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Apresentação

A Fibrose Pulmonar Idiopática, é uma doença com alto grau de mortalidade, historicamente
levando à 90% de mortalidade em 5 anos. Felizmente, com o advento dos tratamentos
antifibróticos, pela primeira vez em décadas, está ocorrendo uma mudança na sobrevida
dos pacientes, aumentando sua expectativa de vida e esperança de um dia podermos
controlar a doença.

A despeito do tratamento adequado, o paciente, em sua maioria, irá progredir doença ao
longo dos anos. O único tratamento definitivo da FPI e outras doenças intersticiais, até o
momento, é o transplante pulmonar, ainda que com suas limitações técnicas.

Nesta edição do Pneumologia Paulista, lhes é apresentado um caso de uso de antifibrótico
como ponte para o transplante pulmonar, uma realidade factível, e que deve ser o padrão
de tratamento nos casos com indicação de transplante pulmonar.

“Uma das mais belas compensações da vida é que nenhum ser humano pode ajudar o
outro sem que esteja ajudando a si mesmo”
Ralph Waldo Emerson

Dr. Fábio Eiji Arimura
Editor-Chefe do Pneumologia Paulista



 Pneumologia Paulista | Outubro 2022                                                                                                                                                                                                   5

Uso de antifibrótico como terapia de ponte
para o transplante pulmonar

Carlos Eduardo de Freitas Belon1, Elissa Ayumi Okuno1, Silvia Vidal Campos1, Rafael Medeiros
Carraro1, Priscila Cilene Leon Bueno de Camargo1, Ricardo Henrique Oliveira Braga Teixeira1,
André Nathan Costa1

1Grupo de Transplante Pulmonar, Instituto do Coração, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo, São Paulo (SP) Brasil

27/02/2018 15/01/2019 05/02/2021 14/01/2022 11/05/2022
pós transplante

CVF 1,34 (50%) 1,21(42%) 1,0(39%) 1,31(49%) 1,69(64%)

VEF1 1,28(59%) 1,20(51%) 0,97(47%) 1,20(56%) 1,50(70%)

VEF1/CVF 0,96 0,95 0,97 0,91 0,88

CPT 2,39(51%)

VR 1,13(61%)

VR/CPT 0,47(121%)

DLCO 5,72(25%)

DLCO/VA 2,79(56%)

Tabela 1: Provas de função pulmonar

CVF(Capacidade vital forçada), VEF1(Volume expiratório forçado em 1 minuto), CPT(capacidade pulmonar total), VR(Volume
residual), DLCO(difusão de monóxido de  carbono), VA(Volume alveolar);

Caso Clínico
Paciente feminina, 60 anos, com quadro de dispneia

desde 2013. Na história clínica, referiu exposição prévia a
pássaros por 2 anos com cessação neste mesmo ano.
Realizada tomografia de tórax que demonstrou infiltrado
pulmonar difuso com opacidades reticulares finas,
opacidades em vidro fosco difuso, pequenos focos
subpleurais de densificação do parênquima, associados a
bronquiectasias e bronquiolectasias de tração (fig 1); e os
exames laboratoriais se mostraram incaracterísticos,
incluindo pesquisa de auto imunidade que resultou
negativa. A Espirometria mostrou capacidade vital
forçada(CVF) de 1,34(50% do previsto) e o teste de
caminhada com distância percorrida de 480 metros com
queda SpO2 de 93% para 69%. Prosseguindo investigação,
foi realizada biópsia transbrônquica que demonstrou
fibrose moderada a intensa nas paredes das vias aéreas com
alterações alveolares sugestivas de faveolamento. Feita
hipótese pelo grupo de origem de Pneumonia de
Hipersensibilidade Crônica, porém devido à progressão de
doença paciente foi encaminhada para avaliação de
transplante pulmonar em nosso serviço já em uso de
prednisona e azatioprina, e mantendo piora clínica e
radiológica, sendo  iniciado nintedanib pela intersticiopatia
fibrosante . Apesar da terapia medicamentosa tratamento,
paciente manteve perda funcional (tabela 1) e piora clínica

com evolução para dispnéia mMRC 4. Após avaliação e
discussão multidisciplinar, a paciente foi incluída em lista
de transplante pulmonar. O procedimento de  transplante
unilateral esquerdo foi realizado com sucesso, e a paciente
foi extubada no pós operatório imediato com desmame
progressivo de oxigênio suplementar, tendo como única
intercorrência apresentar, na broncoscopia de vigilância de
2 semanas, rejeição celular A1B1R e pneumonia em
organização focal tratadas com otimização de
imunossupressores e corticoterapia. frente boa evolução,
recebeu alta no 12 pós operatório com imunossupressão
com prednisona, ciclosporina e micofenolato de mofetila ,
para seguimento ambulatorial em ar ambiente..

Discussão
A doença pulmonar intersticial  compreende um grande

grupo representando mais de 200 doenças pulmonares
parenquimatosas. Dentre estas, a forma idiopática (Fibrose
Pulmonar Idiopática - FPI) comumente acomete pacientes
acima de 60 anos com maior incidência em homens, com
antecedentes de tabagismo. Apresentam como
manifestações clínicas dispnéia crônica de caráter
progressivo e crepitações inspiratórias em bases
pulmonares, que se associam a perda de função pulmonar
com caráter restritivo e  padrão radiológico na tomografia
computadorizada de alta resolução (TCAR) que sugere
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Figura 1 - A e B. Tomografia de tórax 2018 cortes transversal e coronal, respectivamente, demonstrando infiltrado pulmonar difuso com opacidades
reticulares finas, opacidades em vidro fosco difuso, pequenos focos subpleurais de densificação do parênquima, associados a bronquiectasias e
bronquiolectasias de tração e alguns prováveis cistos de faveolamento com  leve distorção arquitetural e redução volumétrica, com distribuição
periférica e predomínio basal.
C e D. Tomografia de tórax 2021 cortes transversal e coronal, respectivamente,  pré transplante pulmonar demonstrando piora das opacidades
reticulares e aumento das áreas de bronquiectasias e bronquiolectasias de tração com cistos de faveolamento.

Figura 2 - A e B.Tomografia de tórax 2022 cortes transversal e coronal , respectivamente, após 3 meses de transplante pulmonar unilateral a esquerda
com parênquima pulmonar com atenuação preservada

padrões compatíveis com FPI. Do ponto de vista histológico,
classicamente é visualizado padrão de pneumonia intersticial
usual (PIU) (1,2,3). A doença, quando progressiva apresenta
prognóstico desfavorável com taxas de sobrevida de 3, 5 e 10
anos são respectivamente 50%, 34% e 19% 1-5.

A fibrose pulmonar idiopática é o protótipo das DPIs
(doença pulmonar intersticial) fibrosantes, porém outras
DPIs fibrosantes podem apresentar semelhanças em
fenótipos clínicos e radiológicos e também na evolução da
doença, e dentre estas destacamos a pneumonite de
hipersensibilidade (PH) e as DPI associadas à doenças auto

imunes. Essas patologias são tipicamente caracterizadas por
uma apresentação combinada de inflamação/fibrose e a
resposta a terapia imunomoduladora varia entre as
condições, podendo a fibrose pulmonar ser progressiva
culminando com deterioração progressiva da função
pulmonar, piora dos sintomas respiratórios e evoluindo com
hipoxemia  e perda da qualidade de vida4-5.

A progressão de doença em DPI fibrosante pode ser
diagnosticada preenchendo qualquer um dos seguintes
critérios dentro de um período de 24 meses: declínio
relativo10% na capacidade vital forçada (CVF); um declínio
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relativo de 15% na capacidade de difusão pulmonar de
monóxido de carbono ( DLCO ); ou piora dos sintomas ou
piora radiológica acompanhada por uma diminuição relativa
5 – <10% na CVF4-7.

Historicamente as opções terapêuticas são limitadas,
entretanto atualmente dois são os medicamentos anti-
fibróticos disponíveis no Brasil, Pirfenidona e Nintedanib2.
Diversos ensaios clínicos demonstram a eficácia destes em
retardar a progressão da doença, reduzindo a taxa de
declínio funcional através da análise da capacidade vital
forçada (CVF). Análises Post-hoc de registros mostram um
benefício de sobrevida e diminuição no número de
exacerbações, que estão associadas a uma alta mortalidade,
porém mais estudos são necessários4,6-8.

Apesar dos antifibróticos terem modificado a abordagem
terapêutica das DPI fibrosantes, retardando sua progressão
natural, a doença pulmonar pode se apresentar com piora
progressiva e em estágios avançados o transplante
pulmonar (TxP) se mostra como alternativa terapêutica.
Além disso, efeitos colaterais como sintomas
gastrointestinais para pirfenidona e nintedanib,
fotossensibilidade para pirfenidona ou eventos adversos
principalmente hepatite medicamentosa podem levar à
redução da dose, interrupção ou descontinuação do
tratamento, o que acarretar progressão da doença9.

Segundo registros da sociedade internacional dos
transplantes de coração e pulmão (ISHLT), a doença
intersticial pulmonar fibrosante avançada tornou-se uma das
indicações mais frequentes de transplante pulmonar ao redor
do mundo nos últimos 20 anos, com a FPI e DPI fibrosante
não FPI ,respectivamente, representando 32,4% e 8,1% dos
procedimentos realizados no período de 1995 à 201810.

Em 2021, o ISHLT publicou um consenso atualizado para
a seleção de candidatos a transplante de pulmão. Neste
documento as indicações de encaminhamento para
avaliação e critérios de inclusão em lista foram separadas
por patologias de base, na tabela 2 e 3 destacamos os
referentes às DPI. A avaliação do candidato a transplante é
uma tarefa multidisciplinar que envolve, além do
pneumologista, cirurgião torácico, infectologista, equipe de
enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia e serviço

Critérios para encaminhamento ao Serviço de Transplante Pulmonar
Tabela 2

*Adaptado - ISHLT. Consensus document for the selection of lung transplant candidates: An update from the International Society for Heart and Lung
Transplantation.

Ao diagnóstico, mesmo que um paciente esteja iniciando a terapia para padrões histopatológicos de PIU ou evidência radiológica de

padrão PIU provável ou definitivo.

Qualquer DPI fibrosante com CVF <80% ou DCLO <40%

Qualquer DPI fibrosante com critérios de progressão nos últimos 2 anos

• Declínio relativo de CVF >10%

• Declínio relativo de DLCO >15%

• Declínio relativo de CVF >5% associado a piora sintomática e/ou radiológica

DPI com uso de oxigênio domiciliar

DPI relacionadas a colagenoses ou fibrose pulmonar familiar, realizar encaminhamento precoce para avaliação de acometimentos

extrapulmonares

DPI inflamatórias com progressão da doença a despeito de tratamento otimizado

social. Um encaminhamento precoce pode ser essencial  aos
candidatos para diagnóstico de fatores de risco e contra
indicações modificáveis, como obesidade, desnutrição,
comorbidades médicas mal controladas ou apoio social
inadequado4,9-10.

A portaria Nº 2.600, DE 21/10/2009 do ministério da
saúde ratifica o Sistema de Lista Única, onde o critério
principal para alocação de órgãos é o tempo de espera. A
seleção dos potenciais receptores é processada por
identidade ABO, compatibilidade de caixa torácica e prova
de reatividade contra painel de linfócitos atualizada, pela
legislação nacional somente é considerada condição de
urgência e/ou prioridade em lista o retransplante agudo,
quando indicado no período de 2 à 30 dias após a realização
do transplante11. Segundo o Registro Brasileiro de
Transplante de Órgãos da Associação Brasi leira de
Transplantes de Órgãos (ABTO) publicado em agosto de
2022, no estado de São Paulo há 105 pacientes em lista de
espera do TxP12, e o tempo médio de espera é de
aproximadamente 18 meses9.

Vale salientar que doenças do espectro das DPI, em
especial a FPI, devem ser referenciadas aos centros de
transplantes conforme os critérios apresentados em Tabela 2,
em que pese o comportamento ainda imprevisível da
função pulmonar e da evolução da doença, e a expectativa
de tempo em lista para transplante no estado de São Paulo.

Baseado em estudos consagrados como INBILD publicado
em 2019 no The New England Journal of Medicine (NEJM),
o uso de antifibróticos para pacientes com doença
fibrosante progressiva não FPI demonstrou benefício tal
qual aos encontrados em trabalhos realizados em FPI, sendo
essa a indicação precisa de terapia antifibrótica para a
paciente do caso clínico apresentado. Entretanto, a despeito
da medicação, ela apresentou comportamento progressivo
da doença marcado por um declínio funcional, perda
gradativa de CVF >10% em 2 anos (tabela 1), configurando
critérios para inclusão em lista (tabela 3).

O transplante de pulmonar é uma alternativa de
tratamento bem estabelecida para pacientes com doença
pulmonar crônica avançada. Porém o número de pulmões
ofertados para a doação não é suficiente para suprir a lista
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Critérios para inclusão em lista de Transplante Pulmonar
Tabela 3

Qualquer DPI fibrosante com critérios de progressão nos últimos 6 meses a despeito de tratamento apropriado.

• Declínio absoluto de CVF >10%

• Declínio absoluto de DLCO >10%

• Declínio absoluto de CVF >5% associado a radiológica

Dessaturação <88% em teste de caminhada de 6 minutos (TC6M)

Declínio >50m em TC6M em 6 meses

Hipertensão pulmonar

Hospitalização por declínio respiratório, pneumotórax ou exacerbação de doenças

*Adaptado - ISHLT. Consensus document for the selection of lung transplant candidates: An update from the International Society for Heart and Lung
Transplantation.

de espera de modo eficaz, e a mortalidade em lista de espera
em 2015 girava em torno de 22% conforme publicado por
Camargo et al.11. Este dado reforça o uso de terapias as quais
mantêm o status clínico do paciente candidato ao TxP, e neste
contexto se incluem os antifibróticos.

Quanto aos efeitos da terapia com pirfenidona e nintedanib
no período peri-transplante, como ambas atuam reduzindo a
atividade de fibroblastos, em teoria sua administração antes
do TxP poderia aumentar o risco de complicações da
anastomose brônquica e cicatrização pós operatória. Todavia,
na nossa prática clínica e em estudos clínicos,  nenhuma
evidência foi relatada de que a terapia pré-transplante até
o TxP esteja associada ao aumento de complicações8,13.

O referido paciente foi submetido a um TxP unilateral,
portanto o pulmão nativo persistiu com a doença intersticial
fibrosante de base. Atualmente não existe consenso para o
uso de antifibróticos após TxP, sendo indicada sua
suspensão no pós operatório. Ainda, atualmente está em
fase de recrutamento o primeiro estudo controlado
randomizado de centro único investigando a continuação
de nintedanib após TxP unilateral em indivíduos com FPI,
visando manutenção e redução de potencial perda
funcional no seguimento pós transplante pulmonar8,14.
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