada de 6 minutos
(TC6M) mostrou capacidade física reduzida com 220m -
Tabela 1.

A densitometria óssea evidenciou osteoporose e
ecocardiograma apresentava-se com fração de ejeção
normal e sem sinais de hipertensão pulmonar. O
hemograma não apresentava anemia e nem leucograma
alterados. Os níveis séricos de eosinófilos eram de 180/
mm3. Exames bioquímicos mostraram uma proteína C
reativa de 14 mg/L (aumentada) e deficiência grave de
vitamina D. Glicemia, função renal e TSH normais.
Realizada cultura de escarro com presença de flora normal
para aeróbios e negativa para micobactéria e fungos.

Diante de uma observação objetiva de baixa capacidade
funcional, grande comprometimento na qualidade de vida
e número elevado de exacerbações no ano anterior, foi
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Figura 1: RX de tórax PA e perfil mostrando hiperinsuflação pulmonar e aumento da transparência pulmonar, principalmente em campos superiores.

Avaliação Sistemática Inicial Após 6 meses da troca do tratamento
FUNÇÃO PULMONAR

ABSOLUTO % PREVISTO ABSOLUTO % PREVISTO
CVF (L) 2,39 79% 2,55 85%
VEF1 (L) 0,69 29% 0,74 31%
VEF1/CVF 27 35% 28 35%
FEF 25/75% (L/s) 0,23 11% 0,24 11%
CPT (L) 6,64 138% 6,25 130%
VR (L) 4,06 207% 3,57 181%
VR/CPT 61 149% 57 139%
TESTE CARDIOPULMONAR DE ESFORÇO
TEMPO 10min 13seg
CARGA (W) 22 21%
VO2  Pico 406 17%
VO2/Kg Pico 11,3 43%
VCO2 Pico 368 32%
RQ 0,91
SpO2 Pico 86%
FC (bpm) Pico 109 70%
Pulso O2  Pico 4 62%
SGRQ
Total 61,78 48,18
Sintomas 30,35 13,92
Atividade 86,63 60,10
Impacto 57,42 33,25
HADS
Ansiedade 9 4
Depressão 4 2
mMRC 3 2
CAT 32 8
TC6m 220m 292m

Tabela 1: Resultados da avaliação sistemática inicial e após 6 meses da troca do tratamento para DPOC
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Figura 2: Tomografia computadorizada de tórax com cortes em alta resolução caracterizando quadro de enfisema pulmonar avançado difusamente distribuído
porém com predomínio nos lobos superiores.

optado por troca do tratamento inalatório. A paciente foi
orientada a iniciar dupla broncodilatação com a
associação de LABA com anticolinérgico de longa duração
(LAMA) e suspensão do CI. A decisão quanto à suspensão
do CI foi baseada na observação clínica de falha no
controle do número de exacerbações, assim como no
objetivo de reduzir risco de complicações infecciosas e
controle de comorbidades em DPOC. Trata-se de uma
paciente idosa, portadora de osteoporose e cursos
frequentes de corticoide oral com elevado risco de fratura.

Após um mês, a paciente referia melhora clínica
significativa da falta de ar e menor limitação para
atividades diárias. Foi novamente conversado com a
paciente sobre realização de reabilitação pulmonar e desta
vez a paciente concordou em iniciar o programa que
consistia em três sessões semanais por 12 semanas. A
reabilitação é composta de treinamento em esteira e
bicicleta, exercícios respiratórios e orientação nutricional.
Foi orientada a realizar exercícios ao ar livre5.

Depois de seis meses do início do tratamento foi
reavaliada. Teve importante melhora da dispneia e da
qualidade de vida. O resultado do escore mMRC foi 2
pontos, escore CAT mostrou 8 pontos e o SGRQ mostrou
melhora no escore total, com queda de 13 pontos, e em
todos os domínios. O questionário HADS mostrou redução
para 4 pontos na ansiedade e 2 pontos na depressão –
Tabela 1.

A PFP mostrou um aumento da CVF e do VEF1 e redução
significativa da capacidade pulmonar total e do volume
residual sugerindo que, com a dupla broncodilatação, a
paciente obteve desinsuflação pulmonar. O TC6M teve 292
metros caminhados. O aumento de 72 metros é

considerado clinicamente significativo - Tabela 1.
Em relação às exacerbações pulmonares, a paciente

não apresentou nenhuma hospitalização no ano
subsequente ao início do tratamento com a associação de
LABA + LAMA. Apenas um curso de antibioticoterapia via
oral associado a corticoide foi prescrito após uma
exacerbação pulmonar moderada avaliada ambulatorial-
mente.

Discussão

A DPOC é caracterizada por obstrução crônica do fluxo
aéreo, que não é totalmente reversível. É uma enfermidade
respiratória prevenível e tratável. A obstrução ao fluxo
aéreo é caracterizada por doença de pequenas vias aéreas
(bronquiolite) associada à destruição do parênquima
(enfisema). Geralmente é progressiva, associado a uma
resposta inflamatória anormal dos pulmões à inalação
de partículas ou gases tóxicos, causada primariamente
pelo tabagismo6.

O manejo da DPOC estável vem sendo modificado
rapidamente nos últimos anos. Novas opções de
medicamentos inalatórios prometem aliviar os sintomas
e reduzir o impacto negativo das exacerbações.
Atualmente, contamos com três classes de medicações
para o tratamento de primeira linha: beta-2 agonistas
de longa duração (LABA), antiolinérgicos de longa ação
(LAMA) e corticóides inalados (CI). O uso das
combinações LABA + CI ou LABA + LAMA mostra efeito
sinérgico em relação ao uso de seus componentes
individualmente7.
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β-agonistas de longa ação
LABAs atuam através da ativação de receptores β-2-

adrenérgicos, causando broncodilatação. Salmeterol e
formoterol são os LABAs de primeira geração com duração
de cerca de 12 horas. Indacaterol, vilanterol e olodaterol
são os de segunda geração ou ultra-LABAs com maior
potencial broncodilatador e duração de 24 horas. O efeito
broncodilatador dos LABAs confere diminuição da
hiperinsuflação dinâmica, aumento de capacidade
inspiratória e da capacidade de exercício em estudos
fisiológicos8.

Anticolinérgico de longa ação
Os anticolinérgicos de longa duração agem através de

efeito antagonista, ligando-se a receptores colinérgicos
de forma reversível. A ação parece ser predominante sobre
receptores M1 e M3 devido à rápida dissociação de
receptores M2. São representantes desta classe o tiotrópio,
glicopirrônio, umeclidinio e aclidínio. São medicações de
uso único diário. Existem inúmeros benefícios
comprovados da terapia com LAMAs. Redução na taxa de
exacerbações e hospitalizações; melhora de sintomas,
principalmente dispneia e tolerância ao exercício; melhora
na qualidade de vida global e relacionada a domínios de
saúde; e redução no uso de medicação de resgate4.

Corticoide Inalatório
Os CIs são medicações anti-inflamatórias, cuja forma

de administração inalatória confere uma grande vantagem
reduzindo os efeitos sistêmicos indesejados. São bem
estudados e utilizados na asma. Seu papel na DPOC é
adjuvante, sempre combinado com um LABA. Os efeitos
celulares diretos e indiretos do CI são os responsáveis
pela supressão das células inflamatórias na mucosa
brônquica e pela redução da hiperresponsividade
brônquica. Exercem efeito aumentando a expressão e a
resposta dos receptores beta2-adrenérgicos. Essa ação
sinérgica é o motivo da sua utilização combinada com
LABAs na DPOC. Adicionalmente, existe um efeito sobre
redução de marcadores inflamatórios sistêmicos e sobre
a inflamação local eosinofílica que está associada a
exacerbações da doença10.

Terapia combinada
Com novas e eficazes opções medicamentosas cabe

definir se o uso de LAMA e LABA deve ser individual ou
combinado. Estão disponíveis associações de LABA e LAMA,
LABA e CI e já em fase de aprovação a associação tripla
LABA, LAMA e CI, que permitirá maior facilidade de uso e
maior adesão, reunindo medicamentos em dispositivo
único. Existe crescente evidência de que a associação LABA
+ LAMA tenha benefícios na função pulmonar, melhora de
dispneia e menor número de hospitalizações por
exacerbação. Em um estudo nacional, a adição de tiotrópio

ao tratamento de pacientes que permaneciam
sintomáticos em uso de salmeterol conseguiu, em 2
semanas, melhorar a função pulmonar, dispneia durante
a atividade e a avaliação de atividade de vida diária11.

Os benefícios da terapia combinada são ainda mais
contundentes quando se avalia a associação LAMA e ultra-
LABA. O uso de tiotrópio associado à olodaterol mostrou
melhora significativa e persistente na função pulmonar e
desfechos clínicos em um período de 52 semanas em
relação à monoterapia12. Um recente estudo comparou
associação LABA + LAMA com LABA + CI em pacientes com
VEF1 < 60% do previsto  e história de uma ou mais
exacerbações no ultimo ano. Tanto a média de
exacerbações quanto o tempo para primeira exacerbação
foi menor no grupo LABA + LAMA. O ganho de VEF1 e de
qualidade de vida também foi maior nesse grupo. Em
relação a efeitos adversos houve um discreto aumento de
pneumonias no grupo que utilizou corticoide inalado (4,8%
x 3,2%)13.

Redução das exacerbações com dupla
broncodilatação

Os mecanismos pelos quais a dupla broncodilatação
mostrou-se superior à associação LABA + CI na redução
do número de exacerbações em DPOC ainda não são
totalmente compreendidos. Entretanto, postula-se que a
associação LABA + LAMA seja capaz de agir em importantes
mecanismos relacionados à fisiopatologia da DPOC e suas
exacerbações e, consequentemente, agir como ferramenta
de prevenção destes eventos.

Dentre os principais mecanismos sugeridos podemos
citar:

- Redução na hiperinsuflação (estabilização da via
aérea).

- Diminuição da produção do muco e aumento do
clareamento mucociliar.

- Melhora na gravidade dos sintomas respiratórios.
- Propriedades anti-inflamatórias.
A hiperinsuflação pulmonar é caracterizada por um

aumento no volume de ar remanescente nos pulmões ao
final de uma expiração em volume corrente, levando a um
aumento na capacidade residual funcional em repouso. A
maior parte dos pacientes com DPOC apresentam algum
grau de hiperinsuflação, estando este processo
significativamente relacionado à intensidade de sintomas
respiratórios destes pacientes14.  A hiperinsuflação
também é um melhor preditor do que o VEF1 para a
capacidade ao exercício15. A hiperinsuflação causa um
efeito negativo sobre a função diafragmática e cardíaca
nos pacientes com DPOC, diminuindo o retorno venoso e
pré-carga ventricular tanto no repouso quanto no
exercício.

As exacerbações da DPOC são caracterizadas pela
ocorrência ou piora da hiperinsuflação nestes indivíduos.
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A resistência das vias aéreas aumenta abruptamente
durante uma exacerbação como resultado do
broncoespasmo, edema da mucosa e redução da fluidez
do escarro. Essas alterações pioram a limitação ao fluxo
aéreo. A dupla broncodilatação com LABA + LAMA
comprovadamente reduz a hiperinsuflação pulmonar e
consequentemente podem ter um efeito positivo na
prevenção de exacerbações por proporcionarem uma
maior estabilização das vias aéreas.

Outro mecanismo proposto baseia-se nos achados de
estudos experimentais que apontam para a ação do LAMA
na redução da produção de muco pelo epitélio
respiratório16. Além disso, tanto LABA quanto LAMA foram
capazes de aumentar a velocidade de clareamento
mucociliar em estudos que testaram essas classes de
broncodilatadores de forma isolada17,18. Tosse e aumento
da produção de escarro (presença de muco em vias aéreas
de maior calibre) estão associados às exacerbações
pulmonares na DPOC. Desta forma, apesar da falta de
estudos clínicos que corroborem estes postulados
acredita-se que associação LABA + LAMA possa
desempenhar um efeito benéfico no controle da produção
e transporte do muco no interior das vias respiratórias.

Desde o estudo ECLISPE, ficou marcada a importância
da avaliação dos sintomas como marcador da evolução
da história natural da DPOC. Neste estudo, foi sugerido
que a presença de sintomas está associada a aumento do
risco futuro, uma vez que os grupos B e D do GOLD
demonstraram desfechos clínicos desfavoráveis, apesar
de serem justificadas por vias distintas19. A associação
de um LABA com um LAMA repetidamente tem demonstrado
uma redução na intensidade dos sintomas em DPOC.
Paralelamente, diversos estudos apontam para a
associação entre maior intensidade de sintomas e maior
risco de exacerbação. Entretanto, ainda não está claro
como uma melhora de sintomas pelo uso de
broncodilatadores pode reduzir o risco de exacerbações.

Por fim, diversos estudos in vitro e modelos
experimentais confirmaram a presença de efeitos anti-
inflamatórios sobre o epitélio respiratório tanto dos LABAs
como dos LAMAs.

Neste relato, apresentamos o caso de uma paciente com
distúrbio obstrutivo acentuado e grande limitação para
atividades diária que obteve grande melhora tanto na
qualidade de vida como em parâmetros funcionais após
mudança de sua terapia inalatória. A introdução da terapia
com dupla broncodilatação proporcionou um ganho
discreto na função pulmonar, porém associada à
diminuição do grau de aprisionamento aéreo e melhor
tolerância aos esforços. Consequentemente, a paciente
tornou-se apta a realizar treinamento físico com maior
regularidade, beneficiando-se assim dos pontos positivos
da reabilitação pulmonar. Por fim, é importante ressaltar
que a paciente também obteve benefícios clinicamente
relevantes no manejo da DPOC, como a redução do número

de exacerbações. Diante desses efeitos potencialmente
benéficos da terapia dupla com broncodilatadores, desde
2017 as recomendações do GOLD passaram a sugerir que
esta terapia fosse considerada como primeira escolha nos
pacientes muito sintomáticos e exacerbadores.
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