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Inovação em Pneumologia é em Coimbra

Inovação e Partilha. Eis o que se pode 
esperar da 10.ª edição do Congresso 
de Pneumologia do Centro-Ibérico. 
“Inovação em múltiplos e variados 
temas, como sejam DPOC, fibrose 
pulmonar, asma grave ou cancro do 
pulmão. Para tal, convidámos colegas 
de referência nacional e internacional, 
que nos dirão dos principais avanços 
no diagnóstico e tratamento destas 
patologias. Partilha do muito bom que 
se faz em Portugal quer sob a forma 
de casos clínicos em discussão, apre-
sentação de posters ou comunicações 
selecionadas. E este ano o número 
de abstracts recebidos superou todas 
as expectativas, serão apresentados 
317 trabalhos, o que nunca aconteceu 
num congresso de Pneumologia em 
Portugal, sublinham os Presidentes.
O Curso Imagiologia Respiratória 
antecede este evento, sendo impor-
tante para os formandos “saberem que 
a nova imagem torácica é imprescindí-
vel ao médico que diagnostica e trata 
o doente com patologia respiratória”, 
refere o Dr. Fernando Barata. Técni-

Com um programa científico “aliciante” e “inovador”, a décima edição do Congresso de Pneumologia 
do Centro-Ibérico vem cimentar a partilha de experiência e conhecimento com especialistas da vizinha 
Espanha, algo que se reflete também na mudança do nome do evento. Serão dois dias de inovação e partilha, 
em Coimbra, garantem os presidentes, Prof. Doutor Carlos Robalo Cordeiro e Dr. Fernando Barata.

Carlos Robalo Cordeiro, PhD e Fernando Barata, MD

Chegar ao programa científico levou 
igualmente o seu tempo, sendo que 
habitualmente os diretores de Serviço 
de Pneumologia do Centro reúnem 
no primeiro sábado de janeiro para 
desenhar o programa a acontecer em 
junho. “Procuramos envolver todos e, 
como podemos constatar também este 
ano, criamos um inovador programa 
científico, distribuímos tarefas e par-
timos para os convites”, refere o Prof. 
Doutor Carlos Robalo Cordeiro. “Esta-
mos atentos ao que se passou no ano 
transato, lemos o que se vai publicando 
sobre os vários temas da especialidade 
e conversamos sobre os serviços, os 
internos em formação e aquilo que 
cada um e todos gostaríamos de ver 
abordado no Congresso. Assim nasce 
o programa científico sempre novo e 
diferente em cada”, acrescenta o Dr. 
Fernando Barata. Os presidentes do 
CPC sublinham ainda que o programa 
científico é aliciante. “Coimbra con-
tinua uma cidade linda. Prometemos 
simpatia e amizade. Queremos que 
todos se sintam felizes”, enfatizam. 

Rubricas especiais como o Hot Topics, 
ATS comes to Portugal ou a Conferên-
cia António Robalo Cordeiro (este ano 
proferida pelo Presidente da Socieda-
de Europeia de Pneumologia, Tobias 
Welte) são marcas de referência asso-
ciadas ao CPC. 

“Foi o crescente 
interesse 
científico que 
justificou a 
inclusão e 
partilha com 
serviços de 
Pneumologia da 
nossa vizinha 
Espanha”

cas como a tomografia computorizada, 
ecografia torácica, ressonância mag-
nética ou tomografia por emissão de 
positrões fazem parte do dia a dia do 
estudo respiratório. Por isso, “trans-
mitir saber, ilustrado em casos clíni-
cos, parece-nos imprescindível quer 
para o clínico em formação quer para 
consolidar e atualizar o especialista”, 
consideram os presidentes do CPC.
A décima edição destaca-se também 
pela mudança na nomenclatura, pas-
sando a incluir uma referência à Penín-
sula Ibérica. A história deste encontro 
é pautada pelo sucesso, garantem os 
dois presidentes e referem a “ampla par-
tilha na organização e execução entre 
os vários serviços de Pneumologia da 
região centro de Portugal”. Segundo o 
Prof. Doutor Carlos Robalo Cordeiro 
“foi o crescente interesse científico que 
justificou a inclusão e partilha com ser-
viços de Pneumologia da nossa vizinha 
Espanha”. E neste mesmo Congresso 
será assinado um memorando de enten-
dimento com a SOCALPAR, Sociedade 
Espanhola de Leão, Castela e Cantábria.
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 FLASHES Medicina 
personalizada

Tiago Alfaro, MD, PhD
Faculty of Medicine 
of the University of Coimbra.
Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, Serviço de Pneumologia

biologia ou prognóstico na doença que 
desenvolvem, ou na resposta a um 
tratamento específico.
A medicina de precisão tem sido 
muito investigada nas doenças res-
piratórias, mas a aplicação prática 
tem sido algo tímida, com exceção 
do cancro do pulmão. O seu princi-
pal motor foi a revolução genómi-
ca, sendo hoje possível sequenciar o 
genoma completo de uma pessoa por 
um valor próximo de 1000 dólares. 
No entanto, a maioria das doenças 
pulmonares caracterizam-se por uma 
fisiopatologia complexa, que dificulta 
a translação dos resultados da genó-
mica no desenvolvimento e aplicação 
de novos tratamentos. 
Existem ainda várias barreiras à 
expansão da medicina personalizada, 
como a necessidade de financiamen-
to, capacidade de inclusão de dados 
para além da genómica e poder com-
putacional. Os desafios para os siste-
mas e profissionais de saúde não são 
menos importantes, incluindo novas 
considerações éticas, necessidades 
crescentes de educação e elevados 
custos dos tratamentos inovadores 
dirigidos a subpopulações cada vez 
mais pequenas. 
Em suma, a medicina personalizada 
é um processo contínuo e impará-
vel, cuja importância em medicina 
irá seguramente crescer. Mas talvez o 
mais importante seja reconhecer que 
apesar destes progressos a relação 
médico-doente irá manter o seu valor 
fundamental na atividade clínica.

A medicina personalizada promete 
a escolha individualizada do medi-
camento certo para a doença certa 
no tempo e medida mais adequados. 
Aumenta a eficácia terapêutica ao 
mesmo tempo que reduz a toxicidade 
e até os custos, ao evitar os tratamen-
tos que não funcionam. É apontada 
como o futuro da medicina, mas tam-
bém como fonte de expectativas nos 
doentes e profissionais, que muitas 
vezes não se materializam. 
Podemos definir medicina personali-
zada como um modelo de ação médica 
que usa a caracterização do genóti-
po e fenótipo individual (incluindo 
o perfil molecular, imagem médica e 
dados ambientais e de estilos de vida) 
para personalizar a estratégia tera-
pêutica adequada à pessoa certa no 
tempo certo. Permite também estimar 
a predisposição para uma doença e 
desenhar estratégias dirigidas e atem-
padas à sua prevenção. Muitos autores 
preferem o termo medicina de preci-
são. Por um lado, os médicos sempre 
praticaram medicina personalizada, 
procurando adequar a terapêutica 
à biologia, valores e expectativas do 
doente. Por outro lado, o termo “per-
sonalizada” pode sugerir que se deseja 
criar medicamentos ou dispositivos 
apenas para uma pessoa específica, 
que não é o caso. Pretende-se sim, 
classificar os indivíduos em subpo-
pulações que diferem na sua susceti-
bilidade a uma doença particular, na 

A medicina 
personalizada 
é um processo 
contínuo e 
imparável, cuja 
importância em 
medicina irá 
seguramente 
crescer. Mas 
talvez o mais 
importante seja 
reconhecer que 
apesar destes 
progressos 
a relação 
médico-doente 
irá manter 
o seu valor 
fundamental na 
atividade clínica
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DAILY CLINICAL PRACTICE

Discovering uncontrolled COPD patients
It has been clearly acknowledged that 
chronic obstructive pulmonary disea-
se (CPOD) is a progressive disabling 
condition affecting both the quality 
and the quantity of life. Therefore, 
current management of the disease 
aims to ameliorate disease impact and 
improve long-term prognosis. To fulfil 
that aims different pharmacological 
and non-pharmacological approaches 
have been tested in the literature. 
By combining some of these, the cli-
nician can help the patient improve 
symptoms perception and decrease 
the future risk of complications. Con-
sequently, different algorithms have 
been proposed in different recom-
mendation documents1, 2. 
Unfortunately, despite all the mea-
sures to be implemented a good 
number of COPD patients remain 
symptomatic in their daily life resul-
ting in an uncontrolled condition. 
There are several challenges regar-
ding this symptomatic COPD. Firs-
tly, a consensus unified pragmatic 
operational definition of what a con-
trolled COPD is should be deve-
loped. Some initiatives have been 
proposed to reach this concept for 
trials design and clinical practice3. 
Although there have been some 
advances in the field there is still a 
road ahead4. 

José Luis López-Campos, PhD
Unidad Médico-Quirúrgica 
de Enfermedades Respiratorias, 
Instituto de Biomedicina de Sevilla. 
(IBiS), Hospital Universitario Virgen 
del Rocío/Universidad de Sevilla. 
Sevilla, Spain.
Centro de Investigación Biomédica 
en Red de Enfermedades Respiratorias 
(CIBERES), Instituto de Salud 
Carlos III, Madrid, Spain.
Hospital Universitario Virgen del Rocío

Second, the evaluation of the pre-
sence of symptoms in COPD under 
active therapy remains a challenge, 
depending on who evaluated these 
symptoms, the patient or the doctor 
in charge. Here, potential differences 
between the perception that COPD 
patients have of their disease and the 
perception that physicians have of 
how the disease affects their patients 
have been described5. This mismatch 
is influenced by the two ends of the 
communication. On the one hand, 
a franker reporting by the patients 
of their symptoms and feelings is 
key. On the other hand, an increased 
awareness of the physicians about the 
impact on nonconventional domains 
that patients perceive as importantly 
affected by COPD should be encou-
raged.
Thirdly, the combination objective 
and subjective tools could have the 
potential to give a more global picture 
on disease impact. This evaluation 
should necessarily consider a syste-
matic trained clinical interview by an 
expert clinical. Additionally, objective 
measures including daily activities or 
exercise capacity can give a valuable 
additional information to help clinical 
decision making.
Most importantly, the improvement 
of the disease impact on COPD 

patients should be probably based 
in two main pillars. The first pillar 
would be to select the best potential 
therapy for each case. There is over-
whelming evidence on the efficacy 
of bronchodilation in clinical trial 
and real life studies indicating its 
efficacy in improving symptoms 
during the whole day, including seve-
ral key clinical outcomes like dysp-
nea, hyperinflation, exercise capacity 
and physical activity6,7. Additionally, 
numerous add-on therapies are also 
available to enhance the therapeu-
tic effect. The second key aspect is 
patient education with the aim of 
improving treatment adherence. The 
available evidence consistently shows 
the substantial impact that a lack 
of adherence has on the control of 
the disease and its long-term prog-
nosis. For these reasons, the correct 
evaluation of therapeutic adherence 
should be a key objective in clini-
cal interviews of patients. In recent 
years, various initiatives for improving 
adherence have been explored8. All 
these initiatives have been based on 
patient education. Therefore, health 
care professionals should be aware 
of the issues pertaining to adherence 
and take the opportunity to educate 
patients each time they contact the 
health care system.
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Os doentes com níveis 
séricos de alfa 1 
antitripsina abaixo do 
limiar protetor 
poderão ser candidatos 
à terapêutica de 
reposição com 
alfa 1 antitripsina, 
cujos objetivos são a 
modificação do curso 
da doença, através 
da prevenção da 
progressão do enfisema, 
redução do número 
de exacerbações e 
melhoria da qualidade 
de vida

Alpha1 antitrypsin

Joana Gomes, MD
Pneumologista.
Centro Hospitalar 
e Universitário do Porto

A deficiência de alfa 1 antitripsina 
(DAAT) é uma das doenças genéticas 
mais prevalentes em adultos, no entanto 
permanece subdiagnosticada. O Grupo 
de Estudos de Défice de Alfa 1 Anti-
tripsina da Sociedade Portuguesa de 
Pneumologia publicou em 2018 o con-
senso português para a abordagem desta 
doença, com os objetivos de aumentar 
o conhecimento sobre a DAAT, assim 
como uniformizar quer o algoritmo de 
diagnóstico, quer a terapêutica desta 
doença em Portugal.
Não existem dados consistentes de pre-
valência da doença em Portugal. A nível 
mundial, estudos epidemiológicos reali-
zados demonstraram que a DAAT predo-
mina na população caucasiana de origem 
europeia e a sua frequência é comparável 
à da fibrose quística (1/2000-4000 indi-
víduos). Mais de 90% dos indivíduos 
com deficiência clínica têm o fenótipo 
PiZZ, sendo o restante explicado por 
cerca de outras 20 variantes mais raras.
A DAAT é herdada enquanto condição 
codominante autossómica, causada por 
mutações patogénicas no gene SERPI-
NA1. Atualmente, há mais de 120 alelos 
identificados que seguem um sistema de 
codificação específico, em que as varian-
tes da alfa 1 antitripsina herdadas são 
classificadas em função da sua migração 
num gradiente de pH de focagem isoelé-
trica. Os alelos normais estão presentes 

em 85-90% dos indivíduos e são desig-
nados por M, sendo os alelos deficientes 
mais prevalentes designados por S e Z. 
A DAAT por si só não é uma doen-
ça, mas antes uma predisposição para 
o desenvolvimento de doença. Níveis 
séricos reduzidos de AAT, em conjunto 
com outras características geneticamen-
te determinadas e influências ambien-
tais, traduzem-se no desenvolvimento 
de doença que pode resultar em morte 
prematura. As principais manifestações 
clínicas envolvem essencialmente os 
pulmões, o fígado e, com menor fre-
quência, a pele. Níveis anormais de alfa 
1 antitripsina podem conduzir a doença 
por deficiência da proteína nos teci-
dos, como ocorre a nível pulmonar, ou 
por sobrecarga, como é o caso do dano 
hepático causado pela acumulação de 
polímeros nos hepatócitos que ocorre 
em alguns alelos deficitários. 
Estima-se um atraso entre 5 a 8 anos 
entre o aparecimento do primeiro sin-
toma e o reconhecimento da doen-
ça. A nível pulmonar, o aparecimen-
to prematuro (cerca dos 40 anos) de 
enfisema sem exposição significativa a 
aeropoluentes deve conduzir à suspeita 
clínica, sendo também o fator de risco 
genético mais comprovado para desen-
volvimento de DPOC. Todos os doentes 
com DPOC devem determinar os níveis 
séricos desta proteína. 

A terapêutica é semelhante à da DPOC 
comum (sem DAAT), no entanto os 
doentes com níveis séricos de alfa 1 
antitripsina abaixo do limiar protetor 
poderão ser candidatos à terapêutica 
de reposição com alfa 1 antitripsina, 
cujos objetivos são a modificação do 
curso da doença, através da prevenção 
da progressão do enfisema, redução 
do número de exacerbações e melho-
ria da qualidade de vida.

 F
LA

SH
ES





8 • 10.º CPC IBÉRICO

 FLASHES Imuno-Oncologia
liação de doentes sob terapêutica com 
nivolumab, aos 5 anos. Na revisão do 
CheckMate 003 apresentada já este 
ano, verificou-se uma SG aos 5 anos 
de 16%. 
Neste contexto apresenta-se o caso 
clínico de um doente atualmente com 
46 anos de idade, com diagnóstico 
de adenocarcinoma do pulmão em 
estadio avançado, em 2015. Trata-
-se de doente fumador, com elevada 
carga tabágica, sem outras co-morbi-
lidades, mas com antecedentes fami-
liares oncológicos importantes. Tendo 
em conta a apresentação imagiológi-
ca apenas com adenopatias cervicais, 
hilares, axilares, mediastínicas e sem 
alterações parenquimatosas pulmona-
res, foi feito um extenso estudo para 
excluir outra etiologia para a neopla-
sia. O doente iniciou terapêutica de 
3.ª linha com nivolumab em agosto 
de 2016, que mantém atualmente. 
Encontra-se clinicamente estável, 
com melhoria imagiológica, sem efei-
tos secundários de relevo, com ótima 
qualidade de vida.
Como poderemos então identificar os 
doentes bons respondedores à imu-
noterapia? Qual o melhor marcador 
de resposta a que deveremos recorrer? 
Qual a importância do PDL1? São 
tudo questões que se colocam face à 
resposta heterogénea à terapêutica. 
Novos fármacos, com resultados 
favoráveis foram mais recentemente 
aprovados, nomeadamente o pembro-
lizumab, o atezolizumab e o durva-
lumab. Assim, a imunoterapia tem 
adquirido um papel cada vez mais 
decisivo na terapêutica dos doentes 
com neoplasia do pulmão, não só 
em linhas precoces, mas também em 
combinação com outras terapêuticas, 
nomeadamente quimio e radioterapia.

Daniela Madama, MD
Pneumologia, CHUC

A terapêutica para o cancro do pul-
mão tem sofrido várias alterações ao 
longo dos últimos anos. Mais recen-
temente, com o aparecimento de 
novos fármacos, como os inibidores 
da tirosina cinases e os inibidores 
de checkpoints imunitários, temos 
assistido a uma autêntica revolução 
no que diz respeito a sobrevida global 
(SG), melhoria de efeitos secundários 
e progressão livre de doença. 
A imunoterapia baseia-se na impor-
tância da ação do nosso sistema 
imune no combate da proliferação de 
células neoplásicas, e a sua aplicação 
nas várias neoplasias tem vindo a 
crescer, havendo mais de 2000 novos 
agentes em desenvolvimento. Mas o 
que é que fomos aprendendo com a 
imunoterapia?
Vários estudos já publicados, como 
o CheckMate 017, demonstraram a 
superioridade da imunoterapia em 
relação à quimioterapia (nivolumab 
vs. docetaxel), como terapêutica de 
2.ª linha em doentes com carcinoma 
não pequenas células (histologia 
escamosa) em estadio avançado. Veri-
ficou-se uma resposta duradoura e 
melhoria na qualidade de vida dos 
doentes, resultados que foram igual-
mente comprovados para a histologia 
não escamosa.
Com a prática clínica adquirida nos 
últimos anos, foi possível fazer a ava-

A imunoterapia 
tem adquirido 
um papel cada 
vez mais decisivo 
na terapêutica 
dos doentes 
com neoplasia 
do pulmão, não 
só em linhas 
precoces, mas 
também em 
combinação 
com outras 
terapêuticas, 
nomeadamente 
quimio e 
radioterapia
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EBUS-EUS
coscópicas, metástasis de neoplasias 
extratorácicas y otras patologías con 
afectación mediastínica como linfo-
ma, sarcoidosis o tuberculosis.
Hay dos tipos de ecobroncoscopios, 
radial y lineal o sectorial, en función 
del tipo de transductor utilizado, y las 
indicaciones clínicas son diferentes 
en cada uno de ellos.

Ecobroncoscopia sectorial
El ecobroncoscopio sectorial es simi-
lar a un broncoscopio convencional 
pero que presenta en el extremo distal 
un transductor curvilíneo que permite 
visualizar las estructuras adyacentes a 
la vía aérea y que permite la punción-
-aspiración transbronquial (PTB) con 
visión directa en tiempo real. La PTB 
guiada por ultrasonografía endobron-
quial (PTB-EBUS) permite la estadi-
ficación de pacientes con cáncer de 
pulmón de forma mínimamente inva-
siva, así como el diagnóstico de ade-
nopatías y masas hiliares y medias-
tínicas.
La rentabilidad que se puede conse-
guir con esta técnica es alta, con una 
sensibilidad que oscila del 85-100% y 
especificidad del 100% con un valor 
predictivo negativo alrededor del 
90%. Por este motivo, se propone 
incluso como una alternativa válida 
a la mediastinoscopia en la estadifi-
cación del cáncer de pulmón y a la 
biopsia quirúrgica en el diagnóstico de 
lesiones mediastínicas.
La citología estándar o los bloques 
celulares obtenidos con esta técnica 

Rosa Cordovilla, MD, PhD
Director of Interventional Pulmonology 
Unit. Pulmonary Department.
Associate Professor of Medicine. 
University of Salamanca,
Salamanca University Hospital

pueden ser aplicados no sólo para 
el diagnóstico anatomopatológico 
sino para estudios posteriores como 
la imnunohistoquímica, los estudios 
inmunológicos y genéticos.
La clave del éxito de la PTB-EBUS es 
el conocimiento de la anatomía del 
mediastino y la capacidad de correla-
cionarla con las imágenes obtenidas 
por ecografía. Es importante también 
conocer los pasos básicos de la técni-
ca y realizar un entrenamiento previo 
para conseguir un alto rendimien-
to diagnóstico y sin complicaciones. 
También el manejo de la muestra 
obtenida es crucial para alcanzar una 
alta rentabilidad, ya que la habilidad 
o el interés de un buen intérprete no 
mejorarán sin una buena preparación 
de la muestra. El objetivo del patólogo 
en la sala incluye no sólo si la muestra 
es válida sino si es suficiente para 
posteriores investigaciones.
El éxito de la PTB-EBUS en tiempo 
real ha posibilitado también su uso en 
el diagnóstico de adenopatías medias-
tínicas en ausencia de neoplasia pul-
monar primaria.  
En la sarcoidosis es un método 
diagnóstico mínimamente invasivo 
que ha demostrado utilidad en 
pacientes con una presentación clí-
nico-radiológica indicativa de la enfer-
medad y una muestra citológica en la 
que se observan granulomas no casei-
ficantes con cultivo negativo para 
micobacterias.
También en el diagnóstico del linfo-
ma la PTB-EBUS con citometría de 

flujo y análisis de inmunohistoquí-
mica es una técnica segura y mínima-
mente invasiva que puede disminuir 
la necesidad de procedimientos más 
invasivos como la mediastinoscopia. 
Aunque sigue siendo un reto diag-
nóstico debido a las limitaciones en 
la cantidad de la muestra, parece 
altamente rentable en la sospecha de 
linfomas recurrentes.
La ecoendoscopia sectorial a través 
de vía esofágica (EUS) también ha 
demostrado su capacidad de permitir 
la evaluación de los ganglios medias-
tínicos, lesiones mediastínicas, la 
glándula suprarrenal izquierda y la 
invasión mediastínica tumoral. La 
punción con aguja fina mediante EUS 
(PAAF-EUS) puede ser útil cuando se 
combina con la PTB-EBUS porque 
tienen un alcance complementario 
en el mediastino.
La EUS en neumología se puede reali-
zar con un ecoendoscopio clásico por 
parte de los especialistas de digesti-
vo, o mediante un ecobroncoscopio 
lineal, técnica realizada por los pro-
pios broncoscopistas o neumólogos y 
denominada EUS-b.
Generalmente los procedimientos de 
punción mediante EBUS y EUS se 
consideran seguros, aunque se han 
publicado casos aislados de com-
plicaciones graves (0.14%), en EUS 
0,3% y en EBUS 0,05%, como com-
plicaciones infecciosas (mediastini-
tis), predominantemente en puncio-
nes de adenopatías con necrosis o 
sarcoideas.
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La ecobroncoscopia (EBUS) es una 
técnica que se describió por primera 
vez en el año 1990 y es hoy día una 
técnica imprescindible en el estudio 
de la patología respiratoria.
Esta técnica usa los ultrasonidos para 
visualizar las estructuras adyacentes a 
la pared de la vía aérea y en el interior 
de esta.
Es una técnica mínimamente invasi-
va que permite la punción-aspiración 
guiada para el abordaje de tumores y 
adenopatías mediastínicas y pulmo-
nares.  Las indicaciones incluyen la 
estadificación mediastínica del cáncer 
de pulmón y su diagnóstico primario 
citológico como técnica inicial o tras 
la realización de exploraciones bron-
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fibroblastos humanos derivados das 
bases pulmonares comparativamen-
te ao verificado em fibroblastos dos 
ápices, além de um outro estudo 
(Vu e col) documentador de um 
efeito aditivo da combinação met-
formina-nintedanib sobre a produ-
ção de fibronectina por fibroblastos 
murinos.
Uma tendência notada foi o grande 
número de estudos explorando a 
capacidade de predição prognós-
tica das assinaturas proteómica e 
genómica na FPI, com recurso a 
doentes do registo multicêntrico 
IPF-PRO. Em particular, Todd e col 
chegaram a quatro proteínas circu-
lantes (ROBO2, SPON1, ICAM5 e 
PIGR) fortemente correlacionadas 
com medidas de gravidade clássicas 
na FPI.
Assinala-se o grande ênfase na 
exploração de modelos de inteli-
gência artificial (IA) e algoritmos de 
“machine learning” no diagnóstico e 
previsão prognóstica na FPI. Nesta 
linha, Knight e col demonstraram 
que uma abordagem assistida por IA 
resultou numa precisão diagnóstica 
superior à aplicação das linhas de 
orientação clínica atuais.
Dada a carência por biomarcadores 

Pedro Gonçalo Ferreira, MD
Pneumologista, Centro Hospitalar 
do Baixo Vouga

debate atualmente. Apesar dos 
limites desta definição não esta-
rem totalmente claros, a prioridade 
passará por tentar diferenciar as 
variantes progressivas de ILA fibró-
tica desse coletivo heterogéneo. O 
estudo de Putman e col identifi-
ca alguns subtipos imagiológicos 
de ILA e confirma o polimorfismo 
rs35705950 do MUC5B como asso-
ciados a progressão e maior morta-
lidade.
Provavelmente o maior protagonis-
ta foi mesmo o ensaio SENSCIS 
que demonstrou um impacto sig-
nificativo do nintedanib na redu-
ção do declínio de FVC na doença 
intersticial associada à Esclerose 
Sistêmica (Distler e col). Sob grande 
expectativa foi “levantado o véu” 
sobre as caraterísticas dos doentes 
randomizados no ensaio INBUILD, 
que avaliará o impacto do ninte-
danib sobre uma mescla de doen-
ças crónicas não FPI com fenótipo 
fibrosante progressivo (Flaherty e 
col), e sobre as réplicas ISABELA 1 
e 2 que constituirão o maior ensaio 
de sempre na FPI e que avaliará a 
performance do GLPG1690 isolada 
e em combinação aos antifibróticos 
(Heckman e col). 

Referências
Jaffar J, Glaspole I, Symons K, et al. Fibroblasts from Lung Apices and Bases of Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis Respond Differently to Pirfenidone and TGF-Beta1. Poster discussion, 
A2576/715; ATS 2019; Vu A, Kottom T, Schaefbauer K, et al. Metformin and Nintedanib Reduce Pulmonary Fibrosis in TGF-B Stimulated Fibroblasts. Poster discussion, A4090/112, ATS 2019; Todd 
JL, Neely ML, Overton R, et al. Association of Circulating Proteins with Disease-Specific Measures in Multicentre IPF-PRO Registry Cohort. Oral presentation, A5838; ATS 2019; Knight A, Meghri S, 
Nigmatulina Y, et al. Use of Artificial Intelligence to Diagnose Unrecognize Idiopathic Pulmonary Fibrosis Patients. Oral presentation, A7453; ATS 2019; Jenkins RG, et al. Longitudinal change in col-
lagen degradation biomarkers in idiopathic pulmonary fibrosis: an analysis from the prospective, multicentre PROFILE study. Lancet Respir Med 2015; 3: 462–72; Maher TM, Stowasser S, Nishioka 
Y, et al. Effect of Nintedanib on Biomarkers of Extracellular Matrix (ECM) Turnover and FVC Decline in Patients with IPF: Results from the INMARK Study. Poster session, abstract A4085/107; ATS 
2019; Martinez FJ, Afzal A, Kitt MM, et al. The Treatment of Chronic Cough in Idiopathic Pulmonary Fibrosis Patients with Gefapixant, a P2x3 Receptor Antagonist. Oral presentation, A2638; ATS 
2019 [Trial no. NCT02502097]; Raghu G, van den Blink B, Hamblin MJ, et al. Long-Term Safety and Efficacy of Recombinant Human Pentraxin-2 in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis. 
Oral presentation, abstract A2636; ATS 2019; Ikeda S, Sekine A, Baba T, et al. Randomized Phase 2 Study of Nintedanib with or Without Pirfenidone in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis 
Who Experienced a Clinically Meaningful Decline in Forced Vital Capacity During Prior Pirfenidone Administration. Thematic Poster, A4760; ATS 2019; Putman RK, Gudmundsson G, Axelsson GT, 
et al. Imaging Patterns Are Associated with Interstitial Lung Abnormality Progression and Mortality. Poster discussion A7142, ATS 2019; Distler O, Highland KB, Gahlemann M, et al. Nintedanib for 
Systemic Sclerosis-Associated Interstitial Lung Disease. N Engl J Med. 2019.[ahead of print]; Flaherty KR, Wells AU, Clerisme-Beaty E, et al. Characteristics of Patients with Progressive Fibrosing 
Interstitial Lung Diseases (ILDs) in the INBUILD Trial of Nintedanib. Poster discussion, A5627; ATS 2019; Maher TM, Kreuter M, Lederer DJ, et al. Rationale, Design and Objectives of Two Phase III, 
Randomised, Placebo-Controlled Studies of GLPG1690, a Novel Autotaxin Inhibitor, in Idiopathic Pulmonary Fibrosis (ISABELA 1 and 2). Thematic Poster, A4597; ATS 2019

para monitorização terapêutica na 
FPI e após a expectativa gerada pelo 
ensaio PROFILE (Jenkins e col), a 
maior desilusão foram os resulta-
dos negativos do ensaio INMARK 
(Maher e col) que não confirmou 
impacto do nintedanib sobre os 
marcadores de turnover da matriz 
extracelular.
Ao nível da terapêutica na FPI o 
gefapixant não provou eficácia 
na redução da tosse crónica, pese 
embora os imprevistos com a aná-
lise de eficácia do ensaio (Martinez 
e col), e o estudo de extensão open-
-label com PRM-151 (pentraxina 2 
humana recombinante) demonstrou 
persistência do efeito terapêutico 
(Raghu e col). Foi também apre-
sentado um novo RCT de fase 2 
em regime open-label que avaliou o 
impacto do início de nintedanib em 
monoterapia sequencial ou com-
binação em doentes previamente 
com declínio significativo de FVC 
sob pirfenidona no ano anterior e 
que surpreendeu pelos problemas 
de tolerabilidade verificados e que 
conduziram ao seu término anteci-
pado (Ikeda e col).
O tema das Interstitial Lung Abnor-
malities (ILA) encontra-se em aceso 

A rubrica “ATS comes to Portugal” 
marcou nova presença no progra-
ma do Congresso do Centro-Ibérico 
tendo trazido ao auditório alguns 
dos principais estudos de relevo 
apresentados na ATS 2019 na área 
da doença intersticial pulmonar, 
com maior protagonismo para a 
Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI).
Como estudos pré-clínicos foram 
salientados um trabalho de Jaffar 
e col demonstrando a existência 
de maior sensibilidade ao TGFβ1 e 
menor resposta à pirfenidona em 
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utilizamos o termo à falta de melhor 
sugestão). A inclusão deste conceito 
na própria definição veio enfatizar a 
necessidade de adoção de políticas mais 
restritivas em relação a exposições de 
risco inalatório, ajudando a traçar um 
caminho que tem levado a benefícios 
significativos, mas para o doente que 
em 2019 recebe o diagnóstico de DPOC 
(e para o pneumologista, o internista ou 
o médico de medicina geral e familiar 
que faz este diagnóstico) é necessário 
algo mais. 
O caminho que tem vindo a ser tra-
çado, sobretudo após a atualização de 
2011 do documento da iniciativa GOLD 
(talvez a mais controversa atualização 
até ao momento) tem enfatizado impor-
tância dos sintomas na DPOC e talvez 
num resultado direto desta abordagem, 
o papel da farmacoterapia dirigida na 
DPOC sugerindo para cada quadrante de 
gravidade uma abordagem terapêutica 
específica. 
Esta abordagem mais pragmática da 
DPOC veio abrir novas perspetivas e fez-
-nos lembrar que no conceito de DPOC 
cabe muito mais do que apenas uma 
alteração fisiopatológica da dinâmica 
ventilatória. 
No entanto, percebemos pela força dos 
números sombrios associados a esta 
doença, que o que sabemos é ainda 
manifestamente insuficiente e é valido o 
contributo de todas as áreas da ciência. 
A revisão dos resumos dos trabalhos 
apresentados no Congresso da ATS 2019 
ilustra um pouco desta reflexão. 
Não tendo eu estado presente no 
Congresso (infelizmente de Dallas só 
vi mesmo as fotos, os slides e o livro 
de resumos) o que poderei transmitir 
é o somatório da evidência científica 
que resulta da leitura atenta de mais 
de 30 resumos referentes a diferentes 
tópicos relacionados com a DPOC. 

Luís Vaz Rodrigues, MD
Assistente Hospitalar de Pneumologia.
Serviço de Pneumologia da Unidade 
Local de Saúde da Guarda.
Assistente Convidado do Mestrado 
Integrado em Medicina da Faculdade 
de Ciências da Saúde, Universidade 
da Beira Interior.
Secretário da Comissão de Trabalho 
de Reabilitação Respiratória da 
Sociedade Portuguesa de Pneumologia

Passaremos em revista novos desen-
volvimentos em relação farmacote-
rapia (que fármacos? em que doen-
tes? qual a eficácia?) e revisitaremos 
a problemática dos dispositivos ina-
latórios (com novos dados em rela-
ção a monitorização de utilização 
e métodos de auxílio na escolha 
objetiva – se é que isto é verdadei-
ramente possível - de um inalador). 
Numa outra vertente da apresenta-
ção, revemos dados de estudos de 
populacionais dando conta de dife-
renças na apresentação da DPOC em 
subgrupos, com dados interessantes 
a mostrar que as diferenças entre 
homens e mulheres começam no 
modo de fumar (não na carga tabá-
gica ou tipo de tabaco, mas mesmo 
na mecânica ventilatória subjacente 
ao ato de fumar). 
Finalmente não poderia deixar pas-
sar a oportunidade para rever o 
que houve de novo em relação a 
Reabilitação Respiratória na DPOC 
e, no seguimento do que tivemos 
oportunidade de discutir em maio, 

na Reunião da Comissão de Traba-
lho de Reabilitação Respiratória, 
apresento os dados de um estu-
do retrospetivo com mais de 3000 
doentes avaliando o impacto da 
implementação de estratégias pre-
coces de reabilitação respiratória no 
pós-exacerbação aguda de DPOC. 
Neste trabalho os autores alertam 
para um maior risco de mortalida-
de nos iniciadores mais precoces 
(menos de 6 semanas), o que, a jul-
gar pelo nível de discussão gerado 
em maio em redor deste tema, irá 
certamente levantar grandes ques-
tões por parte da audiência. 
Fica de fora a capacidade de vos 
transportar as emoções que sempre 
vivenciamos num Congresso com o 
nível científico da ATS – não vos 
poderei dizer qual das sessões foi 
mais aplaudida ou qual gerou mais 
controvérsia, mas espero que passe 
a mensagem científica de cada tra-
balho que revimos, e isso já será 
(assim espero) significativo!
Votos de bom Congresso!

De acordo com a Organização Mundial 
de Saúde a doença pulmonar obstrutiva 
crónica é “medalha de bronze” no ran-
king de mortalidade global, e as estima-
tivas da mesma organização indicam que 
por lá permanecerá nos próximos anos, 
fruto do somatório de envelhecimento 
populacional global, exposição conti-
nuada a pneumo-poluentes (liderados 
pelo fumo de tabaco) e – acrescento eu 
– uma necessidade ainda não satisfeita 
de implementação de estratégias tera-
pêuticas verdadeiramente modificadoras 
da doença. 
Desde 2007 que a iniciativa GOLD pas-
sou a incluir a noção de que a DPOC 
é uma doença evitável (numa tradu-
ção livre da palavra inglesa preventable, 
que, em boa verdade me parece signi-
ficar mais do que apenas evitável, mas 



12 • 10.º CPC IBÉRICO

A União Europeia 
entende que 
o rastreio do 
cancro do 
pulmão deve 
ser iniciado o 
mais depressa 
possível, mas 
fica uma 
dúvida: teremos 
capacidade para 
o fazer num 
futuro próximo?

A maioria dos 
cancros do 
pulmão são 
diagnosticados 
em estadios 
avançados, 
e a taxa de 
sobrevivência 
aos 5 anos 
permanece 
baixa

A IMPORTÂNCIA DO RASTREIO

Estudo NELSON

Ana Figueiredo, MD
Serviço Pneumologia, CHUC

O cancro do pulmão continua a 
ser o cancro com maior incidência 
e maior mortalidade. Continua a 
ter uma forte ligação ao tabagis-
mo, pelo que a prevenção do início 
dos hábitos tabágicos (que devem 
absolutamente incluir as novas for-
mas de consumo) é fundamental, 
bem como a cessação tabágica nos 
fumadores ativos. As estratégias 
atuais de controlo do tabagismo 
não são ainda suficientes, e os ex-
-fumadores continuam a ser um 
grupo de risco, de tal forma que em 
muitos países a maioria dos cancros 
do pulmão são detetados em ex-
-fumadores. A maioria dos cancros 
do pulmão são diagnosticados em 
estadios avançados, e a taxa de 
sobrevivência aos 5 anos permanece 
baixa. O fundamento do rastreio é a 
aplicação de um teste para deteção 
de uma doença numa fase mais 
precoce, numa população aparen-
temente saudável (mas de risco), 
de forma a diminuir a mortalidade 
atribuída à doença. 
Os quatro primeiros grandes estu-
dos de rastreio aleatorizados surgi-
ram na década de 70 e 80, sendo os 
exames utilizados o RX do tórax e 
a citologia da expetoração. Com o 
aparecimento da TC na década de 
90, surge o estudo ELCAP (Early 
Lung Cancer Action Project), que 
numa cohort de 1000 participan-
tes diagnosticou 85% dos casos de 
cancro do pulmão em estadio I. A 
publicidade associada a este estu-
do foi enorme e lançou os estudos 
subsequentes. O primeiro estudo 
a mostrar uma diminuição de 20% 
na mortalidade foi o estudo NLST 
(National Lung Screening Trial), con-
duzido nos Estados Unidos em indi-

víduos entre os 55 e 74 anos, fuma-
dores ou ex-fumadores há menos 
de 15 anos, de pelo menos 30 UMA. 
Eram efetuadas 3 TCs com um ano 
de intervalo, e um seguimento de 
6.5 anos. Face aos resultados do 
estudo o rastreio foi aprovado a 
nível nacional, com reembolso pelas 
companhias de seguro americanas. 
No entanto, em 7.5 milhões de 
pessoas elegíveis para o rastreio, a 
adesão foi de 1.9%! O motivo mais 
provável desta baixa adesão foi o 
facto de todos os indivíduos inte-
ressados terem de passar por uma 
consulta de esclarecimento, onde 
lhe eram apontados os benefícios 
(maior probabilidade de não morrer 
por várias causas – não só o cancro 
do  pulmão), e os riscos (elevada 
percentagem de falsos positivos, 
exposição à radiação, riscos dos 
procedimentos quando um nódulo 
é detetado, impacto psicossocial 
dum falso positivo, possibilidade de 
deteção de um tumor indolente que 
não teria impacto na morbilidade ou 
mortalidade) do rastreio.
Uma vez que o NLST foi desenhado 
para a população americana, não 
poderia ser diretamente aplicado na 
população europeia. Vários estudos 
foram conduzidos na Europa, sem 
resultados positivos, até ao estudo 
NELSON, um estudo belga e holan-
dês, desenhado para homens com 
alto risco de cancro do pulmão, 
com o objetivo de demonstrar que 
o rastreio com TC de baixa dosa-
gem reduz mais de 25% a morta-
lidade por cancro do pulmão nos 
homens com alto risco, aos 10 anos 
de seguimento. O recrutamento de 
15 792 indivíduos foi feito através 
de registos populacionais, metade 

grupo controlo, metade submetido 
a TCs de baixa dose (inicial, ano 1, 
ano 2, ano 4 e ano 6.5) com medição 
do volume e tempo de duplicação 
do volume dos nódulos. Os resulta-
dos finais, apresentados em 2018, 
mostraram que no braço do rastreio, 
quando comparado com o braço 
controlo, foram detetados mais 
tumores em estadio I, e houve uma 
diminuição de 26% na mortalidade, 
sendo esta diminuição ainda maior 
no pequeno subgrupo de mulheres 
avaliadas. 
A União Europeia entende que o 
rastreio do cancro do pulmão deve 
ser iniciado o mais depressa possí-
vel, mas fica uma dúvida: teremos 
capacidade para o fazer num futuro 
próximo?

 F
LA

SH
ES





14 • 10.º CPC IBÉRICO

 F
LA

SH
ES

O papel das mucinas na defesa do pulmão

Segundo o Prof. Doutor Peter Calverly, 
professor de Medicina Respiratória na 
Universidade de Liverpool, no Reino 
Unido, “até há pouco tempo não havia 
um interesse significativo no papel das 
mucinas em patologias do trato respi-
ratório”. A única exceção era a fibrose 
quística, já que havia conhecimento de 
que as mucinas desempenhavam um 
papel central nesta doença.  
“A disponibilidade de melhores técnicas 
de medição da quantidade de mucinas 
na expetoração, a par de uma alteração 
de conceitos em relação à função da 
camada mucosa e da disponibilidade 
de um elevado número de amostras 
de doentes (analisadas em estudos de 
coortes) contribuíram para expandir o 
nosso conhecimento e interesse sobre 
esta matéria”, afirmou o especialista. 
Quando questionado sobre os potenciais 
mecanismos associados ao desequilíbrio 
das secreções brônquicas/expetoração, o 
Prof. Doutor Peter Calverly afirmou que 
“é uma questão difícil de responder”. “Os 
mecanismos que conduzem ao desen-
volvimento de doenças das vias aéreas 
caracterizadas por uma secreção excessi-
va de muco são variados. Por outro lado, 
os indivíduos com o mesmo diagnóstico 
têm diferentes quantidades de expetora-
ção e de produção de mucinas. Contudo, 
os problemas decorrentes da produção 
excessiva de mucinas/falhas de elimina-
ção (clearance) são comuns a várias con-
dições que afetam as vias aéreas”, referiu. 
De acordo com o especialista, “até há 

Com a moderação do Prof. Doutor Carlos Robalo Cordeiro, a sessão promovida pela Mylan, integrada 
no programa científico do dia 28 de junho, contará com a preleção do Prof. Doutor Peter Calverly, 
professor de Medicina Respiratória na Universidade de Liverpool, no Reino Unido. O especialista 
convidado irá abordar, na sua comunicação, “O papel das mucinas na defesa do pulmão”. 

Peter Calverly, PhD

verificou-se que “o uso de um fárma-
co antioxidante, como a erdosteína, 
estava associada a um efeito antimi-
crobiano mais pronunciado”. Tendo 
em conta estes achados, o Prof. Dou-
tor Peter Calverly considera que “as 
alterações nas propriedades da expe-
toração, obtidas por intermédio de 
uma terapêutica antioxidante, podem 
melhorar a eficácia dos agentes anti-
microbianos”. 
“Os fármacos mucoativos terão um 
papel no tratamento destas doenças 
nos próximos anos. Existem dados que 
validam o uso desta estratégia em algu-
mas patologias como a fibrose quística 
ou a DPOC, mas, com certeza, que 
existem outras patologias que podem 
eventualmente beneficiar com a utiliza-
ção de fármacos mucoativos, nomeada-
mente a asma.”
Por último, o Prof. Doutor Peter 
Calverly considera que “os princi-
pais atributos que estarão na base 
do sucesso de fármacos mucoativos 
são a evidência de que funcionam 
nos doentes a tratar, p. ex., euro-
peus, e de que são eficazes em 
combinação com outros tratamen-
tos convencionais”. Adicionalmen-
te, pretende-se que estes fármacos 
sejam capazes de “reduzir o número 
e a gravidade (duração) das exa-
cerbações, quando administrados 
cronicamente”, além de “terem um 
regime posológico simples, serem 
seguros e bem tolerados”. 

pouco tempo não era bem percetível a 
relação entre a gravidade das doenças 
respiratórias e a produção de muci-
nas”. Porém, os dados de um estudo 
da autoria de Kesimer et al., publicados 
no New England Journal of Medicine, 
estabeleceram uma “relação entre a gra-
vidade de algumas doenças respiratórias 
e a quantidade de mucinas, sobretudo a 
MUC5AC”. Este achado, na perspetiva 
do Prof. Doutor Peter Calverly, serviu 
para validar a influência das mucinas no 
revestimento mucociliar e no potencial 
papel enquanto marcador da gravidade 

da doença. “Ainda é necessário desen-
volver mais trabalho antes de aplicar-
mos este conhecimento na prática clí-
nica, mas parece ser muito promissor.”
Conforme esclareceu o especialista, “a 
maioria dos dados que estão disponí-
veis sobre o papel das mucinas advêm 
do papel que elas têm no desenvol-
vimento de biofilmes que conferem 
maior proteção aos microrganismos 
face aos antibióticos”, levando a uma 
maior utilização de antibióticos com 
impacto nos níveis de resistência aos 
mesmos. Em estudos experimentais 





16 • 10.º CPC IBÉRICO

 FLASHES TRATAR E REABILITAR

A sinergia do futuro

terá indicação, mas a maior evidência 
de beneficio está na doença moderada 
a grave. 
Existe evidência de um potencial efei-
to sinérgico entre a reabilitação e a 
broncodilatação, na melhoria da tole-
rância ao esforço.
A associação de 2 broncodilatadores 
de classes farmacológicas diferentes 
(LAMA, anticolinérgico de longa dura-
ção de ação e LABA, B2 agonista de 
longa duração de ação), beneficia a 
função pulmonar com melhoria da 
obstrução brônquica e redução da 
hiperinsuflação pulmonar, e conse-
quente melhoria da função cardíaca, 
avaliada pelo volume telediastólico do 
ventricular esquerdo
O aumento da capacidade de exercício 
é um dos benefícios dos programas de 
reabilitação. Os programas de reabili-
tação devem incluir treino físico, mas 
também estratégias de educação e 
modificação comportamental.
Para além da maior capacidade de 
exercício, a melhoria do nível de ati-
vidade física, é sem duvida o gran-
de desafio da estratégia combinada, 
entre a broncodilatação e reabilitação. 
A atividade física é um compor-
tamento complexo que não muda 
necessariamente com o aumento da 
capacidade de exercício. A capa-
cidade de exercício é apenas um 
determinante; aspetos psicossociais 
e comportamentais estão envolvi-
dos neste processo. É importante 
desenvolverem-se novas interven-
ções comportamentais, para aumen-
tar a atividade física a longo prazo 
nos doentes com DPOC.

Cidália Rodrigues, MD
Assistente Hospitalar Graduada 
de Pneumologia, CHUC

A dispneia e cansaço são queixas 
frequentes nos doentes com patologia 
respiratória crónica. A limitação nas 
atividade de vida diária, conduz à ina-
tividade, ao descondicionamento físi-
co, o que gera incapacidade e aumento 
da mortalidade.
Nos doentes com DPOC, a redução do 
nível de atividade física surge desde 
os estadios precoces da doença e é 
um importante fator preditor de mor-
talidade.
As comorbilidades são frequentes no 
doente com DPOC e complicam a 
doença. Devem ser identificadas e 
tratadas, pois tem impacto na sinto-
matologia do doente, na qualidade de 
vida, na frequência de exacerbações e 
na sua sobrevida. 
A gestão eficaz da doença, tem como 
objetivos a redução dos sintomas e 
do risco de progressão da doença, de 
exacerbações e de mortalidade.
Para atingir esses objetivos, a terapêu-
tica farmacológica deve ser otimizada, 
nomeadamente a broncodilatação, 
e também devem ser consideradas 
outras intervenções não farmacoló-
gicas, como a cessação tabágica, a 
promoção da atividade física regular 
e a integração em programas de rea-
bilitação.
A reabilitação respiratória melhora a 
dispneia, o status de saúde, a tolerân-
cia ao exercício e reduz números de 
hospitalizações e dias de internamen-
to. Está indicada em todos os doente 
com patologia respiratória crónica, 
que apresentem sintomas e limitação 
nas atividades de vida diária. No doen-
te com DPOC, a maioria dos doentes 

É importante 
desenvolverem-se 
novas intervenções 
comportamentais, 
para aumentar a 
atividade física 
a longo prazo nos 
doentes com DPOC
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Impact of NIV on cardiac function 
in obesity hypoventilation syndrome

Abstract
Rationale: Despite a significant 
association between obesity hypoven-
tilation syndrome (OHS) and cardiac 
dysfunction, no randomized trials 
have assessed the impact of long-
-term noninvasive ventilation (NIV) or 
CPAP on cardiac structure and func-
tion assessed by echocardiography. 
Objectives: We performed a pre-
-specified secondary analysis of the 
largest multicenter randomized con-
trolled trial of obesity hypoventilation 
syndrome (Pickwick project, n=221 
patient with OHS and coexistent 
severe obstructive sleep apnea) to 
determine the comparative effective-
ness of 3 years of NIV and CPAP on 
structural and functional echocardio-
graphic changes.
Methods: Conventional transtho-
racic two-dimensional and doppler 
echocardiograms were obtained at 
baseline and annually during three 
sequential years. Echocardiogra-
phers at each site were blinded to 
the treatment allocation. Statistical 
analysis was performed using a linear 

Juan F. Masa, PhD
Head of Pulmonary Division. San Pedro 
de Alcantara Hospital. Caceres.
Head of group in CIBERES National 
Research Network. ISCIII. Madrid.
Academic numerary of the Royal 
Medical Academy in Salamanca
University. Salamanca, Spain

In patients 
with OHS and 
concomitant 
severe 
obstructive sleep 
apnea, long-
term treatment 
with NIV and 
CPAP led to 
similar degrees 
of improvement 
in pulmonary 
hypertension 
and left 
ventricular 
diastolic 
dysfunction

mixed-effects model with a treatment 
group/repeated measures interaction 
to determine the differential effect 
between CPAP and NIV.  
Results: 196 patients were analyzed, 
102 treated with CPAP and 94 treated 
with NIV. Systolic pulmonary artery 
pressure decreased from 40.5±1.47 
mmHg at baseline to 35.3±1.33 
mmHg at 3 years with CPAP and from 
41.5±1.56 mmHg to 35.5±1.42 with 
NIV (p<0.0001 for longitudinal intra-
group changes for both treatment 
arms). However, there were no signifi-
cant differences between groups. NIV 
and CPAP therapies similarly impro-
ved left ventricular diastolic dysfunc-
tion and reduced left atrial diameter. 
Both treatments led to a significant 
improvement in respiratory function 
and dyspnea.
Conclusion: In patients with OHS 
and concomitant severe obstructive 
sleep apnea, long-term treatment with 
NIV and CPAP led to similar degrees 
of improvement in pulmonary hyper-
tension and left ventricular diastolic 
dysfunction.
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INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RCM DE NUCALA
 Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação 
de nova informação de segurança. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem 
quaisquer suspeitas de reações adversas. Para saber como notificar reações adversas, ver 
sítio da internet do INFARMED: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram; E-mail: 
farmacovigilancia@infarmed.pt.

NOME DO MEDICAMENTO Nucala COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada frasco 
para injetáveis contém 100 mg de mepolizumab. Após reconstituição, cada ml de solução contém 
100  mg de mepolizumab, um anticorpo monoclonal humanizado produzido por tecnologia de 
ADN recombinante em células do ovário do hamster chinês. FORMA FARMACÊUTICA  Pó para 
solução injetável. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS Tratamento adjuvante da asma eosinofílica 
refratária grave em adultos, adolescentes e crianças com 6 ou mais anos de idade. POSOLOGIA 
E MODO DE ADMINISTRAÇÃO Deve ser prescrito por médicos com experiência no diagnóstico 
e tratamento da asma eosinofílica refratária grave. Posologia Adultos e adolescentes com 12 ou 
mais anos de idade A dose recomendada é de 100 mg administrados por via subcutânea uma vez 
a cada 4 semanas. Crianças com 6 a 11 anos de idade A dose recomendada de mepolizumab é de 
40 mg administrados por via subcutânea uma vez a cada 4 semanas Destina-se a tratamento 
de longa duração. A necessidade de terapêutica continuada deve ser considerada, pelo menos, 
numa base anual, conforme determinado pela avaliação do médico da gravidade da doença do 
doente e do nível de controlo das exacerbações. Populações especiais População pediátrica A 
posologia de Nucala em crianças e adolescentes com idades entre 6 a 17 anos de idade com 
asma eosinofílica refratária grave, foi determinada através de estudos limitados de eficácia, 
farmacocinética e farmacodinâmica e suportada por dados de modelos e de simulação. Doentes 
idosos, Compromisso renal e hepático Não é necessário ajuste da dose. Modo de administração 
Destina-se apenas a injeção subcutânea e deve ser administrado por um profissional de saúde. 
Pode ser injetado no braço, coxa ou abdómen. O pó deve ser reconstituído antes da administração 
e a solução reconstituída deve ser utilizada imediatamente. Consultar o RCM completo para 
instruções acerca da reconstituição antes da administração. Cada frasco para injetáveis de Nucala 
deve ser utilizado para um único doente, e qualquer remanescente do frasco para injetáveis 
deverá ser eliminado. CONTRAINDICAÇÕES Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer 
um dos excipientes. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO De modo a 
melhorar a rastreabilidade dos medicamentos biológicos, o nome de marca e o número de lote 
do medicamento administrado deve ser registado claramente no processo do doente. Não deve 
ser utilizado para tratar exacerbações agudas de asma. Durante o tratamento podem ocorrer 

acontecimentos adversos relacionados com a asma ou exacerbações. Os doentes devem ser 
instruídos a procurar aconselhamento médico se a sua asma permanecer não controlada ou se se 
agravar após o início do tratamento. Não é recomendada a interrupção abrupta de corticosteroides 
após o início da terapêutica com Nucala. A redução das doses de corticosteroides, se necessária, 
deve ser gradual e efetuada sob a supervisão de um médico. Hipersensibilidade e reações 
relacionadas com a administração Após a administração ocorreram reações sistémicas agudas 
e retardadas, incluindo reações de hipersensibilidade (p.ex. anafilaxia, urticária, angioedema, 
erupção cutânea, broncospasmo, hipotensão). Estas reações ocorrem geralmente horas após 
a administração mas, em alguns casos, têm um início retardado (tipicamente após vários dias). 
Estas reações podem ocorrer pela primeira vez após um tratamento de longa duração. Infeções 
parasitárias Os eosinófilos podem estar envolvidos na resposta imunológica a algumas infeções 
helmínticas. Os doentes com infeções helmínticas pré-existentes devem ser tratados antes de 
iniciar a terapêutica. Se os doentes ficarem infetados durante o tratamento com Nucala e não 
responderem ao tratamento anti-helmíntico, deve ser considerada a interrupção temporária 
da terapêutica. EFEITOS INDESEJÁVEIS Infeções e infestações Frequentes Infeção do trato 
respiratório inferior, infeção do trato urinário, faringite Doenças do sistema imunitário Frequentes 
Reações de hipersensibilidade (sistémicas alérgicas)* Raros Anafilaxia** Doenças do sistema 
nervoso Muito frequentes Cefaleia Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino Frequentes 
Congestão nasal Doenças gastrointestinais Frequentes Dor abdominal alta Afeções dos tecidos 
cutâneos e subcutâneos Frequentes Eczema Afeções musculosqueléticas e dos tecidos 
conjuntivos Frequentes Dorsalgia Perturbações gerais e alterações no local de administração 
Frequentes Reações relacionadas com a administração (sistémicas não alérgicas)***, reações 
no local da injeção, pirexia. *Notificadas numa incidência global comparável à do placebo. 
**Proveniente de notificações espontâneas após comercialização. ***As manifestações mais 
frequentes foram erupção cutânea, rubor e mialgia mas notificadas pouco frequentemente 
e em <1% dos indivíduos a receber mepolizumab 100 mg por via subcutânea. TITULAR DA 
AIM GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 
DATA DA REVISÃO DO TEXTO setembro 2018. Está disponível informação pormenorizada 
sobre este medicamento no sítio da internet da Agência Europeia de Medicamentos 
http://www.ema.europa.eu. Consultar o RCM completo para informação detalhada. Para mais 
informações e em caso de suspeita de um acontecimento adverso ou outra informação de 
segurança, contactar o departamento médico da GlaxoSmithKline - +351 214129500. Para mais 
informações contactar o representante local do titular da AIM. Medicamento Sujeito a Receita 
Médica Restrita.

A única terapêutica anti-IL-5 que demonstra reduzir de forma duradoura 
as exacerbações até 4,5 anos, com um perfil de segurança adequado1,2,3

Jenna, 26, com prescrição de Nucala desde junho 2016
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INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RCM DE NUCALA
 Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação 
de nova informação de segurança. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem 
quaisquer suspeitas de reações adversas. Para saber como notificar reações adversas, ver 
sítio da internet do INFARMED: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram; E-mail: 
farmacovigilancia@infarmed.pt.

NOME DO MEDICAMENTO Nucala COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada frasco 
para injetáveis contém 100 mg de mepolizumab. Após reconstituição, cada ml de solução contém 
100  mg de mepolizumab, um anticorpo monoclonal humanizado produzido por tecnologia de 
ADN recombinante em células do ovário do hamster chinês. FORMA FARMACÊUTICA  Pó para 
solução injetável. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS Tratamento adjuvante da asma eosinofílica 
refratária grave em adultos, adolescentes e crianças com 6 ou mais anos de idade. POSOLOGIA 
E MODO DE ADMINISTRAÇÃO Deve ser prescrito por médicos com experiência no diagnóstico 
e tratamento da asma eosinofílica refratária grave. Posologia Adultos e adolescentes com 12 ou 
mais anos de idade A dose recomendada é de 100 mg administrados por via subcutânea uma vez 
a cada 4 semanas. Crianças com 6 a 11 anos de idade A dose recomendada de mepolizumab é de 
40 mg administrados por via subcutânea uma vez a cada 4 semanas Destina-se a tratamento 
de longa duração. A necessidade de terapêutica continuada deve ser considerada, pelo menos, 
numa base anual, conforme determinado pela avaliação do médico da gravidade da doença do 
doente e do nível de controlo das exacerbações. Populações especiais População pediátrica A 
posologia de Nucala em crianças e adolescentes com idades entre 6 a 17 anos de idade com 
asma eosinofílica refratária grave, foi determinada através de estudos limitados de eficácia, 
farmacocinética e farmacodinâmica e suportada por dados de modelos e de simulação. Doentes 
idosos, Compromisso renal e hepático Não é necessário ajuste da dose. Modo de administração 
Destina-se apenas a injeção subcutânea e deve ser administrado por um profissional de saúde. 
Pode ser injetado no braço, coxa ou abdómen. O pó deve ser reconstituído antes da administração 
e a solução reconstituída deve ser utilizada imediatamente. Consultar o RCM completo para 
instruções acerca da reconstituição antes da administração. Cada frasco para injetáveis de Nucala 
deve ser utilizado para um único doente, e qualquer remanescente do frasco para injetáveis 
deverá ser eliminado. CONTRAINDICAÇÕES Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer 
um dos excipientes. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO De modo a 
melhorar a rastreabilidade dos medicamentos biológicos, o nome de marca e o número de lote 
do medicamento administrado deve ser registado claramente no processo do doente. Não deve 
ser utilizado para tratar exacerbações agudas de asma. Durante o tratamento podem ocorrer 

acontecimentos adversos relacionados com a asma ou exacerbações. Os doentes devem ser 
instruídos a procurar aconselhamento médico se a sua asma permanecer não controlada ou se se 
agravar após o início do tratamento. Não é recomendada a interrupção abrupta de corticosteroides 
após o início da terapêutica com Nucala. A redução das doses de corticosteroides, se necessária, 
deve ser gradual e efetuada sob a supervisão de um médico. Hipersensibilidade e reações 
relacionadas com a administração Após a administração ocorreram reações sistémicas agudas 
e retardadas, incluindo reações de hipersensibilidade (p.ex. anafilaxia, urticária, angioedema, 
erupção cutânea, broncospasmo, hipotensão). Estas reações ocorrem geralmente horas após 
a administração mas, em alguns casos, têm um início retardado (tipicamente após vários dias). 
Estas reações podem ocorrer pela primeira vez após um tratamento de longa duração. Infeções 
parasitárias Os eosinófilos podem estar envolvidos na resposta imunológica a algumas infeções 
helmínticas. Os doentes com infeções helmínticas pré-existentes devem ser tratados antes de 
iniciar a terapêutica. Se os doentes ficarem infetados durante o tratamento com Nucala e não 
responderem ao tratamento anti-helmíntico, deve ser considerada a interrupção temporária 
da terapêutica. EFEITOS INDESEJÁVEIS Infeções e infestações Frequentes Infeção do trato 
respiratório inferior, infeção do trato urinário, faringite Doenças do sistema imunitário Frequentes 
Reações de hipersensibilidade (sistémicas alérgicas)* Raros Anafilaxia** Doenças do sistema 
nervoso Muito frequentes Cefaleia Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino Frequentes 
Congestão nasal Doenças gastrointestinais Frequentes Dor abdominal alta Afeções dos tecidos 
cutâneos e subcutâneos Frequentes Eczema Afeções musculosqueléticas e dos tecidos 
conjuntivos Frequentes Dorsalgia Perturbações gerais e alterações no local de administração 
Frequentes Reações relacionadas com a administração (sistémicas não alérgicas)***, reações 
no local da injeção, pirexia. *Notificadas numa incidência global comparável à do placebo. 
**Proveniente de notificações espontâneas após comercialização. ***As manifestações mais 
frequentes foram erupção cutânea, rubor e mialgia mas notificadas pouco frequentemente 
e em <1% dos indivíduos a receber mepolizumab 100 mg por via subcutânea. TITULAR DA 
AIM GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 
DATA DA REVISÃO DO TEXTO setembro 2018. Está disponível informação pormenorizada 
sobre este medicamento no sítio da internet da Agência Europeia de Medicamentos 
http://www.ema.europa.eu. Consultar o RCM completo para informação detalhada. Para mais 
informações e em caso de suspeita de um acontecimento adverso ou outra informação de 
segurança, contactar o departamento médico da GlaxoSmithKline - +351 214129500. Para mais 
informações contactar o representante local do titular da AIM. Medicamento Sujeito a Receita 
Médica Restrita.

A única terapêutica anti-IL-5 que demonstra reduzir de forma duradoura 
as exacerbações até 4,5 anos, com um perfil de segurança adequado1,2,3
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INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RCM DE NUCALA
 Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação 
de nova informação de segurança. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem 
quaisquer suspeitas de reações adversas. Para saber como notificar reações adversas, ver 
sítio da internet do INFARMED: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram; E-mail: 
farmacovigilancia@infarmed.pt.

NOME DO MEDICAMENTO Nucala COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada frasco 
para injetáveis contém 100 mg de mepolizumab. Após reconstituição, cada ml de solução contém 
100  mg de mepolizumab, um anticorpo monoclonal humanizado produzido por tecnologia de 
ADN recombinante em células do ovário do hamster chinês. FORMA FARMACÊUTICA  Pó para 
solução injetável. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS Tratamento adjuvante da asma eosinofílica 
refratária grave em adultos, adolescentes e crianças com 6 ou mais anos de idade. POSOLOGIA 
E MODO DE ADMINISTRAÇÃO Deve ser prescrito por médicos com experiência no diagnóstico 
e tratamento da asma eosinofílica refratária grave. Posologia Adultos e adolescentes com 12 ou 
mais anos de idade A dose recomendada é de 100 mg administrados por via subcutânea uma vez 
a cada 4 semanas. Crianças com 6 a 11 anos de idade A dose recomendada de mepolizumab é de 
40 mg administrados por via subcutânea uma vez a cada 4 semanas Destina-se a tratamento 
de longa duração. A necessidade de terapêutica continuada deve ser considerada, pelo menos, 
numa base anual, conforme determinado pela avaliação do médico da gravidade da doença do 
doente e do nível de controlo das exacerbações. Populações especiais População pediátrica A 
posologia de Nucala em crianças e adolescentes com idades entre 6 a 17 anos de idade com 
asma eosinofílica refratária grave, foi determinada através de estudos limitados de eficácia, 
farmacocinética e farmacodinâmica e suportada por dados de modelos e de simulação. Doentes 
idosos, Compromisso renal e hepático Não é necessário ajuste da dose. Modo de administração 
Destina-se apenas a injeção subcutânea e deve ser administrado por um profissional de saúde. 
Pode ser injetado no braço, coxa ou abdómen. O pó deve ser reconstituído antes da administração 
e a solução reconstituída deve ser utilizada imediatamente. Consultar o RCM completo para 
instruções acerca da reconstituição antes da administração. Cada frasco para injetáveis de Nucala 
deve ser utilizado para um único doente, e qualquer remanescente do frasco para injetáveis 
deverá ser eliminado. CONTRAINDICAÇÕES Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer 
um dos excipientes. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO De modo a 
melhorar a rastreabilidade dos medicamentos biológicos, o nome de marca e o número de lote 
do medicamento administrado deve ser registado claramente no processo do doente. Não deve 
ser utilizado para tratar exacerbações agudas de asma. Durante o tratamento podem ocorrer 

acontecimentos adversos relacionados com a asma ou exacerbações. Os doentes devem ser 
instruídos a procurar aconselhamento médico se a sua asma permanecer não controlada ou se se 
agravar após o início do tratamento. Não é recomendada a interrupção abrupta de corticosteroides 
após o início da terapêutica com Nucala. A redução das doses de corticosteroides, se necessária, 
deve ser gradual e efetuada sob a supervisão de um médico. Hipersensibilidade e reações 
relacionadas com a administração Após a administração ocorreram reações sistémicas agudas 
e retardadas, incluindo reações de hipersensibilidade (p.ex. anafilaxia, urticária, angioedema, 
erupção cutânea, broncospasmo, hipotensão). Estas reações ocorrem geralmente horas após 
a administração mas, em alguns casos, têm um início retardado (tipicamente após vários dias). 
Estas reações podem ocorrer pela primeira vez após um tratamento de longa duração. Infeções 
parasitárias Os eosinófilos podem estar envolvidos na resposta imunológica a algumas infeções 
helmínticas. Os doentes com infeções helmínticas pré-existentes devem ser tratados antes de 
iniciar a terapêutica. Se os doentes ficarem infetados durante o tratamento com Nucala e não 
responderem ao tratamento anti-helmíntico, deve ser considerada a interrupção temporária 
da terapêutica. EFEITOS INDESEJÁVEIS Infeções e infestações Frequentes Infeção do trato 
respiratório inferior, infeção do trato urinário, faringite Doenças do sistema imunitário Frequentes 
Reações de hipersensibilidade (sistémicas alérgicas)* Raros Anafilaxia** Doenças do sistema 
nervoso Muito frequentes Cefaleia Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino Frequentes 
Congestão nasal Doenças gastrointestinais Frequentes Dor abdominal alta Afeções dos tecidos 
cutâneos e subcutâneos Frequentes Eczema Afeções musculosqueléticas e dos tecidos 
conjuntivos Frequentes Dorsalgia Perturbações gerais e alterações no local de administração 
Frequentes Reações relacionadas com a administração (sistémicas não alérgicas)***, reações 
no local da injeção, pirexia. *Notificadas numa incidência global comparável à do placebo. 
**Proveniente de notificações espontâneas após comercialização. ***As manifestações mais 
frequentes foram erupção cutânea, rubor e mialgia mas notificadas pouco frequentemente 
e em <1% dos indivíduos a receber mepolizumab 100 mg por via subcutânea. TITULAR DA 
AIM GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 
DATA DA REVISÃO DO TEXTO setembro 2018. Está disponível informação pormenorizada 
sobre este medicamento no sítio da internet da Agência Europeia de Medicamentos 
http://www.ema.europa.eu. Consultar o RCM completo para informação detalhada. Para mais 
informações e em caso de suspeita de um acontecimento adverso ou outra informação de 
segurança, contactar o departamento médico da GlaxoSmithKline - +351 214129500. Para mais 
informações contactar o representante local do titular da AIM. Medicamento Sujeito a Receita 
Médica Restrita.

A única terapêutica anti-IL-5 que demonstra reduzir de forma duradoura 
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INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RCM DE NUCALA
 Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação 
de nova informação de segurança. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem 
quaisquer suspeitas de reações adversas. Para saber como notificar reações adversas, ver 
sítio da internet do INFARMED: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram; E-mail: 
farmacovigilancia@infarmed.pt.
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refratária grave em adultos, adolescentes e crianças com 6 ou mais anos de idade. POSOLOGIA 
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conjuntivos Frequentes Dorsalgia Perturbações gerais e alterações no local de administração 
Frequentes Reações relacionadas com a administração (sistémicas não alérgicas)***, reações 
no local da injeção, pirexia. *Notificadas numa incidência global comparável à do placebo. 
**Proveniente de notificações espontâneas após comercialização. ***As manifestações mais 
frequentes foram erupção cutânea, rubor e mialgia mas notificadas pouco frequentemente 
e em <1% dos indivíduos a receber mepolizumab 100 mg por via subcutânea. TITULAR DA 
AIM GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda 
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