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Apresentação

Prezado/a leitor/a,

A Fibrose Pulmonar Idiopática é uma doença que, apesar de ter tratamento disponível, que
impactou em diminuição de progressão de doença, menos exacerbações e aumento da
expectativa de vida desses pacientes, ainda possui um prognóstico bastante limitado.

 Um dos grandes questionamentos, comuns às medicações antifibróticas, é que a despeito
do tratamento, é esperado, ainda que em menor grau, uma progressão de doença.

 Nesta edição do Pneumologia Paulista, é apresentado um caso que discute os benefícios do
tratamento adequado e precoce, a despeito de progressão de doença pulmonar, permitindo
uma maior sobrevida nestes pacientes com doença fibrótica.

 Boa leitura a todos.

 “No final, não são os anos da sua vida que contam. É a vida nos seus anos”
Abraham Lincoln

Dr. Fábio Eiji Arimura
Editor-Chefe do Pneumologia Paulista



 Pneumologia Paulista | Setembro 2022                                                                                                                                                                                                   5

Perda funcional progressiva na fibrose pulmonar
idiopática com o uso de Pirfenidona.
É hora de parar o tratamento?
Milena Tenório Cerezoli1, Fernanda Maria Pinheiro Machado Nogueira1, César Yoshito Fukuda2,
Maria Raquel Soares2 , Carlos Alberto de Castro Pereira2,3

1 Pós-graduanda em Doenças Pulmonares Intersticiais pela Unifesp
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Caso Clínico

Paciente do sexo feminino, 74 anos, refere que há 1 ano
iniciou quadro de tosse seca e dispneia progressiva,
atualmente grau 3 pela escala Modified Medical Research
Council (mMRC), associada a azia e pirose frequentes, sem
outras queixas extrapulmonares. Como comorbidades é
hipertensa em uso de atenolol, tem evidência de hérnia
hiatal em endoscopia digestiva alta (EDA) em uso de
pantoprazol. Antecedente de tabagismo (carga: 30 maços-
ano), cessou há 6 anos. Nega exposições ambientais e sem
história familiar de doença pulmonar intersticial (DPI). Ao
exame físico: IMC 24 Kg/m2, ausculta cardíaca normal,
ausculta pulmonar com estertores em velcro em bases
bilateralmente, frequência respiratória 20 irpm e saturação
periférica de oxigênio (SpO2) 97% em ar ambiente. Sem
outros achados relevantes. Tomografia computadorizada
(TC) do tórax (agosto de 2013): parênquima pulmonar com
achados compatíveis com padrão de pneumonia intersticial
usual (PIU) definitiva, com presença de faveolamento –
Figura 1. A prova de função pulmonar, da mesma ocasião,
não apresentava alteração da capacidade vital forçada
(CVF), mas evidenciava redução moderada da difusão
pulmonar do monóxido de carbono (DCO); e no teste do
degrau de 4 minutos apresentou dessaturação significativa,
com SpO2 inicial de 97% e final de 89% - Tabela 1.
Hemograma e bioquímica sanguínea normais, marcadores
reumatológicos negativos. Ecocardiograma sem

anormalidades relevantes, exceto por pressão sistólica da
artéria pulmonar (PSAP) de 36 mmHg.

Diante do contexto clínico, dos achados tomográficos
compatíveis com padrão de PIU definitivo, e descartada
outras etiologias para DPI fibrosante, após discussão
multidisciplinar, concluiu-se o diagnóstico de fibrose
pulmonar idiopática (FPI). Na segunda avaliação funcional
(junho de 2014), a paciente apresentou queda de CVF de
250 ml e 10%, e de DCO 1,48 ml/mmHg/min e 3%. Devido
importante declínio funcional e após decisão em conjunto
com a paciente, iniciado em junho de 2014 tratamento com
antifibrótico Pirfenidona, com evolução para dose alvo de
267 mg - 3 comprimidos via oral de 8 em 8 horas, com boa
tolerância pela paciente. Nas avaliações consecutivas, a
paciente apresentou perda anual de CVF e DCO com média
de 86 ml ao ano (interpolação linear) e queda gradual de
SpO2 (Tabela 1), sendo optado pela manutenção do uso da
Pirfenidona como tratamento antifibrótico.

Discussão

A FPI é uma doença crônica classificada no grupo de
pneumonias intersticiais idiopáticas como a causa mais
comum de DPI neste conjunto. No Brasil, estima-se que haja
em torno de doze a quinze mil casos da doença.1 Dentre
todas as doenças intersticiais, a FPI é a condição que
apresenta o pior prognóstico devido ao seu mecanismo
fisiopatológico. Assim, é definida como um tipo distinto de
doença fibrótica crônica devido sua patogenia resultar em
agressão ao epitélio alveolar, seguida de um reparo
aberrante envolvendo a deposição de colágeno, que se
autoperpetua, tornando-a uma doença de caráter
progressivo.2

À medida que a doença progride, ocorre piora evolutiva
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da dispneia associada ao declínio da função pulmonar e
piora na qualidade de vida, resultando ao final, em
incapacidade para atividades habituais e necessidade
crescente do uso de oxigênio.

No curso da doença podem ocorrer exacerbações
agudas, caracterizadas por piora rápida da dispneia e maior
perda funcional, com surgimento – conforme aponta a TC
de tórax – de áreas de vidro fosco ou consolidações, que
expressam em geral um dano alveolar difuso subjacente

CVF (L) 2,60 
(105%)

2,35 
(95%)

2,21 
(94%)

1,87 
(79%)

1,71 
(73%)

1,61 
(69%)

1,69 
(69%)

-

DCO 
(ml/mmHg/min)

11,9 
(59%)

10,42
(56%)

9,71 
(54%)

8,0 
(45%)

7,2 
(38%)

6,9
(36%)

5,6
(35%)

-

SpO2 (%)
REPOUSO

97 96 96 93 93 91 89 92
(O2 CN 

03 l/min)

Out/13 Jun/14 Maio/15 Set/18 Abr/19 Fev/20 Jun/21 Jun/22

Tabela 1. Espirometria, difusão pulmonar e saturação periférica de oxigênio (%) em repouso

Definição das abreviaturas. CVF = capacidade vital forçada; DCO= difusão do monóxido de carbono; SpO
2
 = saturação periférica

de oxigênio

Figura 1. Imagens de tomografia computadorizada do tórax mostrando opacidades reticulares associadas a bronquiolectasias, bronquiectasias de
tração e faveolamento de distribuição periférica e predomínio nos lobos inferiores, compatível com o padrão de pneumonia intersticial usual definitiva.

de causa indeterminada. Exacerbação aguda é a causa mais
comum de morte na FPI, em torno de 60%. Fora deste
cenário, espera-se progressão mais lenta da doença, porém
com grande impacto na sobrevida em poucos anos. Um
estudo realizado na Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp) antes da era da disponibilidade das medicações
antifibróticas, envolvendo 173 pacientes com FPI
acompanhados no ambulatório, mostrou que a mediana
de sobrevida foi de 43 meses.3
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Os testes funcionais pulmonares são os pilares na
avaliação inicial e para acompanhamento de pacientes com
DPI, pois geram dados definidores de progressão da doença,
como a CVF e DCO. Estas provas funcionais, sempre que
disponíveis, devem ser repetidas a cada três a seis meses
ou após mudanças clínicas na evolução. A DCO é o
parâmetro funcional que melhor se correlaciona com a
extensão da doença. A SpO2 em repouso e exercício
também é relevante no seguimento e marcador de doença
avançada quando SpO2 < 89% em repouso ou SpO2 < 85%
ao final do teste de exercício.3 O padrão clássico observado
na função pulmonar dos pacientes com FPI é o distúrbio
ventilatório restritivo, com redução da capacidade
pulmonar total e da capacidade vital e relação volume
expiratório no primeiro segundo (VEF1)/CVF na faixa
prevista ou elevada. A prova espirométrica também pode
ser normal, porém, a DCO é reduzida em sua maioria,
como evidenciada no caso descrito.

A maioria dos pacientes com FPI demonstra uma
piora gradual da função pulmonar, com expectativa de
perda de CVF de 150 a 280 ml ao ano. Apenas uma
minoria de pacientes permanece estável ou declina
rapidamente. Define-se como progressão da FPI, agora
caracterizada no grupo de fibrose pulmonar progressiva
pela última Diretriz ATS/ERS/JRS/ALAT em 2022, quando
há ao menos 2 dos 3 critérios a seguir, na evolução do
paciente nos últimos 12 meses, não justificada por outra
causa: 1) piora dos sintomas respiratórios; 2) declínio
absoluto de  5% da CVF ou declínio absoluto  10% da
DCO (corrigido para a hemoglobina); 3) evidência
radiológica de progressão da fibrose.4

Pelo curso progressivo da FPI um tratamento efetivo foi
sempre o alvo dos pneumologistas. Ao longo do tempo, o
tratamento passou por mudanças significativas e
promissoras. Até 2012, os agentes imunossupressores eram
as drogas de escolha juntamente com a corticoterapia,
porém após os resultados do estudo PANTHER-IPF,
observou-se risco aumentado de hospitalizações e mortes
com estas drogas, sendo proscritas a partir de então.5 Com
a evolução no entendimento da patogenia da FPI e
investimentos em drogas que têm como alvo fundamental
as vias envolvidas na fibrose, em 2014, dois fármacos, a
Pirfenidona e o Nintedanibe, mostraram-se capazes – em
grandes estudos randomizados e placebo-controlados – de
reduzir o declínio da função pulmonar, medida pela CVF,
em média à metade do valor observado nos grupos
placebo.6,7 A partir desta data, estas medicações foram
aprovadas em dezenas de países para tratamento da FPI,
incluindo o Brasil.

A atualização da diretriz da ATS/ERS/JRS/ALAT, publicada
em 2022, fez recomendação condicional para o uso do
Nintedanibe e da Pirfenidona, indicando que os fármacos
seriam uma escolha apropriada para a maioria dos
pacientes, reconhecendo que alternativas distintas
deveriam ser feitas individualmente, e que os valores e
preferências do paciente deveriam ser considerados nesta

decisão.4 Conclusão semelhante (recomendação
condicional) foi feita pela Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia em Diretriz guiada igualmente
pelo sistema GRADE, recentemente publicada.8

O melhor momento para prescrever os antifibróticos na
FPI é na fase inicial da doença, mesmo na ausência de
sintomas ou de alterações funcionais. Os estudos pivotais
com os fármacos antifibróticos incluíram pacientes com CVF
> 50% do valor previsto, sendo considerados portadores
de “doença leve-moderada”. Análise post-hoc de três
estudos controlados usou dados de pacientes randomizados
para Pirfenidona ou placebo para avaliar a progressão da
doença e o efeito do tratamento da droga antifibrótica em
pacientes categorizados por estágio basal da função
pulmonar. Embora todos os pacientes tenham demonstrado
um declínio na CVF, no teste de caminhada de 6 minutos e
na dispneia em 12 meses, independentemente do estágio
da função pulmonar no início do estudo (CVF  ou < 80%),
os resultados foram melhores em pacientes randomizados
para Pirfenidona. Esses achados apoiam o início do
tratamento com Pirfenidona, independentemente do
estágio da função pulmonar basal9. O Nintedanibe também
é eficaz na redução da progressão da FPI
independentemente do estágio da doença em que se
inicia10. Outros estudos mais recentes mostraram que estas
medicações também têm eficácia semelhante em pacientes
com doença mais avançada, não sendo motivo de
desconsiderar a sua prescrição, caso o diagnóstico tardio
aconteça.11,12  De toda forma, o tratamento farmacológico
deve ser individualizado em pacientes com idade muito
avançada, fragilidade importante ou necessidade de
elevados fluxos de oxigênio para controle da hipoxemia. Os
resultados demonstram que, no melhor cenário, os
fármacos antifibróticos conseguem deter a progressão da
FPI, de modo que a melhora da dispneia não é esperada.13

A Pirfenidona é uma molécula sintética biodisponível
com propriedades antifibróticas, anti-inflamatórias e
antioxidantes. Inibe a proliferação de fibroblastos, sua
diferenciação e síntese de colágeno. Revisão sistemática e
meta-análise de ensaios controlados randomizados
avaliaram sua eficácia e segurança em casos de FPI.14 Assim,
o uso da Pirfenidona foi considerado benéfico, pois reduziu
a mortalidade por todas as causas e as relacionadas à FPI.
Além disso, os pacientes com FPI obtiveram sobrevida livre
de progressão prolongada, baixa incidência de exacerbação
aguda e de piora da FPI, além de menor incidência de
eventos adversos14.  Apesar do risco de erupção cutânea, a
Pirfenidona geralmente é bem tolerada em pacientes com
FPI, conforme observado no caso relatado. O Nintedanibe
é um inibidor intracelular das tirosina-quinases, incluindo
o receptor do fator de crescimento fibroblástico, o receptor
do fator de crescimento derivados das plaquetas e o
receptor do fator de crescimento endotelial. Embora uma
comparação direta entre a Pirfenidona e o Nintedanibe não
tenha sido feita, considera-se que a eficácia é semelhante,
como demonstrado em uma metanálise que avaliou os
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desfechos de mortalidade e declínio da função pulmonar.15

A escolha de qual fármaco deve ser prescrito baseia-se em
eventuais contraindicações, discussão com o paciente e
familiares dos possíveis efeitos adversos, comorbidades e
terapias concomitantes.

O início de uma nova era surge com o uso de terapias
seguras e eficazes para pacientes com FPI. No entanto,
embora a Pirfenidona e o Nintedanibe tenham demostrado
reduzir significativamente o declínio da função pulmonar,
nenhum dos agentes será responsável pela cura da doença.
Assim, mesmo com uso de antifibróticos, ocorrerá a
progressão como parte do curso natural da doença16,17. Com
o uso dos antifibróticos, a taxa anual de declínio de CVF
torna-se, em média, 113 a 145 ml ao ano com uso de
Nintedanibe 300mg ao dia e, cerca de 140 ml ao ano com o
uso de Pirfenidona 2403 mg ao dia6,7.

No presente relato de caso, a paciente com FPI
apresentou queda funcional (86 ml ao ano) mesmo com
uso de Pirfenidona, e foi optado por manter o tratamento.
Análises de dados de três estudos de fase 3 em pacientes
com FPI com declínio  10% na CVF ou hospitalização
durante o tratamento, demonstraram que o uso contínuo
da Pirfenidona resultou em menor risco de queda da CVF
ou de morte durante os 6 meses subsequentes. Esses
achados, sugerem um benefício potencial para manter a
terapia mesmo em pacientes que apresentam progressão
da doença durante o tratamento17.

Mais recentemente têm sido publicados registros de
diversos países de pacientes com FPI, tratados com
antifibróticos além de doze meses. Estes estudos de vida
real, além de confirmar a redução do declínio funcional,
mostram maior sobrevida no grupo de doentes tratados
com antifibróticos. No registro Tcheco, 383 (45,5%) dos
pacientes receberam Pirfenidona e 218 (25,9%) não foram
tratados. Após dois anos, o declínio da DCO e da CVF foi
menor no grupo tratado. O declínio da DCO mostrou maior
valor preditivo para mortalidade, em comparação à CVF, e
quedas  10% foram significativas. Após cinco anos, a
sobrevida foi significativamente maior no grupo tratado
(0,56 vs. 0,32, p = 0,002).18

Por fim, a FPI é uma doença com curso clínico variável,
na maioria dos casos com caráter progressivo. O diagnóstico
precoce é fundamental para início da terapia antifibrótica
evitando-se assim, uma perda mais acelerada da função
pulmonar. O uso da Pirfenidona e do Nintedanibe são
aprovados para o tratamento a longo prazo, sendo
imprescindível a monitorização dos eventos adversos.
Pacientes com FPI se beneficiarão do uso contínuo do
antifibrótico mesmo na presença de progressão da doença.
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