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Apresentação
O Pneumologia Paulista (PP) é uma publicação oficial on-line da Sociedade Paulista
de Pneumologia e Tisiologia (SPPT) com publicação regular quadrimestral de revisões
sobre temas de importância relacionados à área da Pneumologia.
Nossa meta é apresentar e disponibilizar ao Pneumologista de forma objetiva e
concisa, revisões de um determinado tema específico, enfatizando os artigos mais
importantes e as eventuais controvérsias existentes na atualidade. Isso facilita a leitura
dos profissionais de saúde, atualizando-os e dando acesso ao sumário dos recentes
avanços na área.
Entendemos que uma das funções mais importantes da SPPT é aproximar seus sócios
das novidades veiculadas pela academia de forma prática e objetiva. Desta forma, à
cada edição, diversos autores com grande experiência na área serão convidados a
produzir textos que sejam de interesse e aplicabilidade prática para os envolvidos com
a Pneumologia.
Atualmente somos expostos a uma quantidade enorme de informações técnicas,
sendo difícil acompanhar as novidades em todas as áreas. Esperamos que com o PP
possamos disponibilizar aos membros da SPPT, periodicamente, um documento que
sirva tanto de atualização como de consulta, abordando de forma global e completa
diversos temas de interesse e relevância na prática diária do Pneumologista.
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Mecanismos de defesa dos pulmões
Defense mechanisms of lungs
Ilma Aparecida Paschoal
Professora Associada
Departamento de Clínica Médica, Disciplina de Pneumologia
Faculdade de Ciências Médicas
UNICAMP

RESUMO
Estima-se que a superfície total de troca gasosa dos dois pulmões tenha aproximadamente 130 m2.
Para entender como os pulmões se defendem das agressões a que estão expostos há que se considerar a sua
estrutura.
Palavras chave: pulmão, bronquiectasia, lesão pulmonar

ABSTRACT
It is estimated that the total gas exchange surface of both lungs is approximately 130 m2.
To understand how lungs defend themselves from aggressions they are exposed, we have to consider its structure.
Keywords: lung, bronchiectasis, lung injury
O conhecimento das inúmeras partes que compõem
um sistema complexo não explica como o sistema
funciona, pois sistemas complexos têm propriedades que
não podem ser entendidas a partir da soma simples de
seus componentes.
Os estudos sobre a estrutura e a função dos pulmões,
em particular, e do aparelho respiratório como um todo,
produzem conhecimentos que dependem muito do modo
como se abordam as questões.
O investigador, com suas preferencias conceituais e
sua formação específica, interfere nos resultados e
apresenta ao mundo a sua visão sobre os temas por ele
abordados.
Durante muito tempo se explicou o pulmão por meio
de um diagrama bem tosco no qual se identificava uma
via aérea com um alvéolo na ponta e um capilar justaposto
ao balãozinho que representava o alvéolo. Um pequeno
discurso apresentava a ideia de que o ar entrava pela via
aérea por diferença de pressão, chegava ao alvéolo e
arterializava o sangue do capilar.
A metáfora era exageradamente simples e, cada vez
mais, se exige de quem queira conhecer o aparelho
respiratório uma abordagem muito diferente, que pelo
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menos tente se aproximar da sua altíssima complexidade.
Para entender como os pulmões se defendem das
agressões a que estão expostos há que se considerar a
sua estrutura, pois ela fornece indícios dos pontos fortes
e fracos da “resiliência” pulmonar.
Para começar é necessário considerar que o aparelho
respiratório deve captar oxigênio e eliminar gás carbônico
na medida de nossas necessidades metabólicas, que
variam, e muito, de acordo com nossas diferentes
atividades.
Como o método de obter oxigênio e descartar o gás
carbônico envolve difusão através de membranas
celulares, a dimensão da superfície de troca gasosa precisa
ser grande, mas deve caber dentro do tórax. A membrana
também precisa ser fina e é: em grande parte da sua
extensão não ultrapassa meio micrometro de espessura.
Estima-se que a superfície total de troca gasosa dos
dois pulmões tenha aproximadamente 130 m2, que devem
se acomodar dentro da caixa torácica por meio de um
processo de criação de “dobras”, cujas regras podem ser
descritas pela geometria fractal, segundo as quais uma
superfície pode ser aumentada no interior de um espaço
confinado pela adição de pregas sobre pregas. Deste
modo se aumenta a densidade, no espaço, dessa superfície
que está sendo dobrada até que ela atinja a densidade
desejada e preencha um dado volume (1).
Uma estrutura com essas características, feita de
células sem nenhum tipo de proteção física, seja contra a
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dessecação, seja contra variações da temperatura, tem
que estar muito bem protegida para se tornar viável.
A temperatura do ar que chega aos alvéolos é de 37
graus Celsius e a umidade relativa deste ar é de 100%. Não
poderia ser diferente, pois seres humanos habitam regiões
com climas extremos: ou muito frios, ou muito quentes ou
muitos secos ou climas com as várias combinações
possíveis destas duas variáveis.
As vias aéreas sem alvéolos, que começam no nariz
(o ponto de entrada adequado para o ar no aparelho
respiratório, e não a boca) e se estendem até os
bronquíolos terminais, constituem o mais perfeito sistema
condicionador de ar de que se tem notícia.
A árvore brônquica se divide por dicotomia de tal
forma que os ramos terminais deste processo de divisão
atinjam todos os possíveis pontos do espaço disponível
dentro do tórax. A irregularidade do volume a ser
preenchido resulta na existência de caminhos até os
alvéolos que tem diferentes comprimentos. Pode-se atingir
uma área alveolizada do pulmão ao cabo de oito gerações
de brônquios (pontos de dicotomia) mas outros caminhos
podem ter até 23 pontos de dicotomia antes que se chegue
a uma área de troca gasosa.
Pequenas vias aéreas foram arbitrariamente definidas
como vias aéreas de diâmetro menor do que 2 mm em
adultos e podem aparecer nas gerações de 8 a 23 (2).
Estudos morfométricos e tomográficos estimam a
existência de 22.300±3.900 bronquíolos terminais por
pulmão, os quais teriam uma área de secção transversal
de aproximadamente 30 centímetros quadrados. Cada
bronquíolo terminal é responsável pela ventilação de um
ácino pulmonar e os espaços aéreos distais dos ácinos
dos dois pulmões somados compõem aquela superfície
de mais de uma centena de metros quadrados já
mencionada anteriormente (2).
O transporte e a mistura de gases por diferença de
pressão (convecção) predominam nas vias aéreas de
condução, nas quais a velocidade de fluxo linear é
relativamente alta. À medida que as vias aéreas ramificam,
a área total de secção transversa aumenta muito e o fluxo
linear nos milhares de caminhos paralelos cai
drasticamente. Na entrada do ácino o deslocamento de
gases por convecção e por difusão se iguala e a partir
deste ponto até a membrana alvéolo-capilar (no caso do
oxigênio) ou da membrana até a entrada do ácino (no caso
do gás carbônico) o deslocamento se faz por difusão
molecular (uma difusão pré-membrana e outra na
membrana, para o oxigênio, ou então uma difusão na
membrana e outra pós-membrana, no caso do CO2) (3,4).
Portanto, a troca gasosa dentro do ácino envolve
vários fenômenos físico-químicos que acontecem numa
estrutura geométrica complexa. Devem ser consideradas
a difusão dentro do ácino e a difusão através da membrana
alvéolo-capilar.
Durante todo o período de formação intrauterina o
Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016

epitélio pulmonar (das vias aéreas e dos alvéolos) secreta
líquido que preenche vias aéreas e os espaços aéreos distais
em formação. A distensão destas estruturas pelo líquido é
fundamental para que o pulmão cresça e ocupe o tórax.
No período perinatal começa a absorção deste líquido
que, no momento do nascimento, deve ter quase
desaparecido.
Restará na superfície epitelial pulmonar o líquido
superficial das vias aéreas, no qual estão mergulhados
os cílios do epitélio das vias aéreas, e uma pequena
camada líquida na superfície dos alvéolos, totalmente
recoberta pelo surfactante.
A regulação da altura do líquido superficial das vias
aéreas é fundamental para o funcionamento adequado do
Transporte Mucociliar, um dos mais importantes (talvez o
mais importante) mecanismo de defesa dos pulmões (5).
A partir do momento em que respiramos ar pela
primeira vez, este ar precisa ser umidificado e precisa ter
sua temperatura ajustada para 37° C, ações que
acontecem ao longo do seu trajeto pelas vias aéreas. No
entanto, ele também precisa ser “purificado”: gases tóxicos
têm de ser diluídos, material particulado, biológico e não
biológico, precisa ser retirado.
O gel de mucoproteínas que se localiza na face
luminal do líquido superficial das vias aéreas funciona
como uma armadilha adesiva para este material
particulado, na qual gruda ao se chocar com as paredes
da traqueia, brônquios e bronquíolos.
Os cílios das células do epitélio do sistema de
condução do ar, ao se movimentarem dentro do líquido
superficial das vias aéreas, propelem o gel de
mucoproteínas em direção à traqueia, laringe e faringe,
que acaba por ser deglutido.
O transporte mucociliar eficiente exige que a
quantidade de água no LSVA seja adequada e que os cílios
se movimentem de modo normal.
O mais estudado dos canais de cloreto é o CFTR
(Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator),
localizado na membrana apical de vários tipos de células
do epitélio respiratório, especialmente as células ciliadas
e as células do duto de glândulas da submucosa. A visão
predominante nos estudos sobre a movimentação iônica
no epitélio respiratório prevê que o cloreto saia a partir
da membrana apical da célula em direção ao Líquido
Superficial das Vias Aéreas (LSVA) e, deste modo, arraste
água, pela via paracelular, para compor este líquido (6,7).
Alterações estruturais do CFTR, nas suas formas mais
graves, produzem as manifestações pulmonares da Fibrose
Cística (bronquiolite, bronquectasias e colonização
crônica das vias aéreas por agentes biológicos) (8,9). No
entanto, variações mais sutis do CFTR já foram detectadas
em pacientes com bronquectasias não fibrocísticas
“idiopáticas” (10). Descobertas mais recentes informam que
a acroleína da fumaça do cigarro é capaz de produzir uma
disfunção do CFTR, neste caso adquirida e não
7

geneticamente determinada, detectável em vários órgãos,
tais como glândulas sudoríparas e epitélio intestinal; a
acroleína da fumaça do cigarro foi implicada neste dano
ao CFTR e a n-acetilcisteína, por se ligar à acroleína e
impedir sua ação, conseguiu evitar esta ação (11). Prejuízos
à função do CFTR induzidos pelo cigarro foram também
detectados no epitélio respiratório (12) .
Os cílios do epitélio respiratório precisam também
bater de modo adequado para transportar a camada
mucosa em direção às vias aéreas superiores. Alterações
do batimento ciliar, por defeitos congênitos ou adquiridos,
prejudicam o mecanismo principal de limpeza das vias
aéreas. Os raros defeitos congênitos, causas das várias
ciliopatias, ajudam a entender o que a fumaça do cigarro
e a inalação de outras substâncias tóxicas, além das
infecções, podem produzir de doença nas vias aéreas.
A tosse também exerce papel fundamental na proteção
das vias aéreas. No entanto, dada a sua dependência da
geração de fluxos altos para funcionar efetivamente na
limpeza das vias aéreas, ela tem limites para atuar como
substituta do transporte mucociliar.
A estrutura ramificada da árvore brônquica faz com
que a área de secção transversal dos espaços aéreos
aumente muito em direção à periferia do pulmão. O
aumento rápido da secção transversal dos espaços aéreos
na zona respiratória do pulmão (região de trocas gasosas)
faz cair acentuadamente a velocidade linear (não há
propriamente um “fluxo” de gás nesta região) e aumentar a
importância da difusão molecular no deslocamento dos
gases. Muir (3) situou esta zona de transição ao redor da 15ª
geração de brônquios, e Cumming e cols. (4) deram o nome
de “Frente Estática” a esta zona onde os dois movimentos ,
por convecção e por difusão, se equilibram (a convecção
diminui e a difusão aumenta). Deve ser enfatizado o fato de
que a “frente estática” ocorre em uma região onde a
resistência ao fluxo de ar caiu drasticamente, em razão do
aumento da secção transversal dos espaços aéreos.
Sem fluxo, não há tosse. Portanto, a partir da décima
quinta geração de brônquios a limpeza do ar inalado
depende exclusivamente do transporte mucociliar (13).
Qualquer problema no transporte acarreta o acúmulo de
secreção que torna o ambiente extremamente propício à
proliferação bacteriana.
O sistema imune, obviamente, também é fundamental
na defesa dos pulmões.
A produção de IgA na mucosa do trato respiratório é
fundamental para diminuir a exposição do sistema imune
local a uma variedade de antígenos. A IgA é secretada para
o líquido superficial das vias aéreas como um dímero e aí
se liga a antígenos específicos, de modo a impedir que
estes antígenos atinjam as células apresentadoras de
antígeno da mucosa das vias aéreas, conhecidas como
células dendríticas e localizadas por entre as células do
epitélio respiratório, em especial nas grandes e médias
vias aéreas. A deficiência de IgA, a mais comum das
8

imunodeficiências, geralmente favorece o aparecimento
de infecções das vias aéreas superiores e manifestações
alérgicas (14).
A hiperprodução de IgE pode estar associada a
manifestações de asma e mesmo a doenças do
parênquima pulmonar. A modulação adequada de
produção de IgE é fundamental para uma boa saúde
pulmonar.
A deficiência de IgG facilita a colonização bacteriana
dos espaços aéreos distais e leva à bronquiolite e
bronquectasias. A imunodeficiência comum variável, uma
imunodeficiência frequente em adultos, precisa ser
lembrada como causa de bronquectasias e seu diagnóstico
é feito por meio da dosagem das imunoglobulinas (15).
A alfa-1 antiprisina em concentrações diminuídas
também é causa de doença de vias aéreas e deve ser dosada
durante a investigação de tosse produtiva crônica (16).
A forma do pulmão, o transporte mucociliar, a tosse,
o sistema imune e várias outras substâncias protetoras,
muitas das quais ainda não temos condição de dosar ou
avaliar se estão funcionando de modo apropriado, se
combinam para garantir a saúde pulmonar. Dada a
importância do aparelho respiratório para a vida, não é
surpresa que estes mecanismos sejam tão complexos e
eficientes, desde que as agressões não ultrapassem a
capacidade de manutenção do sistema.
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Patogênese das bronquiectasias
Pathogenesis of bronchiectasis
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Resumo
O interesse por bronquiectasias não-fibrose cística tem aumentado nos últimos anos visto que é causa de morbidade
significativa. Diversas doenças podem levar ao desenvolvimento dessa condição e a pesquisa da etiologia é
fundamental pois seu conhecimento pode ter impacto prognóstico.
A patogênese das bronquiectasias é pouco compreendida. Inflamação, infecção e alteração nos mecanismos
imunológicos do hospedeiro são fundamentais para seu surgimento e perpetuação. Uma complexa rede de citocinas
desregulada facilita a colonização por microorganismos, determinando pior evolução.
O entendimento da patogênese das bronquiectasias pode ter um papel fundamental no desenvolvimento de novas
terapias.
Palavras chave: Infecção, inflamação, bronquiectasia, patogênese

ABSTRACT
Lately there is increasing interest in non-cystic fibrosis bronchiectasis, since it is cause of significant morbidity.
Diverse diseases can lead to this condition and the knowledge of etiology may have prognostic impact.
The pathogenesis of bronchiectasis is poorly understood. Inflammation, infection and altered host immunity are
essential for its occurrence and perpetuation. A deregulated and complex cytokine network provides an ideal
environment for pathogenic microorganisms, determining worse evolution.
A better understanding of bronchiectasis pathogenesis may have a fundamental role in development of new therapies.
Keywords: Airway infection, airway inflammation, bronchiectasis, pathogenesis

1. Introdução
Bronquiectasia é uma doença crônica e debilitante.
Trata-se de uma dilatação irreversível da parede
brônquica, sendo consequência de injúria e
remodelamento com destruição de componentes
estruturais da parede brônquica por inflamação e infecção
crônica ou recorrente. É o estágio final de um dano
pulmonar ocasionado pelas mais diversas etiologias, tanto
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locais quanto sistêmicas, incluindo doenças auto-imunes,
infecções graves, anormalidades genéticas e doenças
adquiridas.1,2 Em cerca de metade dos casos é chamada de
idiopática pelo desconhecimento de sua origem.
O modelo mais conhecido de desenvolvimento de
bronquiectasias é a hipótese do ciclo vicioso de Cole.3 Um
insulto ambiental associado à uma predisposição genética
prejudica o transporte mucociliar resultando em
persistência de microorganismos na árvore brônquica. A
infecção causa inflamação resultando em dano tecidual e
prejudicando ainda mais a motilidade ciliar. Isso leva a
mais infecção, inflamação e dano pulmonar. Dois fatores,
portanto, são necessários para o desenvolvimento dessa
condição: infecção persistente e defeito na defesa do
hospedeiro.4 Paradoxalmente tanto deficiência imune como
resposta imune exacerbada podem predispor à doença.5
Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016

A ampla disponibilidade da tomografia computadorizada
de tórax de alta resolução (TCAR), nos permite perceber que
as bronquiectasias são muito frequentes.4
A presença de bronquiectasias traz importantes
repercussões para o paciente, tanto por uma pior
qualidade de vida quanto pelo impacto prognóstico
negativo na doença que originou tal alteração estrutural.1
O espectro da doença é bem amplo, sendo que alguns
pacientes têm uma doença de início precoce e progressão
rápida, enquanto que outros (a maioria) têm uma
progressão lenta ao longo de décadas.2
O paciente portador de bronquiectasias apresenta
tosse, expectoração crônica, hemoptise e dispnéia
progressiva. Em estágios avançados da doença sinais de
inflamação sistêmica, como por exemplo, caquexia e
astenia, podem estar presentes. O curso clínico é marcado
por exacerbações infecciosas recorrentes e com o passar
do tempo o paciente desenvolve obstrução progressiva
das vias aéreas com perda funcional.1
Os achados tomográficos são: diâmetro interno do
brônquio maior do que a artéria pulmonar adjacente,
ausência de afilamento do brônquio conforme ele se dirige
à periferia e visualização dos brônquios a menos de 1-2
cm da pleura.6 Reid classificou as bronquiectasias em 3
fenótipos principais: 1) cilíndrica: caracterizada por leve
dilatação brônquica; 2) varicosa: dilatação com vários
locais de estreitamento; 3) cística: brônquios dilatados
com aspecto sacular.7 (figura 1)
Conforme mencionado anteriormente, são diversas as
causas que culminam com o desenvolvimento de
bronquiectasias. (tabela 1)

2. Patogênese
A patogênese das bronquiectasias não é completamente
conhecida. Três elementos fundamentais, conforme
mencionado anteriormente, estão envolvidos: infecção,
inflamação e ação enzimática.2 Uma agressão inicial à
mucosa brônquica, geralmente causada por um
microorganismo potencialmente patogênico (MPP)
desencadeia uma resposta inflamatória neutrofílica

descontrolada e uma série de eventos que culminam com
destruição e conseqüente dilatação da parede brônquica.
Essa destruição é decorrente de danos aos mecanismos de
defesa, que podem ser genéticos ou adquiridos. Pode ser
conseqüência de substâncias líticas secretadas pelos
neutrófilos, da inflamação causada pela infecção e também
da secreção de substâncias tóxicas por MPP. Ocorre,
portanto, um ciclo vicioso com perpetuação da infecção e
inflamação crônicas levando à progressão da doença.

2.1. Colonização e infecção crônica
O pulmão é um complexo ecossistema microbiológico no
qual bactérias, vírus e fungos competem pela sobrevivência.5
Colonização é definida como a presença de uma
população bacteriana na mucosa brônquica que não induz
resposta inflamatória com repercussão clínica, exceto por
um aumento no volume de muco produzido. A colonização
pode ser inicial, quando se tem uma primeira cultura
positiva fora de um episódio de exacerbação. Pode ser
intermitente, quando as culturas são positivas ou
negativas de maneira alternada para um mesmo MPP, com
pelo menos um mês de intervalo entre elas, o que geralmente
reflete um baixo grau de colonização ou um número
pequeno de colônias que às vezes não são detectadas no
escarro. Finalmente a colonização pode ser crônica,
quando o mesmo MPP é detectado em três ou mais culturas
consecutivas com intervalo de pelo menos um mês entre
elas, durante um período de 6 meses sem tratamento
antibiótico concomitante.1
Já a infecção crônica ocorre quando a colonização gera
uma resposta inflamatória com repercussão clínica,
geralmente expectoração purulenta crônica e sinais de
repercussão sistêmica. Nesse caso é comum o aumento
da frequência de exacerbações.1

2.2. Microorganismos potencialmente
patogênicos e seu papel na patogênese das
bronquiectasias
Nos últimos anos houve muito progresso no
entendimento da inflamação nas vias aéreas na asma e
na doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), no

Figura 1. 1a: Bronquiectasias cilíndricas. Figura 1b: bronquiectasias varicosas. Figura 1c: Bronquiectasias císticas
Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016
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Tabela 1: Etiologias das bronquiectasias.
Pós-infecciosa
Obstrução mecânica
Alterações congênitas
Pneumonite inflamatória
Resposta immune excessiva
Disfunção Ciliar
Fibrose cística
Imunodeficiência
Doença Inflamatória Intestinal
Doenças do tecido conjuntivo
Neoplasia
Outras

Tuberculose (TB), Micobacteriose não TB, coqueluche, sarampo, pneumonia
Tumor, corpo estranho, linfonodo, broncolitíase
Sequestro pulmonar, Síndrome de Mounier-Kuhn, Síndrome de Marfan, Síndrome de WilliamsCampbell
Aspiração de conteúdo gástrico, inalação de gases tóxicos
Aspergilose broncopulmonar alérgica (ABPA), Transplante pulmonar (Doença enxerto versus
hospedeiro)
Discinesia Ciliar Primária, Síndrome de Young
Fibrose Cística, Deficiência de á-1 antitripsina
Imunodeficiência Comum Variável, outras hipogamaglobulinemias, HIV
Retocolite ulcerative, Doença de Crohn
Artrite Reumatóide, Síndrome de Sjögren, Lúpus eritematoso sistêmico
Leucemia
Síndrome das unhas amarelas, Panbronquiolite difusa, DPOC

entanto pouco é conhecido em relação às bronquiectasias.
A defesa do hospedeiro e a resposta inflamatória
dependem de uma complexa rede de citocinas que leva à
ativação de células envolvidas na resposta imune. A
gravidade da resposta inflamatória depende da relação
entre citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Se
as citocinas pró-inflamatórias liberadas em resposta à
injúria ou infecção não forem adequadamente
contrabalanceadas por citocinas anti-inflamatórias, o
resultado é o surgimento de doença. Em bronquiectasias,
a interação entre infecção brônquica crônica e inflamação
resulta em destruição pulmonar progressiva (figura 2). A
relação entre infecção e subsequente resposta
inflamatória não é bem compreendida, mas acredita-se
que a inflamação é uma conseqüência da infecção e não o
contrário. Apesar disso, algumas observações indicam que
a inflamação nas vias aéreas é decorrente de uma rede de
citocinas desregulada independentemente da infecção
bacteriana. Em fases precoces da fibrose cística e de
bronquiectasias de outras etiologias, inflamação ativa
foi encontrada na ausência de infecção.2
A ativação anormal de uma rede de citocinas e células
efetoras podem ser desproporcionais ao estímulo
infeccioso inicial, e a inflamação continua mesmo após o
controle da infecção. Comumente as bronquiectasias são
infectadas por bactérias como o Haemophilus influenzae,
Streptococcus pneumoniae e PA.2
Acredita-se que a colonização por MPP seja um fator
contribuinte para a progressão da doença, embora alguns
autores advoguem que a colonização das vias aéreas é
somente um marcador de gravidade da doença. A
Pseudomonas aeruginosa (PA) é o agente mais virulento
nessa população de pacientes. Independente de a PA ser
causa ou consequência do processo não há dúvidas de
que o isolamento dessa bactéria em pacientes com
bronquiectasias prediz uma pior evolução, com maior
gravidade das exacerbações, pior qualidade de vida, maior
volume e purulência do escarro e declínio mais acelerado
da função pulmonar. Em consequência às alterações
estruturais, as bronquiectasias geram um ambiente
12

propício ao crescimento de MPP.1
A PA é um patógeno oportunista rapidamente eliminado
das vias aéreas de indivíduos saudáveis. Em fibrose cística
e bronquiectasias de outras etiologias, essa bactéria causa
inflamação crônica.2
A infecção por PA através de uma reação imune mediada
por células executa um importante papel no mecanismo
patogênico das bronquiectasias.3
Os macrófagos alveolares e células epiteliais são a
primeira linha de defesa em vigência de infecção por PA.
Macrófagos alveolares estimulados secretam diversas
citocians pró-inflamatórias, as quais são responsáveis
pelo recrutamento de neutrófilos.9-11
Os neutrófilos ativados induzem à mutação na PA,
levando à produção de alginato e consequente formação
de biofilme. O biofilme da PA cepa mucóide a protege dos
neutrófilos ativados e elas se tornam mais resistentes à
ação de radicais livres e antibióticos. Com essa mutação
o paciente desenvolve uma resposta inflamatória
neutrofílica potente e permanente. Com isso se perpetua o
ciclo vicioso de obstrução ao fluxo aéreo, infecção e
inflamação que resulta em destruição pulmonar e maior
prejuízo ao processo de defesa e eliminação de bactérias.9-12
O Haemophilus influenzae não tipável também forma
um biofilme nas vias aéreas, e com isso ocorre aumento
de diversas citocinas como interleucina-8 (IL-8) e fator de
necrose tumoral (TNF-α). Além disso, sugere-se que a
inflamação causada pelo Haemophilus influenzae seja uma
facilitadora para a colonização por PA.13,14

2.3. O papel dos neutrófilos
Os neutrófilos exercem um papel muito importante na
resposta imune inata. Eles rapidamente migram para
tecidos inflamados e possuem potentes mecanismos de
defesa como fagocitose, produção de espécies reativas de
oxigênio e substâncias antimicrobianas. As células
predominantes no escarro e no lavado broncoalveolar de
pacientes com bronquiectasias são os neutrófilos, mesmo
em pacientes sem nenhuma colonização. O recrutamento
de neutrófilos para as vias aéreas envolve diversas
Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016

citocinas, incluindo Il-1β, IL-8, TNF-α e leucotrieno B4.15,16
A migração transepitelial dos neutrófilos do
compartimento intravascular para os tecidos inflamados
é regulada por um processo envolvendo interações entre
moléculas de adesão expressas na superfície das células
endoteliais e dos neutrófilos.2
As famílias das moléculas de adesão que medeiam esse
processo são as selectinas, integrinas CD11/CD18 e a
superfamília das imunoglobulinas incluindo moléculas
de adesão intercelular (ICAM)-1, moléculas de adesão
vascular (VCAM)-1 e CD47. Essas moléculas de adesão
são potencializadas por IL-1, TNF-α e IL-8, citocinas
abundantes nas vias aéreas de portadores de
bronquiectasias.10,17
Níveis séricos de ICAM-1, VCAM-1 e E-selectina estão
elevados em indivíduos com bronquiectasias e sabe-se que
os níveis séricos de moléculas de adesão se correlacionam
com parâmetros funcionais e produção de escarro.17
Quando estimulados, os neutrófilos liberam elastase
neutrofílica, catepsina-G, proteinase-3 e metaloproteinases
(MP). No lavado broncoalveolar de pacientes com
bronquiectasias foram encontradas MP 8 e 9. A elastase
neutrofílica tem efeitos proteolíticos e induz liberação de
citocinas, como IL-6 e IL-8. Esses produtos tóxicos digerem
a elastina, o colágeno e proteoglicanas da membrana basal,
danificando a estrutura das vias aéreas, contribuindo assim
com a progressão da doença.18-21

2.4. Macrófagos, linfócitos e eosinófilos
O papel dos macrófagos é menos compreendido que o
dos neutrófilos, mas eles devem contribuir de alguma
maneira, pois um número significativo de macrófagos foi
encontrado em pacientes secretivos com bronquiectasias
quando comparado com pacientes sem produção de
escarro, o que sugere que essas células possam estar
relacionadas com atividade da doença.22 Os macrófagos
contribuem com o influxo de neutrófilos para a via aérea
através da produção de TNF-α e endotelina-1. Também
funcionam como células reguladoras, liberando diversos
mediadores e enzimas elastolíticas.23,24
A resposta imune mediada por células (linfócitos T)
também contribui com o processo inflamatório das
bronquiectasias e células natural killer também parecem
ter seu papel na fisiopatologia da doença.25
Já o papel dos eosinófilos nessa condição é desconhecido,
embora um número aumentado dessas células tenha sido
encontrado nesses pacientes, existindo a possibilidade de
que os eosinófilos estejam relacionados com gravidade.26

2.5. Células epiteliais e estresse oxidativo
O epitélio respiratório é uma barreira físico-química
com diversos mecanismos de defesa inatos (transporte
mucociliar, substâncias antibacterianas, macrófagos e
linfócitos) os quais protegem as vias aéreas de irritantes,
vírus e bactérias. As células do epitélio brônquico

Figura 2: Representação esquemática do ciclo vicioso das Bronquiectasias. Adaptação de Fuschillo S, Felice A, Balzano G. Mucosal inflammation in
idiopathic bronchiectasis: cellular and molecular mechanisms. Eur Respir J 2008; 31: 396-406.
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sintetizam e liberam diversas substâncias próinflamatórias (IL-8, TNF-α) em resposta a um estímulo
externo induzindo, amplificando ou modulando a
inflamação. Produzem também endotelina-1 e expressam
ICAM-1, promovendo adesão de neutrófilos, migração para
as áreas de inflamação e liberação de elastase in vitro.27
Evidências sugerem, portanto que essas células são peças
fundamentais na resposta inflamatória das vias aéreas.
Estresse oxidativo indica toda a alteração estrutural
ou funcional causada por espécies reativas de oxigênio.
Normalmente existe um equilíbrio entre oxidantes e antioxidantes, porém quando ocorre inflamação e produção
exagerada de radicais livres os mecanismos de defesa
são superados resultando em dano estrutural. Níveis
aumentados de peróxido de hidrogênio (H 2O 2) foram
encontrados em pacientes com bronquiectasias e se
correlacionaram com contagem aumentada de neutrófilos
no escarro induzido, maior extensão da doença e pior
função pulmonar. Bactérias contribuem com o estresse
oxidativo por facilitarem o recrutamento e a ativação de
células inflamatórias. Pacientes infectados por
pseudomonas tem níveis aumentados de H2O2 quando
comparados a pacientes sem infecção.28-30
Independente do gatilho as alterações presentes nas
bronquiectasias são decorrentes de recrutamento e
ativação descontrolada de células inflamatórias, embora
a contribuição exata de cada célula ou citocina em todo
esse processo não seja completamente compreendida. A
inflamação resulta não somente de desregulação na
resposta imune, mas também de um mecanismo adaptativo
frente à infecção bacteriana crônica. Mais pesquisas são
necessárias para um maior entendimento dos mecanismos
para que a capacidade de controle das células
inflamatórias pelas citocinas possa ser utilizada como
alvo terapêutico para modulação da inflamação. É
importante compreender por que em alguns indivíduos
expostos a um gatilho ocorre ativação dessa cascata de
eventos culminando com o desenvolvimento de
bronquiectasias e em outros indivíduos não. Além disso,
a identificação de fatores de risco relacionados à
progressão da doença é crucial, pois poderá permitir
intervenção precoce, minimizando a morbimortalidade.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

Referências Bibliográficas
1.
2.
3.
4.

14

García MAM, Carro LM, Serra PC. Treatment of Non-Cystic Fibrosis
Bronchiectasis. Arch Bronconeumol, 2011; 47 (12): 599-609.
Fuschillo S, Felice A, Balzano G. Mucosal inflammation in idiopathic
bronchiectasis: cellular and molecular mechanisms. Eur Respir J
2008; 31: 396-406.
Lapa e Silva JR, Guerreiro D, Noble B, Poulter LW, Cole PJ.
Immunopathology of experimental bronchiectasis. Am J Respir Cell
Mol Biol 1989; 1: 297-304.
Chmiel JF, Davis PB. State of the art: why do the lungs of patients
with cystic fibrosis become infected and why can’t they clear the
infection? Respir Res 2003; 4:8.

23.

24.
25.
26.

Adler KB, Fischer BM, Wright DT, Cohn LA, Becker S. Interactions
between respiratory epithelial cells and cytokines: relationships to
lung inflammation. Ann NY Acad Sci 1994; 725: 128-145.
Cheung DOY, Halsey K, Speert DP. Role of pulmonary alveolar
macrophages in defense of the lung against Pseudomonas
aeruginosa. Infect Immun 2000; 68: 4585-4592.
Mathee K, Ciofu O, Sternberg C, et al. Mucoid conversion of
Pseudomonas aeruginosa by hydrogen peroxide: a mechanism
for virulence activation in the cystic fibrosis. Microbiology 1999;
145: 1349-1357.
Starner TD, Zhang N, Kim G, Apicella MA, McCray PB Jr.
Haemophilus influenza forms biofilms on airway epithelia. Am J
Respir Crit Care Med 2006; 174: 213-220.
Smith A. Pathogenesis of bacteria bronchitis in cystic fibrosis.
Pediatr Infect Dis 1997; 16: 91-95.
Eller J, Lapa e Silva JR, Polter LW, Lode H, Cole PJ. Cells and
cytokines in chronic bronchial infection. Ann NY Acad Sci 1994;
725: 331-345.
Schleimer RP, Benenati SV, Friedman B, Bochner BS. Do
Cytokines play arole in leukocyte recruitment and activation in
the lung? Am Rev Respir Dis1991; 143: 1169-1174.
Neves PC, Guerra M, Ponce P, Miranda J, Vouga L. State-ofthe-art – Pulmonary Non-cystic fibrosis bronchiectasis. Interact
Cardiovasc Thorac Surg 2011; 13: 619-625.
Boyton RJ, Reynolds CJ, Quigley KJ, Altmann DM. Immune
mechanisms and the impact of the disrupted lung microbiome in
chronic bacterial lung infection and bronchiectasis. Clin Exp
Immunol 2012; 171: 117–123.
McGuinness G, Naidich DP. CT of airways disease and
bronchiectasis. Radiol Clin North Am. 2002;40:1–19.
Cole PJ. Inflammation: a two-edged sword – the model of
bronchiectasis. Eur J Respir Dis Suppl 1986; 147:6-15.
Reid L. Reduction in bronchial subdivisions in bronchiectasis.
Thorax 1950; 5: 223-247.
Zheng L, Tipoe G, Lam WK, et al. Up-regulation of circulating
adhesion molecules in bronchiectasis. Eur Respir J 2000; 16:
691-696.
Zheng L, Lam WK, Tipoe G, et al. Overexpression of matrix
metalloproteinases-8 and -9 in bronchiectasis airways in vivo.
Eur Respir J 2002; 20: 170-176.
Shung KY, Shan SCH, Ip MSM. Neutrophil-mediated degradation
of lung proteoglycans. Stimulation by tumor necrosis factor-á in
sputum of patients with bronchiectasis. Am J Respir Crit Care
Med 2000; 162: 1925-1931.
Lloberes P, Monserrat E, Monserrat JM, Picado C. Sputum sol
phase proteins and elastase activity in patients with clinically
stable bronchiectasis. Thorax 1992; 47: 88-92.
Sepper R, Kouttinen YT, Ingman T, Sorsa T. Presence, activities,
and molecular forms of cathepsin G, elastase, alpha-1 antitrypsin,
and alpha-1 antichymotrypsin in bronchiectasis. J Clin Immunol
1995; 15: 27-34.
Zheng L, Shum H, Tipoe GL, et al. Macrophages, neutrophils and
tumor necrosis factor-á expression in bronchiectatic airways in
vivo. Respir Med 2001; 95: 792-798.
Gaga M, Bentley AM, Humbert M, et al. Increases in CD4+ T
lymphocytes, macrophages, neutrophils and interleukin 8 positive
cells in the airways of patients with bronchiectasis. Thorax 1998;
53: 685-691.
Zheng L, Tipoe G, Lam WK, et al. Endothelin-1 in stable
bronchiectasis. Eur Respir J 2000; 16: 146-149.
Silva JR, Jones J, Cole PJ, Poulter LW. The immunological
component of the cellular inflammatory infiltrate in bronchiectasis.
Thorax 1989; 44: 668-673.
Ip M, Lauder IJ, Wong WY, Lam WK, So SY. Multivariate analysis
of factor affecting pulmonary function in bronchiectasis. Respiration
1993; 60: 45-50.
Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016

27.

28.
29.
30.

Devalia JL, Campbell AM, Sapsford RJ. Effect of nitrogen dioxide
on the synthesis of inflammatory cytokines expressed by human
bronchial epithelial cells in vitro. Am J Respir Cell Mol Biol 1993; 9:
271-278.
Loukides S, Horvath I, Wodehouse T, Cole PJ, Barnes PJ. Elevated
levels of expired breath hydrogen peroxide in bronchiectasis. Am J
Respir Crit Care Med 1998; 158: 991-994.
Repin JE, Bast A, Lankhorst I. Oxidative stress in chronic obstructive
pulmonary disease. Oxidative Stress Study Group. Am J Respir Crit
Care Med 1997; 156: 341-357.
Tonnel AB, Wallaert B. Oxidants and bronchial inflammation. Eur
Respir J 1990; 3: 987-988.

Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016

15

Avaliação Diagnóstica dos Adultos
com Bronquiectasias
Diagnostic assessment of bronchiectasis in adults
Mauro Gomes
Mestrado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Professor da Disciplina de Pneumologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Médico efetivo e chefe de equipe de Pneumologia do Hospital Samaritano de São Paulo
Coordenador da Comissão de Infecções Respiratórias e Micoses da Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia.

RESUMO
Há uma grande diversidade de afecções e síndromes associadas às bronquiectasias, o que vem reduzindo sobremaneira
o número de bronquiectasias atribuídas à causa idiopática. Mesmo com um grande grupo etiológico constituído por
causas pós-infecciosas, uma criteriosa investigação etiológica pode identificar a presença de uma doença de base,
o que pode levar a uma terapia específica para o doente.
A tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR) tornou-se hoje o método preferencial para o diagnóstico das
bronquiectasias e levou a uma crescente identificação de novos casos. As características tomográficas das lesões e
a sua distribuição nas diversas regiões pulmonares podem nos indicar caminhos a seguir na investigação etiológica
das bronquiectasias.
Propomos uma investigação em bronquiectasias que se inicia a partir dos achados tomográficos analisados em
conjunto com os dados clínicos, o que pode direcionar os exames subsequentes para um diagnóstico etiológico
específico. Deste modo, intencionamos seguir o raciocínio habitualmente empregado na prática clínica.
Palavras chave: bronquiectasias, tomografia computadorizada, pulmão, tomografia.

ABSTRACT
There are a wide variety of diseases and syndromes associated with bronchiectasis, which has greatly reduced the
number of idiopathic. Although a large etiologic group consisting of post-infection causes an etiological research
can identify the presence of an underlying disease, which may lead to a specific therapy.
High Resolution Computed Tomography (HRCT) has today become the preferred method for the diagnosis of
bronchiectasis and led to a growing identification of new cases. Tomographic characteristics of the lesions and their
distribution in various lung regions may indicate the steps to be followed in the etiology of bronchiectasis.
We propose an investigation in bronchiectasis that begins based on CT findings analyzed together with clinical data,
which can guide subsequent examinations for a specific etiologic diagnosis. Accordingly, we intend to follow the
reasoning normally used in clinical practice.
Keywords: bronchiectasis, computed tomography, lung, tomography.

1. Introdução
Conhece-se hoje uma diversidade de afecções e
síndromes associadas às bronquiectasias, o que
contrapõe o antigo conceito que a grande maioria delas
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possuía origem pós-infecciosa ou idiopática. Estudo
recente apontou que em menos de 30% dos casos se
atribuiu uma causa idiopática à doença. 1 Uma ampla
investigação etiológica em bronquiectasias pode
identificar a presença de uma doença de base, o que
implica em terapia específica e a possibilidade de mudar
a evolução do doente.
A incidência das bronquiectasias pode ter sido
subestimada no passado devido à pobreza e à dificuldade
na realização dos métodos diagnósticos existentes. O
desenvolvimento da tomografia computadorizada de alta
Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016

resolução (TCAR) levou a uma crescente identificação de
casos leves e às vezes até assintomáticos 2,3 e se tornou o
método preferencial para o diagnóstico das
bronquiectasias. Pela TCAR podem-se observar uma série
de alterações clássicas da doença, além da localização e
extensão das lesões.
Entendemos que a habitual classificação empregada
nos artigos e nos livros-texto, onde se agrupam as
bronquiectasias de acordo com a sua causa já
estabelecida (congênitas ou hereditárias e adquiridas, e
daí desmembrando-se os vários subgrupos – tabela 1),
não fornece uma ideia lógica de raciocínio a ser seguido
para a investigação dos casos na prática diária.
Propomos uma investigação etiológica em
bronquiectasias que se inicia a partir dos achados
tomográficos, haja vista a TCAR ser o principal exame
diagnóstico da doença. Obviamente, as características
tomográficas isoladamente não nos informam o
diagnóstico causal, mas quando analisadas em conjunto
com os dados clínicos pode direcionar os exames
subsequentes para um diagnóstico etiológico específico.
Deste modo, intencionamos seguir o raciocínio
habitualmente empregado na prática clínica. Na figura 1
encontra-se a proposta de um fluxograma para essa
investigação etiológica que desenvolvemos para o Manual
de Bronquiectasias da Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia.4
Tabela 1. Principais causas de bronquiectasias classificadas de
acordo com a etiologia.
Pós-infecciosas
• Bacterianas, virais, fúngicas, micobacterianas
Desordens Congênitas e Hereditárias
• Fibrose cística
• Discinesia ciliar primária
• Deficiência de alfa-1 antitripsina
• Sequestro pulmonar
• Síndrome de Mounier-Kuhn
• Síndrome de Williams-Campbell
• Síndrome de Marfan
• Imunodeficiências primárias
Obstrução das Vias Aéreas
• Corpo estranho
• Neoplasias
Aspiração pulmonar
• Inalação de substâncias tóxicas
• Aspiração de conteúdo gastrointestinal
Doenças reumatológicas
• Artrite reumatoide
• Lúpus eritematoso sistêmico
• Síndrome de Sjögren
• Esclerodermia
Outras
• Doenças inflamatórias intestinais
• Síndrome das unhas amarelas
• Síndrome de Young
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2. Bronquiectasias Localizadas
2.1. Bronquiectasias localizadas em qualquer
lobo ou segmento
2.1.1 Obstrução brônquica
A obstrução da via aérea secundária à aspiração de um
corpo estranho ou por um tumor endobrônquico pode levar
à formação de bronquiectasias localizadas na região pósobstruída. Nos adultos, a causa obstrutiva por aspiração
de corpo estranho é menos frequente e geralmente está
relacionada a déficit neurológico com perda da proteção
da via aérea inferior (acidente vascular cerebral, trauma,
demência, alcoolismo) ou disfagia. Predominam nos
adultos como causa obstrutiva de bronquiectasias as
neoplasias centrais. Nas crianças, a aspiração de corpo
estranho é a principal causa de bronquiectasias de causa
obstrutiva.5,6 As lesões se formam entre 2 e 8 semanas após
a obstrução e elas podem ser revertidas com a remoção
precoce do corpo estranho.7
Quando há bronquiectasias localizadas em apenas um
lobo ou segmento, a realização de broncoscopia torna-se
importante para o diagnóstico de obstrução endobrônquica
e, eventualmente, até terapêutica para essa condição.

2.2 Bronquiectasias localizadas nos lobos
inferiores
2.2.1 Sequestro Pulmonar
Quando as bronquiectasias são localizadas e há
predominância em algum dos lobos inferiores, o sequestro
pulmonar é uma possibilidade a ser considerada. O
sequestro é uma malformação congênita caracterizada
por tecido pulmonar destacado do pulmão normal, porém
não funcionante e sem conexão com a árvore brônquica,
com vascularização proveniente da circulação sistêmica.
Encontra-se contíguo ao pulmão normal, podendo ou não
ser recoberto por pleura visceral.8
O sequestro pulmonar se apresenta como massa ou
opacidades policísticas, geralmente localizadas no
segmento basal posterior de um dos lobos inferiores. No
entanto, eventualmente pode se observar o sequestro em
alguma outra localização pulmonar.
Clinicamente podem ser assintomáticos e
diagnosticados por suspeita de neoplasia pulmonar em
achado radiológico, ou ocasionam tosse crônica,
infecções pulmonares de repetição, hemoptise e dor
torácica. O diagnóstico é confirmado pela identificação
da origem anômala da vascularização sistêmica pela
angiotomografia ou angiografia convencional.

3. Bronquiectasias Centrais
Entre as causas de bronquiectasias centrais, destacam17

se a Aspergilose Broncopulmonar Alérgica e as síndromes de
Mounier-Kuhn e Williams-Campbel. Caso haja um predomínio
de distribuição das bronquiectasias centrais nos lobos
superiores, a Fibrose Cística deve ser considerada.

3.1 Aspergilose Broncopulmonar Alérgica
A aspergilose broncopulmonar alérgica (ABPA) é uma
reação de hipersensibilidade dos tipos I, III, IV
desencadeada pela colonização da mucosa brônquica
pelo Aspergillus fumigattus. Em indivíduos atópicos, o fungo
desencadeia fenômenos imunes, incluindo rinite alérgica,
asma, pneumonia por hipersensibilidade e ABPA. As
principais manifestações clínicas são a sibilância e a tosse
com expectoração de tampões mucosos acastanhados e
espessos (moldes brônquicos), consequentes ao
preenchimento dos brônquios dilatados por secreção. Em
menor grau, febre, emagrecimento e dor torácica também
podem ocorrer. A ABPA faz parte do diagnóstico diferencial
da asma de difícil controle.
À TCAR se observam opacidades transitórias,
consolidações, áreas de perfusão em mosaico devido ao
aprisionamento aéreo e broncocele (imagens “dedo de
luva” secundárias à impacção de secreção no brônquio
dilatado). Mais tardiamente, as bronquiectasias são
predominantemente centrais e permanentes. A dosagem
de IgE sérica costuma estar acima de 1000ng/ml, há
eosinofilia sanguínea (>1000 cel/µL), IgE muito elevada
(>1000 UI/ml), IgG anti-Aspergillus e IgE específica (RAST)
contra Aspergillus também estão elevadas.
Não há um único teste que isoladamente estabeleça o
diagnóstico de ABPA, o que é usualmente confirmado pela
integração dos achados clínicos, radiológicos e
imunológicos. Usar um único critério para o diagnóstico
é uma estratégia limitada, pois muitos dos marcadores
diagnósticos são variáveis e não são suficientemente
específicos ou sensíveis. Os critérios para o diagnóstico
da ABPA estão listados na tabela 2.9, 51

3.2 Síndrome de Mounier-Kuhn
Esta
síndrome
rara,
caracterizada
por
traqueobroncomegalia, foi descrita por Mounier e Kuhn
Tabela 2 – Critérios Diagnósticos da Aspergilose
Broncopulmonar Alérgica de acordo com a International Society
for Human and Animal Mycology (ISHAM)
Condições Predisponentes (um deve estar presente): asma,
fibrose cística, DPOC.
Critérios Obrigatórios (ambos devem estar presentes):
Concentração sérica de IgE total maior que 1000 UI/ml)
Níveis séricos elevados de IgG e/ou IgE contra A. fumigatus
Outros Critérios (Ao menos 2 devem estar presentes:
Preciptinas contra A. fumigatus
Opacidades pulmonares radiológicas compatíveis com ABPS
Eosinofilia > 500 cel/µL em pacientes sem o uso prévio de
corticoides
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em 1932 e predomina em homens entre a terceira e a quinta
décadas de vida. Há descrições familiares com possível
herança autossômica recessiva e associação com a
Síndrome de Marfan, Síndrome de Ehlers-Danlos e cutis
laxa, em crianças.
O diagnóstico é realizado pela TC do tórax quando o
diâmetro da traqueia, avaliado 2 cm acima do arco aórtico,
for maior ou igual a 3 cm, e os diâmetros dos brônquios
fonte direito e esquerdo forem maiores ou iguais a 2,4 cm
e 2,3 cm, respectivamente10.
É frequente a tosse crônica e as infecções respiratórias
recorrentes; hemoptise é menos comum, assim como o
pneumotórax espontâneo e o baqueteamento digital.
Podem estar associadas traqueomalácia e a diverticulose
traqueal (um terço dos casos). Neste último caso, a
broncoscopia pode ser indicada para o diagnóstico.

3.3 Síndrome de Williams-Campbell
Esta síndrome foi descrita em 1960 por Williams e
Campbell e caracteriza-se pela formação de cartilagem
deficiente nos brônquios da quarta à sexta ordem,
ocasionando colapso das vias aéreas distais e
bronquiectasias. Acredita-se em caráter congênito para a
alteração, embora essa questão ainda não esteja
totalmente esclarecida.
Os sintomas mais comuns são tosse crônica, sibilância
e infecções pulmonares de repetição. À TCAR observam-se
bronquiectasias císticas centrais com áreas de
aprisionamento aéreo nas regiões distais. Pode ocorrer
colapso das vias aéreas nos cortes realizados em
inspiração e expiração.10

3.4 Bronquiectasias centrais com predomínio
nos lobos superiores
3.4.1 Fibrose Cística
A Fibrose Cística (FC) é uma doença autossômica
recessiva caracterizada por mutações no gene que codifica
a proteína transmembrana reguladora da FC. Isso
determina uma alteração no transporte de cloro e leva à
hiperviscosidade das secreções glandulares,
principalmente pulmonar e pancreática. É mais comum
nos caucasianos e por muito tempo foi considerada uma
doença da infância. Evidências atuais mostram que é
frequente o encontro de FC na idade adulta devido ao
aumento da expectativa de vida dos doentes e pela
presença de mais de 1700 mutações genéticas envolvidas,
o que leva a apresentações fenotípicas variadas e atípicas.
11
Estudos mostram que FC pode estar presente entre 3 e
20% dos casos de bronquiectasias diagnosticadas
inicialmente como idiopáticas. 12,13
Geralmente ocorrem na FC infecções pulmonares de
repetição e insuficiência pancreática crônica. Infertilidade
masculina primária e rinossinusopatia crônica também
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Figura 1: Fluxograma de investigação diagnóstica em bronquiectasias 4
(Extraído de Gomes M, Romaldini JG, Breviglieri LR. Investigação Etiológica. In: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Manual de Bronquiectasias.
Ed.: AC Farmaceutica, 2012)

são frequentes. Nos pacientes diagnosticados na idade
adulta, as manifestações pulmonares costumam ser mais
brandas e a insuficiência pancreática é pouco comum14.
Apesar de ser uma doença difusa, as bronquiectasias
na FC costumam afetar os brônquios proximais e perihilares (bronquiectasias centrais). Todos os lobos
costumam estar comprometidos, embora em fases iniciais
a doença predomine nos lobos superiores. A
bronquiectasia cilíndrica é a mais frequente e pode ocorrer
em até 94% dos casos. Outros achados tomográficos
comuns são o espessamento da parede brônquica, tampões
mucosos, áreas de aprisionamento aéreo e as opacidades
tipo “árvore em brotamento”.
Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016

O diagnóstico precoce é fundamental e pode ser
confirmado pela dosagem de eletrólitos no suor e pelo
estudo genético. Esses exames realizados isoladamente
não são suficientes para a confirmação diagnóstica em
cerca de 20% dos casos, mas quando feitos em associação
aumentam a sensibilidade do diagnóstico15.
O teste do suor padrão consiste na estimulação pela
pilocarpina e é considerado positivo na presença de duas
dosagens com valores de cloretos acima de 70 mEq em
adultos e 60 mEq em crianças 16 . Nos casos de
apresentação não clássica da doença, o teste do suor pode
ser normal, o que não descarta o diagnóstico. Está indicada
a realização do teste do suor nos adultos menores de 40
19

anos com bronquiectasias e nos adultos com mais de 40
anos com bronquiectasias sem causa ainda definida.
O diagnóstico genético baseia-se na análise das
mutações gênicas. As alterações que determinam a fibrose
cística ocorrem no gene CFTR. Existem mais de 1700
mutações associadas à FC e a análise molecular é baseada
nas mutações mais comuns em populações europeias, fator
que diminui a sensibilidade de sua detecção. A mutação
mais frequentemente diagnosticada é a Delta-F508.
A pesquisa de gordura fecal, dosagem da lipase e da
amilase pancreática podem ser úteis quando se suspeita
do comprometimento pancreático. Em adultos, pode
ocorrer azoospermia obstrutiva e a realização de
espermograma é necessária.

4. Bronquiectasias Difusas
Um maior número de doenças ou síndromes leva à
formação de bronquiectasias difusas, o que torna a
suspeita diagnóstica da causa pela TCAR bastante difícil.
Neste grupo podemos enquadrar as causas pósinfecciosas, as causas por aspiração crônica, a discinesia
ciliar, as imunodeficiências, as doenças obstrutivas, as
colagenoses e a associação com as doenças inflamatórias
intestinais.

4.1. Pós-infecciosas
As infecções das vias aéreas inferiores ainda são a
principal causa relacionada ao surgimento das
bronquiectasias, especialmente as infecções recorrentes
na infância. Não há estudos de caso-controle, mas 39
séries de casos do século passado apontam para a
importância da infecção grave do trato respiratório
inferior na etiologia das bronquiectasias, com incidência
variando de 41-69%. Na prática, estabelecer com
segurança a relação causal entre a infecção prévia e as
bronquiectasias é difícil e, na maioria das vezes, essa
correlação é presuntiva e extraída pela história clínica.
Dentre as infecções que levam às bronquiectasias,
destacam-se as pneumonias bacterianas (ex.:
Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae,
pneumococo), as pneumonias virais (adenovírus,
sarampo, influenza e vírus sincicial respiratório), as
pneumonias necrotizantes e a coqueluche.
As bronquiectasias que se observam durante a infecção
aguda inicial podem ser revertidas e o diagnóstico de
bronquiectasias como doença só pode ser firmado com
segurança após seis meses da resolução da infecção
inicial. Estudo recente em casos de tuberculose, a TC
realizada no momento do diagnóstico observou
bronquiectasias em 25% das vezes na tuberculose ativa.17
No Brasil, a tuberculose é uma das principais causas
infeciosas de bronquiectasias. Um antigo estudo
retrospectivo realizado na Unifesp encontrou uma elevada
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porcentagem de casos de bronquiectasias por sequela de
tuberculose (47,2%). Neste grupo pós-tuberculose houve
maior ocorrência de hemoptise, a doença foi mais
frequente no pulmão direito e no lobo superior e a função
pulmonar estava mais comprometida. A chamada
“bronquiectasia seca” foi de raro aparecimento.18
Por outro lado, estudo que realizamos no ambulatório
de Bronquiectasias da Santa Casa de São Paulo, 34% das
bronquiectasias foi relacionado à sequela de tuberculose
e não foram observadas diferenças entre as
bronquiectasias de causa tuberculosa e não tuberculosa
com relação à forma difusa ou localizada, entre a
localização direita ou esquerda, à incidência de
exacerbações e aos sintomas.19

4.2. Discinesia Ciliar Primária
A Discinesia Ciliar Primária (DCP) é uma doença
autossômica recessiva caracterizada por disfunção dos
cílios presentes nos seios paranasais, ouvido médio,
epitélio nasal, epêndima cerebral, tuba uterina, sistema
reprodutor masculino e epitélio respiratório baixo. 20 A
incidência é estimada entre 1/15.000 a 1/20.000 nascidos
vivos, baseada na prevalência de situs inversus e
bronquiectasias.21 Como as disfunções ciliares originam
apresentações fenotípicas distintas, o diagnóstico pode
ser feito na infância ou na vida adulta.
A maioria (50-75%) apresenta desconforto respiratório
ao nascimento, tosse crônica, bronquiectasias com
infecções pulmonares recorrentes, rinossinusopatia, otite
média crônica e sibilância pouco responsiva ao
tratamento. 22,23 A infertilidade ocorre em cerca de 50%
dos homens e o espermograma pode diagnosticar o déficit
da motilidade dos espermatozoides. As mulheres podem
evoluir com subfertilidade e maior incidência de gestação
ectópica. A síndrome de Kartagener é definida quando as
bronquiectasias por discinesia estão associadas a situs
inversus totalis e sinusopatia.
A confirmação diagnóstica é feita pela biópsia nasal
ou brônquica com a demonstração da anormalidade da
motilidade e da estrutura ciliar pela microscopia
eletrônica. A avaliação da redução dos níveis de óxido
nítrico exalado ou nasal ainda não é consensual, mas há
estudos que apontam elevadas sensibilidade (89-100%) e
especificidade (97-100%) para o teste nasal.24,25

4.3. Imunodeficiências Congênitas
As imunodeficiências congênitas são caracterizadas
pela produção deficiente de todas as classes de
imunoglobulinas, ou de suas classes individuais, ou de
suas subclasses, ou de anticorpos contra antígenos
específicos ou pela combinação desses padrões. A
consequente imunodepressão predispõe a infecções
pulmonares de repetição e às bronquiectasias. Deve-se
suspeitar de imunodeficiências congênitas especialmente
nos bronquiectásicos com infecções recorrentes de vias
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aéreas superiores e inferiores.
Os três tipos mais frequentes de imunodeficiências
congênitas são a imunodeficiência comum variável (IDCV),
a agamaglobulinemia relacionada ao cromossomo X e a
deficiência de IgA. Bronquiectasias ocorrem em 18-68%
dos pacientes com IDCV26-28, em 7-20% dos portadores de
agamaglobulinemia relacionada ao cromossomo X 29,30 e
com pouca frequência na deficiência de IgA.
A IDCV, a forma mais comumente encontrada, possui
incidência estimada de 1:25.000 a 1:100.000, inicia-se
após a puberdade até os 30 anos de idade e caracterizase pela redução da IgG (<400mg/dL) associada à redução
da IgA ou da IgM. A imunidade celular pode estar
preservada em até 60% dos casos. Evidências relacionam
bronquiectasias também com a deficiência de subclasses
de imunoglobulinas e de anticorpos contra antígenos
específicos, porém essa relação causal ainda não foi
plenamente estabelecida.31
Na suspeita de imunodeficiências, recomenda-se a
dosagem de IgA, IgG e IgM e eletroforese de imunoglobulinas.
A dosagem de subclasses de IgG e testes de imunidade contra
antígenos específicos (teste de imunidade provocada com
toxóide tetânico e com vacinas contra pneumococo e
Haemophilus influenzae) são reservados para casos de
bronquiectasias sem causa definida e com suspeita clínica
de imunodeficiência, mas com dosagem normal de todas
as classes de imunoglobulinas 16. O diagnóstico é
fundamental, pois a reposição de imunoglobulinas pode
implicar em maior sobrevida32.

4.4. Asma
A asma também pode ser considerada como uma causa
possível de bronquiectasias independente da ABPA, pois
há correlação entre a gravidade da asma, obstrução fixa
e a presença de dilatação brônquica. Alguns estudos
apontaram que em até 50% dos pacientes com asma grave
foram encontradas bronquiectasias cilíndricas33,34. Estudo
brasileiro avaliou asmáticos persistentes por meio da TCAR
e concluiu que bronquiectasias estiveram presentes em
36%; no entanto, estas anormalidades desapareceram ou
diminuíram ao longo de um ano de observação. 35 No
ambulatório de Bronquiectasias da Santa Casa de São
Paulo, observamos que 39,3% dos doentes evoluíram com
sibilância recorrente caracterizada como asma após o
diagnóstico de bronquiectasias, além de 5,4% que já
possuíam asma como doença de base.36

4.5. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
A prevalência de bronquiectasias em DPOC moderada
e grave pode chegar a até 72% e este achado foi
relacionado a uma maior frequência de exacerbações na
DPOC. Estudo com quatro anos de acompanhamento
observou a presença de bronquiectasias em 57% dos
doentes com DPOC GOLD II a IV. Os pacientes com ambas
as condições apresentaram mais exacerbações e infecções
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bacterianas mais frequentes que aqueles com apenas a
DPOC. Bronquiectasias foram associadas a um risco
maior de mortalidade nos pacientes com DPOC. 37

4.5.1. Deficiência de Alfa-1 Antitripsina
Apesar de haver associação da deficiência de alfa-1
antitripsina (A1AT) com bronquiectasias, poucos casos
foram relatados. A A1AT é uma proteína responsável pelo
equilíbrio entre as proteases e antiproteases pulmonares
e a inibição da elastase neutrofílica, principal enzima
envolvida na patogênese do enfisema pulmonar.
Essa desordem genética está classicamente associada
ao enfisema pulmonar com predomínio nos lobos
inferiores e em jovens e também pode ocasionar doença
hepática. Seu papel como causa de bronquiectasias possui
evidências controversas38,39, porém, é recomendada a
investigação da deficiência da A1AT principalmente nos
casos de bronquiectasias associadas ao enfisema
predominante nos lobos inferiores, enfisema em adulto
jovem, enfisema sem fator de risco aparente e em doença
hepática de causa inexplicada16.
O diagnóstico é realizado através da dosagem
plasmática de A1AT, que se encontra diminuída em
graduações variáveis de acordo com a apresentação
fenotípica. A realização do diagnóstico abre a
possibilidade de reposição enzimática em casos
selecionados40.

4.6. Síndrome de Swyer-James-MacLeod
A síndrome de Swyer-James-MacLeod é classicamente
caracterizada pela tríade lucência pulmonar unilateral,
hipoplasia de artéria pulmonar e bronquiectasias.
Acredita-se que na gênese da doença esteja uma infecção
respiratória baixa em lactentes ou na infância com
bronquiolite obliterante, resultando em desenvolvimento
incompleto de seus brotos alveolares.
A síndrome tem basicamente duas apresentações: 1)
pulmão ou lobo hiperlucente e 2) lobo hiperlucente
associado a lobo atelectasiado ipsilateralmente. No
primeiro caso, o diagnóstico diferencial a ser feito é com
obstrução brônquica e, por isso, a broncoscopia deve ser
realizada. No segundo caso, o diagnóstico diferencial é
feito com bronquiectasias complicadas com atelectasia,
associadas a lobo hiperinsuflado compensatório. A
diferença é que, neste último caso, o tamanho do lobo
hiperinsuflado é normal ou aumentado, associado à
artéria pulmonar normal. Na síndrome de Swyer-JamesMacLeod, o lobo hiperinsuflado tem tamanho normal ou
diminuído, associado à artéria pulmonar hipoplásica.41,42

4.7. Doenças do tecido conjuntivo
Após o advento da TCAR, observou-se maior incidência
de bronquiectasias em algumas doenças do tecido
conjuntivo. Estudos demonstraram que até 5,2% de todos
os pacientes com Artrite Reumatóide (AR) apresentam
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bronquiectasias 43 . Naqueles com comprometimento
pulmonar pela AR, até 30% têm bronquiectasias44. Quando
se observa os doentes com AR com sintomatologia
respiratória, em até 40% se encontram bronquiectasias45,
contra somente 8% dos assintomáticos 46.
Outras doenças do tecido conectivo também parecem
ter maior incidência de bronquiectasias, mas esta
afirmação necessita de confirmação por estudos. Na
síndrome de Sjoegren, acredita-se que inflamação
brônquica com destruição da mucosa relaciona-se com
maior incidência de bronquiectasias. A esclerose
sistêmica (esclerodermia) é outra afecção em que parece
haver maior frequência de bronquiectasias, ou pela
inflamação direta ou pela maior incidência de refluxo
gastresofágico e aspiração. O lúpus eritematoso sistêmico
e a espondilite anquilosante também foram relacionados
às bronquiectasias.
Quando a história clínica sugerir a presença de
colagenoses ou as bronquiectasias não possuírem outra
causa mais óbvia para explicar a sua gênese, a realização
de sorologias específicas, tais como Fator Antinúcleo-FAN,
Fator Reumatóide e peptideo ciclico citrulinado (AR), AntiScl70 (esclerodermia), ANCA (vasculites), HLA-B27
(espondilite anquilosante) e Anti-Ro e Anti-La (Sjoegren)
tornam-se importantes.

4.8. Doenças inflamatórias intestinais
Deste grupo fazem parte a Doença de Crohn e
a Retocolite Ulcerativa (RCU), doenças distintas, embora
clinicamente semelhantes. A Doença de Crohn se
caracteriza por uma inflamação em todas as camadas da
parede do intestino, com lesões difusas ao longo do trato
digestivo e sendo típica a presença de áreas de intestino
saudável entre áreas inflamadas. Já a RCU compromete
somente o cólon e o reto, poupando as outras regiões do
trato digestivo. Na RCU a lesão costuma ser contínua e
acomete apenas a camada mais superficial da mucosa do
intestino, levando à inflamação e formação de úlceras. 4
Os sintomas dessas doenças são semelhantes e os
principais são a presença de diarreia, perda de sangue
nas fezes, dor abdominal, febre, emagrecimento, cansaço
e anemia. Em situações mais graves, pode ocorrer a
formação de fístulas, perfurações e obstruções intestinais.
Essas doenças também podem levar a comprometimento
em outros órgãos tais como pioderma gangrenoso e
eritema nodoso, uveítes, irites e episclerites, lesões
musculoesqueléticas, artrites, amiloidose, trombose e
embolias e colangite esclerosante.
Diversos estudos associaram RCU e bronquiectasias
47,48
, sendo que estas podem se desenvolver em pacientes
com RCU grave logo após serem submetidos à colectomia;
outros desenvolvem bronquiectasias somente após anos
do diagnóstico da RCU; ou a manifestação inicial de
bronquiectasias pode preceder o diagnóstico de RCU.
Existe também correlação entre bronquiectasias e
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Doença de Crohn, inclusive após ressecção intestinal,
porém em menor proporção. Atualmente o diagnóstico das
doenças inflamatórias intestinais é realizado por meio
da colonoscopia com biópsia.

4.9. Bronquiectasias difusas com predomínio
nos lobos médio, língula e inferiores
4.9.1. Doenças por aspiração crônica e
inalação
A aspiração de conteúdo gastrointestinal é uma
importante causa de bronquiectasias em adultos e em
crianças. Os conteúdos gástrico e esofágico podem conter
partículas alimentares, secreções gástricas, pancreáticas
e biliares, além de microrganismos que podem gerar dano
às vias aéreas e consequentes bronquiectasias. Algumas
situações favorecem a aspiração repetida, tais como a
doença do refluxo gastresofágico (DRGE), acalasia,
dismotilidade esofagiana, síndrome CREST da
esclerodermia, fístula gastresofágica e disfagia, entre
outras. Devido à sua maior incidência, a DRGE deve ser
sempre investigada em pacientes com bronquiectasias. 4
Bronquiectasias difusas com predomínio nos lobos
inferiores, médio ou língula fala a favor de DRGE e a
realização de endoscopia digestiva alta, ph-metria
esofagiana de 24h com dois canais e a manometria
esofágica são fundamentais para o diagnóstico. Convém
lembrar que a endoscopia digestiva possui limitações
examinador-dependentes e presta-se, principalmente, ao
diagnóstico de hérnia hiatal e para a valorização de
alterações morfológicas não erosivas. Apesar de ser
método de escolha para o diagnóstico das lesões causadas
pelo refluxo, não é um bom exame para o diagnóstico da
DRGE pela baixa sensibilidade. A ph-metria é um método
com maior sensibilidade, embora possa ocorrer falsonegativo em até 50% dos casos de refluxo com sintomas
atípicos, principalmente se o refluxo for proximal.
Portanto, testes negativos não excluem DRGE proximal
com microaspiração. 49
A inalação de fumaças e partículas nocivas também é
descrita como causa de bronquiectasias por danos diretos
na árvore brônquica: exposição a fumaças de metais
tóxicos (alumínio, níquel, cromo, cádmio), gases tóxicos
(amônia, cloro, fósforo), além do dano térmico na árvore
brônquica (incêndio, cigarros).

4.10. Bronquiectasias difusas com o padrão de
bronquiectasia nodular
Esta nomenclatura definida pela literatura de língua
inglesa para expressar a associação de bronquiectasias
com nódulos muito frequentemente se relaciona com as
micobacterioses não tuberculosas (MNTB). Micobactérias
não tuberculosas cada vez mais são reconhecidas e
ganham importância como causas de doenças pulmonares
Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016

crônicas e relacionadas com bronquiectasias. Algumas
MNTB podem causar cavidades semelhantes à tuberculose
(Ex.: M. kansasii) e outras um padrão micronodular
bronquiectásico, que leva à formação de bronquiectasias
durante anos (Ex.: Complexo Micobacterium avium, M.
abscessus). 50 Bronquiectasias associadas a nódulos na
TCAR podem ser sugestivas de MNTB e a realização de
pesquisa de BAAR no escarro e cultura para micobactérias
nesses casos é fundamental.

5. Conclusões
Mesmo com um grande grupo etiológico constituído por
causas pós-infecciosas, há uma enorme diversidade de
afecções e síndromes associadas às bronquiectasias, o que
vem reduzindo sobremaneira o número de bronquiectasias
atribuídas à causa idiopática. Uma criteriosa investigação
etiológica dos casos de bronquiectasias pode identificar a
presença de uma doença de base, o que pode direcionar
uma terapia específica.
A tomografia computadorizada de alta resolução tornouse hoje o método preferencial para o diagnóstico das
bronquiectasias e levou a uma crescente identificação de
novos casos da doença. Pelo fato da TCAR ser o exame que
confirma a presença de bronquiectasias, propomos uma
investigação etiológica que se inicia baseada nos achados
tomográficos, o que pode tornar mais fácil o raciocínio
clínico na prática diária. Obviamente, as características
tomográficas isoladamente não nos informam o diagnóstico
causal, mas quando analisadas em conjunto com os dados
clínicos pode direcionar os exames subsequentes para um
diagnóstico etiológico específico.
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Papel dos exames de imagem em
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Role of imaging tests in bronchiectasis
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RESUMO
Bronquiectasia é uma dilatação brônquica irreversível, que pode ser focal ou difusa. Diante da suspeita clínica de
bronquiectasia, o algoritmo de investigação utiliza métodos de imagem para o diagnóstico. A tomografia
computadorizada de alta resolução dos pulmões (TCAR) é atualmente considerada como método de escolha no
diagnóstico e também auxilia na avaliação etiológica.
Nesta revisão, discutimos sobre os achados de imagem da bronquiectasia, em todos os métodos, especialmente a
TCAR.
Palavras chave: Bronquiectasia, radiologia, tomografia computadorizada de alta resolução

ABSTRACT
Bronchiectasis is defined as an irreversible bronchial dilation, which may be focal or diffuse. Given the clinical
suspicion of bronchiectasis, the algorithm uses research imaging methods for diagnosis. High-resolution computed
tomography scan of the lungs (HRCT) is currently considered as the modality of choice in the diagnosis and also helps
in etiologic and therapeutic follow-up evaluation.
In this review, we discuss the imaging findings of bronchiectasis, in all methods, especially HRCT.
Keywords: Bronchiectasis, radiology, high-resolution CT scan

Introdução
Bronquiectasia é uma dilatação brônquica irreversível,
que pode ser focal ou difusa. Geralmente, é decorrente de
infecção crônica, obstrução das vias aéreas proximais
ou anormalidades brônquicas congênitas que propiciam
infecções, como fibrose cística ou discinesia ciliar1.
O diagnóstico de bronquiectasia pode ser suspeitado
nos indivíduos que apresentam tosse diária com secreção
mucopurulenta 2. Diante da suspeita clínica de
bronquiectasia, o algoritmo de investigação utiliza
métodos de imagem para o diagnóstico, incluindo o estudo
radiográfico convencional (RX) de tórax e a tomografia
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computadorizada de alta resolução dos pulmões (TCAR).
Embora grande parte seja idiopática, a causa das
bronquiectasias pode ser encontrada em até 40% dos
casos 3. A TCAR é o exame de imagem de escolha no
diagnóstico de bronquiectasias e fornece informações
sobre a distribuição, que podem ser características de
uma doença específica a ser diagnosticada.

Estudo radiográfico convencional de tórax
O RX apresenta limitações no diagnóstico de
bronquiectasias, com baixa sensibilidade e
especificidade, mesmo em estágios avançados4. Ele pode
ser normal ou mostrar achados não específicos, como o
espessamento brônquico.
Sinais sugestivos de bronquiectasias incluem paredes
brônquicas visíveis, formando linhas paralelas (sinal do
trilho de trem). Quando visto de frente, o brônquio
25

dilatado aparece como imagem anelar. Se apresentar
morfologia cística (Figura 1), as bronquiectasias podem
se manifestar como imagens anelares ou císticas de
paredes finas ou espessas, com ou sem conteúdo e nível
hidroaéreo4.

Fig. 1: Estudo radiográfico convencional do tórax, na incidência
posteroanterior, apresentando bronquiectasias com morfologia cística,
bilaterais, mais evidentes nos campos pulmonares médio à direita e inferior
à esquerda.

Tomografia Computadorizada
A TCAR do tórax é o método de imagem de escolha para
o diagnóstico, extensão e distribuição das
bronquiectasias. O diagnostico é baseado no
reconhecimento de vários achados diretos e indiretos. Os
achados diretos são a dilatação brônquica, perda do
afilamento brônquico usual e identificação de vias aéreas
periféricas a menos de 1 cm da pleura. Os achados
indiretos incluem espessamento de paredes brônquicas,
impactação mucoide, atenuação em mosaico e
aprisionamento aéreo, ectasia das artérias brônquicas,
ectasia das artérias pulmonares.
O principal achado de bronquiectasia na TCAR é a
dilatação brônquica, porém, não há consenso sobre o
critério tomográfico de mensuração. Existem diversos
métodos quantitativos propostos e a maioria inclui o
diâmetro da luz do brônquio, razão broncoarterial, área
da luz e a relação entre o espessamento da parede sobre o
diâmetro do raio5. Porém, nenhum destes tem apresentado
valor para o uso rotineiro na pratica clínica. O mais
comumente utilizado é a relação visual entre o diâmetro
interno do brônquio maior que o da artéria pulmonar
adjacente (sinal do anel de sinete). Este achado é frequente
nos pacientes portadores de bronquiectasias, causado não
só pela dilatação brônquica, como também pela
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vasoconstrição causada pela hipoventilação.
Alguns estudos demonstraram que indivíduos saudáveis
podem apresentar critérios tomográficos de dilatação
brônquica, especialmente os que moram em regiões de
alta altitude e os idosos 6-8. Foi realizado um estudo de
achados na TCAR em 85 indivíduos não portadores de
doença cardiopulmonar divididos em 3 grupos, de acordo
com a idade. Houve correlação significativa entre a razão
broncoarterial e a idade (r = 0.768, P<.0001) e a razão
broncoarterial maior que 1 foi encontrada em 41% dos
indivíduos com idade maior que 65 anos8.
O sinal mais sensível no diagnostico tomográfico de
bronquiectasia é a perda do afilamento gradual do
brônquio, definido como a manutenção do calibre por
mais que 2 cm, distalmente à bifurcação (aspecto em “trilho
de trem”). Apesar de incialmente ser usada em estudos
radiográficos, sua avaliação é mais facilmente feita em
cortes tomográficos volumétricos, com reformatações
multiplanares.
A identificação de via aérea a menos de 1 cm da
superfície pleural costal, paravertebral ou mediastinal
também é um critério diagnóstico de bronquiectasias.
De acordo com Reid, a morfologia das bronquiectasias
pode ser de três tipos: cilíndrica, varicosa ou cística (Figura
2). Bronquiectasia cilíndrica é o tipo morfológico mais
comum e geralmente de menor gravidade. Ela é
caracterizada pelo brônquio dilatado, com calibre
uniforme e paredes paralelas, caracterizando os sinais
tomográficos do trilho de trem e anel de sinete.
Bronquiectasia varicosa é caracterizada por sua
aparência serpiginosa, de contornos internos semelhantes
a contas de rosário quando estiverem longitudinais em
relação ao corte tomográfico. Geralmente são irreversíveis
e por isso, são o único tipo morfológico que permite
caracterizar a dilatação brônquica como bronquiectasia,
quando visualizadas no primeiro exame de imagem
realizado pelo paciente. Já a bronquiectasia cística (ou
sacular) é reconhecida pela presença de imagens císticas
contínuas com os brônquios principais. Podem apresentar
um aspecto confluente, associado a perda de volume, como
por exemplo, nos lobos atelectasiados pós-infecção, como
na tuberculose. As bronquiectasias varicosas e císticas
são mais comumente encontradas na doença avançada /
crônica9. (Figura 2)
O espessamento das paredes brônquicas (Figura 2A),
apesar de não ser especifico de bronquiectasias, é um
achado associado frequente e reversível. Assim como o
critério de dilatação brônquica, também não há um
consenso para mensurar o espessamento parietal. Pode
ser medido subjetivamente pela relação da espessura da
parede da via aérea sobre o seu diâmetro externo. Existem
outros mecanismos de mensuração quantitativa descritos,
como a relação do diâmetro interno do brônquio com o
seu diâmetro externo maior que 80% ou a comparação do
diâmetro maior que duas vezes entre áreas não
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Fig. 2: Estudo tomográfico de alta resolução demonstrando os tipos morfológicos das bronquiectasias: cilíndrica (A), varicosa (B) e cística (C). Na figura A,
também é possível observar o espessamento de parede brônquica e atenuação em mosaico.

acometidas10,11. Ambos os métodos de mensuração de
espessamento de paredes brônquicas, tanto os
quantitativos quanto o visual, dependem da espessura de
corte tomográfico, com a melhor avaliação feita em cortes
de alta resolução com 1 mm de espessura. Com o advento
da tecnologia em aparelhos de tomografia
computadorizada com multidetectores, é possível avaliar
a presença de espessamento de paredes brônquicas
através de softwares dedicados12.
Outro achado associado da bronquiectasia é a
impactação mucoide, cuja aparência tomográfica depende
do tamanho e orientação em relação ao plano de corte. Se
for de grande volume, apresenta-se como estruturas
lobuladas ou ramificadas, que inclusive, podem ser
confundidas com vasos sanguíneos. Quando acomete
pequenas vias aéreas, apresenta-se como estruturas
ramificadas centrolobulares, configurando o sinal de
“árvore em brotamento”. Em casos difíceis, podemos adquirir
imagens antes e após a administração do meio de contraste
iodado para documentar a ausência de contraste e excluir
a possibilidade de uma lesão nodular proximal que causou
a obstrução brônquica e consequente impactação mucoide.
Caso o muco intrabrônquico apresente alta atenuação, pode
corresponder a aspergilose broncopulmonar alérgica
(ABPA)13. Este achado é encontrado em até 30% dos casos e
decorre do depósito de íons de cálcio e metais na secreção
brônquica14.
O acometimento irreversível das pequenas vias aéreas
nos pacientes com bronquiectasias resulta em padrão de
atenuação em mosaico, caracterizado por densidade
heterogênea do parênquima pulmonar, geralmente com
distribuição geográfica. Ocorre uma diminuição da
atenuação e redução do número e calibre de vasos
sanguíneos na fase inspiratória e aprisionamento aéreo
na fase em expiração (Figura 3). Um estudo realizado com
70 indivíduos portadores de bronquiectasias,
diagnosticadas pela TCAR, evidenciou o padrão de
atenuação em mosaico em 20% dos casos nas imagens
obtidas em expiração, enquanto o aprisionamento aéreo
foi identificado em 34% das imagens obtidas em
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Fig. 3: Estudo tomográfico de alta resolução demonstrando discreta
heterogeneidade na atenuação pulmonar na fase em expiração (A), com
uma área mais hipoatenuante e com hipovascularização no lobo superior
direito. Na fase em expiração (B), observa-se acentuação desse achado,
compatível com aprisionamento aéreo.

expiração. Este achado precede as mudanças
inflamatórias das grandes vias aéreas e é considerado
uma manifestação inicial das bronquiectasias15.
Em pacientes portadores de bronquiectasias de longa data,
também podemos observar, como achado associado, a
dilatação das artérias brônquicas. A artéria brônquica
esquerda origina-se da aorta torácica descendente proximal
e a direita da porção proximal da primeira artéria intercostal.
Normalmente, possuem calibre de até 2 mm. Quando
ectasiadas, apresentam-se como estruturas vasculares
serpiginosas, com realce intenso ao meio de contraste iodado,
no mediastino médio, adjacentes às vias aéreas centrais,
nas regiões paratraqueais e junto aos brônquios principais.
Sua caracterização é importante porque a hipertrofia das
artérias brônquicas é a principal causa de hemoptise nos
pacientes portadores de bronquiectasia.
Outro achado associado a bronquiectasias é a ectasia
das artérias pulmonares, inferindo um quadro de
hipertensão pulmonar, frequentemente associado a sinais
de insuficiência cardíaca direita, como a dilatação do
ventrículo direito. Um estudo realizado com 91 pacientes
portadores de bronquiectasia demonstrou que o diâmetro
médio das artérias pulmonares foi o maior preditor de
27

mortalidade, independente da extensão de gravidade das
bronquiectasias16.
Vale ressaltar alguns achados tomográficos que podem
mimetizar a imagem de bronquiectasias, os chamados
pitfalls. O mais comum é o artefato em estrela, formado
pelos batimentos cardíacos e movimentos respiratórios,
que promovem uma hipoatenuação focal adjacente aos
vasos sanguíneos. Além disso, as doenças pulmonares
císticas também poderiam ser confundidas com
bronquiectasias, como por exemplo, linfangioleiomiomatose, histiocitose pulmonar de células de Langerhans,
ou até mesmo, pneumatoceles e enfisema centrolobular.
Especial atenção deve ser dada nos casos onde há
atelectasia ou consolidação concomitantes à dilatação
brônquica. É importante realizar o segmento tomográfico
do paciente, pois, as vias aéreas dilatadas podem voltar
ao normal após a resolução da doença pulmonar, o que é
chamado de ectasia brônquica reversível (Figura 4). A
exceção é quando a bronquiectasia apresenta morfologia
varicosa, que corresponde à doença crônica.
Apesar de não haver consenso para a avaliação da
extensão e gravidade das bronquiectasias, a TCAR é uma
ferramenta importante na avaliação de resposta ao
tratamento e progressão da doença. Os sistemas de
graduação de bronquiectasia apresentam boa correlação
com os testes funcionais e qualidade de vida17-19.

Ressonância Magnética
A ressonância magnética (RM) apresenta alta acurácia
na visualização de bronquiectasias e pode ser uma boa
alternativa nas situações de preocupação com a radiação,
como na gravidez e no controle frequente de doenças
crônicas desde a infância, especialmente a fibrose cística20.
Num estudo de comparação da RM em relação a TCAR,
foram avaliados 41 pacientes com idade entre 16 e 29
anos, portadores de bronquiectasias não fibrose cística.
Foi encontrada uma prevalência semelhante das

anormalidades pulmonares nos dois metodos de imagem.
Além disso, a quantificação de bronquiectasias nas duas
técnicas obteve uma correlação significativa com os testes
de função pulmonar. Os autores, de acordo com os
resultados, sugerem que a RM é uma alternativa sem
irradiação para o seguimento de bronquiectasias21.
Como desvantagens, a RM possui disponibilidade
limitada e necessita de um intervalo de apnéia prolongado
para a aquisição da imagem. Também possui limitação
na avaliação de pequenas vias aéreas e pequenos nódulos.

Doenças com Bronquiectasias
As bronquiectasias estão presentes em diversas
doenças, por vezes, como o principal achado. Os exames
de imagem possuem um papel fundamental no algoritmo
de investigação destas entidades, pois, em alguns casos é
possível determinar a causa. Além disso, a radiologia
permite a diferenciação de bronquiectasias difusas e
focais e a caracterização de sinais associados.
Na maioria dos casos, as bronquiectasias são
decorrentes de um processo infeccioso na infância ou de
uma obstrução brônquica e mais comumente afetam um
ou dois lobos.
Casos as bronquiectasias sejam difusas, podem estar
relacionadas a uma anormalidade congênita que acomete
as vias aéreas ou deficiência imunológica.
Na fibrose cística, o principal achado de imagem é a
presença de bronquiectasias, geralmente bilaterais, mais
evidentes nos lobos superiores e associadas a
espessamento de paredes brônquicas. Pode estar presente
a impactação mucoide e secreção intraluminal em vias
aéreas distais (padrão de árvore em brotamento).
Além da fibrose cística, bronquiectasias com
distribuição bilateral e com predomínio nos lobos
superiores são mais frequentemente encontradas nos
pacientes com ABPA e fibrose relacionada a sarcoidose e
silicose.

Fig. 4: Estudo tomográfico realizado em uma paciente do sexo feminino, com 69 anos, que apresentava quadro clinico de tosse produtiva há 3 meses. Na
primeira imagem (A), observam-se brônquios com calibre dilatado no lobo superior esquerdo, associados a sinais de impactação mucoide em vias aéreas
distais. Após 12 meses, foi realizado exame de controle (B), que evidenciou completa resolução destes achados.
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No paciente asmático, que cursa com piora do quadro
clínico e eosinofilia periférica, devemos suspeitar de
infecção por ABPA, especialmente se o muco
intrabrônquico apresentar alta densidade, como visto
anteriormente.
A bronquiectasia decorrente da tuberculose, muito
comum no nosso meio, tende a ser unilateral ou bilateral
e assimétrica, com especial acometimento dos lobos
superiores. Apresenta como achado associado a
calcificação de linfonodos mediastinais ou hilares,
nódulos pulmonares calcificados e distorção arquitetural
do parênquima pulmonar.
Em mulheres de meia idade, de alta estatura, que
apresentam bronquiectasias no lobo médio e língula
(Figura 5), o diagnóstico mais comum é a infecção por
micobactérias não tuberculosas, especialmente a
Mycobacterium avium complex (MAC)22.
Bronquiectasias com predomínio nos lobos inferiores,
são mais comumente relacionadas com infecção
respiratória da infância, hipogamaglobulinemia e
discinesia ciliar primária.
Dentro de um contexto clínico adequado, com historia
de infertilidade, sinusite e infecção pulmonar de repetição,
a presença de bronquiectasias no paciente que apresenta
dextrocardia (50% dos casos), sugere o diagnóstico de
discinesia mucociliar primária, especificamente a
síndrome de Kartagener23.
Um diagnóstico raro, relacionado a bronquiectasias, é
a traqueobroncomegalia, também chamada de síndrome
de Síndrome de Mounier-Kuhn. É uma doença congênita,
associada a outras doenças do tecido conectivo, que
acomete as vias aéreas centrais. Seu principal achado de
imagem é a caracterização da ectasia da traqueia, que
normalmente mede até 2,7 cm nos homens e 2,3 cm nas
mulheres no diâmetro laterolateral24.
Há também a Síndrome de Williams Campbell que é um

tipo raro de bronquiectasias císticas, acomete as vias
aéreas a partir da 4º a 6º geração, devido a uma deficiência
na cartilagem. O achado de imagem é classicamente
atribuído a bronquiectasias simétricas, mais evidentes
nas porções periféricas de ambos os pulmões, de grande
volume, algumas com nível hidroaéreo.
Concluímos por fim, que a avaliação radiológica das
bronquiectasias possui papel fundamental no diagnóstico
da doença e na sua investigação etiológica.

Referências Bibliográficas
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
Fig. 5: Estudo tomográfico realizado em uma paciente do sexo feminino,
com 54 anos, demonstrando bronquiectasias císticas no lobo médio e língula.
Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016

Silva CI, Marchiori E, Souza Júnior AS, Müller NL, Comissão de
Imagem da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.
Illustrated Brazilian consensus of terms and fundamental patterns in
chest CT scans. J Bras Pneumol 2010;36(1):99-123.
O’Donnell AE. Bronchiectasis. Chest 2008;134:815–23.
Grenier P, Cordeau MP, Beigelman C. High resolution computed
tomography of the airways. J Thorac Imaging 1993;8(3):213-229.
Silva CI, Müller NL. Tórax – Série do Colégio Brasileiro de Radiologia
e Diagnóstico por Imagem. In: Silva CI, D’Ippolito G, Rocha AJ,
editores. 1 Edição. Rio de Janeiro: Elsevier; 2010, p. 213-20.
Kim JS, Muller NL, Park CS, Lynch DA, Newman LS, Grenier P, et
al. Bronchoarterial ratio on thin section CT: comparison between high
altitude and sea level. J Comput Assist Tomogr 1997; 21(2):306-311.
Lynch DA, Newell JD, Tschomper BA, Clink TM, Newman LS,
Bethel R. Uncomplicated asthma in adults: comparison of CT
appearance of the lungs in asthmatic and healthy subjects. Radiology
1993;188(3):829-833.
Moudgil R, Michelakis ED, Archer SL. Hypoxic pulmonary
vasoconstriction. J Appl Physiol 2005; 98(1):390-403.
Matsuoka S, Uchiyama K, Shima H, Shima H, Ueno N, Oish S,
Nojiri Y. Bronchoarterial ratio and bronchial wall thickness on highresolution CT in asymptomatic subjects: correlation with age and
smoking. Am J Roentgenol 2003;180(2):513–8.Reid LM. Reduction in
bronchial subdivision in bronchiectasis. Thorax 1950; 5:233-247.
Diederich S, Jurriaans E, Flower CD. Interobserver variation in the
diagnosis of bronchiectasis on high-resolution computed tomography.
Eur Radiol 1996;6(6):801-6.
Remy-Jardin M, Remy J, Boulenguez C, Sobaszek A, Edme JL,
Furon D. Morphologic effects of cigarette smoking on airways and
pulmonary parenchyma in healthy adult volunteers: CT evaluation
and correlation with pulmonary function tests. Radiology
1993;186(1):107-15.
Feldman C. Bronchiectasis: new approaches to diagnosis and
management. Clin Chest Med 2011; 32(3):535–46.
Agarwal R, Khan A, Gupta D, Aggarwal AN, Saxena AK, Chakrabarti
A. An alternate method of classifying allergic bronchopulmonary
aspergillosis based on high-attenuation mucus. PLoS One
2010;5(12):e15346.
Kang EY. Large airway diseases. J Thoracic Imaging 2011;26(4):249-62.
Hansell DM, Wells AU, Rubens MB, Cole PJ. Bronchiectasis:
functional significance of areas of decreased attenuation at expiratory
CT. Radiology 1994;193(2):369–74.
Devaraj A, Wells AU, Meister MG, Loebinger MR, Wilson R, Hansell
DM. Pulmonary hypertension in patients with bronchiectasis:
prognostic significance of CT signs. Am J Roentgenol
2011;196(6):1300–4.
Martinez-Garcia MA, Perpina-Tordera M, Roman-Sanchez P, SolerCataluña JJ. Quality-of-life determinants in patients with clinically
stable bronchiectasis. Chest 2005;128(2):739–45.
Sheehan RE, Wells AU, Copley SJ, Desai SR, Howling SJ, Cole
PJ, et al. A comparison of serial computed tomography and functional
change in bronchiectasis. Eur Respir J 2002;20(3):581–7.
29

18.
19.

20.

21.
22.
23.

30

Eshed I, Minski I, Katz R, Jones PW, Priel IE. Bronchiectasis:
correlation of high resolution CT findings with health-related quality of
life. Clin Radiol 2007;62(2):152–9.
Montella S, Maglione M, Bruzzese D, Mollica C, Pignata C, Aloj G,
et al. Magnetic resonance imaging is an accurate and reliable method
to evaluate non-cystic fibrosis paediatric lung disease. Respirology
2012;17(1):87:91.
Montella S, Santamaria F, Salvatore M, Pignata C, Maglione M,
Iacotucci P, et al. Assessment of chest high-field magnetic resonance
imaging in children and young adults with noncystic fibrosis chronic lung
disease: comparison to high-resolution computed tomography and
correlation with pulmonary function. Invest Radiol 2009;44(9):532-8.
Amorima A., Róldanb J.G. Bronchiectasis: do we need aetiological
investigation? Rev Port Pneumol 2011;17(1):32-40.
Javidan-Nejad C, Bhalla S. Bronchiectasis. Radiol Clin North Am
2009;47(2):289-306.
Menon B, Aggarwal B, Iqbal A. Mounier-Kuhn syndrome: report of 8
cases of tracheobronchomegaly with associated complications. South
Med J 2008;101(1):83-7.

Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016

Bronquiectasias e doença micobacteriana
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RESUMO
As micobactérias não tuberculosas encontram-se dispersas na natureza incluindo a água natural e potável e, ao
contrário das espécies do complexo Mycobacterium tuberculosis, apresentam patogenicidade variável. A relação entre as
micobactérias não tuberculosas e as bronquiectasias ainda é, em parte, desconhecida porque se em alguns casos a
infecção é consequência podendo contribuir para a progressão da doença, em outros é considerada causa das
bronquiectasias. O complexo Mycobacterium avium é a espécie predominante nas bronquiectasias independente de
sua etiologia. As micobactérias não tuberculosas podem induzir síndromes clínicas distintas, entre elas a doença
pulmonar progressiva associada a bronquiectasias ou doença pulmonar obstrutiva crônica, causada principalmente
por micobactérias do complexo Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasii e Mycobacterium abscessus, especialmente
em idosos. A evolução da micobacteriose na associação com bronquiectasias é variável, mas tende a ser mais indolente
sendo necessário o acompanhamento clínico, radiológico e bacteriológico até a identificação do agente etiológico.
Alterações genéticas têm sido identificadas na associação das duas doenças e o tratamento das micobacterioses é
dirigido para as diferentes espécies conhecidas.
Palavras chave: Bronquiectasia, Infecções por micobactéria não tuberculosa, Terapia combinada

ABSTRACT
The nontuberculous mycobacteria are scattered in nature including the natural water and drinking and, unlike the
species of the Mycobacterium tuberculosis complex, has varying pathogenicity. The relationship between the nontuberculous mycobacteria and bronchiectasis is still unknoun because in some cases the infection is a consequence and
may contribute to the progression of the disease and in others it is considered as a cause of bronchiectasis. The
Mycobacterium avium complex is the predominant species in bronchiectasis regardless of its etiology. The nontuberculous
mycobacteria may induce distinct clinical syndromes, among them the progressive pulmonary disease associated with
bronchiectasis or chronic obstructive pulmonary disease, caused mainly by Mycobacterium avium complex, Mycobacterium
kansasii and Mycobacterium abcessus, mainly in elderly. The evolution of mycobacteriosis in association with bronchiectasis
is variable, but tends to be more indolent being necessary the clinical monitoring, radiological and bacteriological until
the identification of the etiologic agent. Genetic alterations have been identified in the association of the two diseases
and the treatment of mycobacterial infections is directed to the different species.
Keywords: Bronchiectasis, Mycobacterium Infections, Nontuberculous, Combined Modality Therapy

Introdução
O gênero Mycobacterium é constituído por espécies do
complexo M. tuberculosis, M. leprae e outras denominadas
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micobactérias não tuberculosas. As espécies do complexo
M. tuberculosis causam a tuberculose no homem e/ou
animais. Esse complexo é composto pelas espécies M.
tuberculosis, principal agente da tuberculose humana, M.
bovis, M. bovis-BCG, M. africanum, M. microti, M Canetti, M
pinnipedii1.
As micobactérias não tuberculosas (MNT) encontramse dispersas na natureza incluindo a água natural e
potável e, ao contrário das espécies do complexo
Mycobacterium tuberculosis, apresentam patogenicidade
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variável. A capacidade das MNT em produzir doença está
claramente documentada e sua incidência vem
aumentando progressivamente, não só pelo fato do homem
estar compartilhando o mesmo habitat, mas também pela
melhora nos métodos de diagnóstico e identificação destes
microrganismos1.
A relação entre as MNT e as bronquiectasias ainda é,
em parte, desconhecida porque se em alguns casos a
micobacteriose é consequência podendo contribuir para
a progressão da doença, em outros é considerada causa
das bronquiectasias2.

Epidemiologia das MNT
As doenças causadas por MNT tiveram um aumento
significativo nos últimos em todo o mundo devido a
diversos fatores como, por exemplo, o aumento da
exposição do homem ao meio ambiente e o aumento da
sensibilidade dos métodos diagnósticos.
No estado de São Paulo, as espécies potencialmente
patogênicas mais freqüentemente isoladas são: M.
kansasii, complexo M. avium (M. avium, M intracellulare),
M. fortuitum, M. abscessos subsp abcessus, M. abcessus
subsp bolletti, sendo raramente isoladas: M. chelonae, M.
peregrinum, M. marinum, M. xenopi, M. scrofulaceum, M.
malmoense, M. szulgai, M. simiae, M. asiaticum, M.
lentiflavum, M. genavense. Dentre as espécies não
patogências a mais freqüentemente isolada é o M.

gordonae, sendo mais raramente isoladas as espécies M.
triviale, M. nonchromogenicum e M. neoaurum1.

Classificação das Micobactérias Não
Tuberculosas
As MNT compreendem mais de 140 espécies identificadas
até o momento com base em testes fenotípicos (tempo de
crescimento, produção ou não de pigmentos, provas
bioquímicas, crescimento ou não na presença de inibidores
químicos) e testes moleculares (PRA, PCR Restriction
Analysis e sondas genéticas “in house” ou comerciais)1.
As MNT podem ser classificadas de acordo com a sua
capacidade de causar doença no homem em
potencialmente patogênicas e não patogênicas. As
principais espécies estão descritas no Quadro 1 .
É importante considerar as hipóteses de contaminação
ou colonização por MNT. Pacientes com suspeita clínica
de MNT pulmonar, mas que não preencham os critérios
diagnósticos necessitam ser acompanhados até a
confirmação ou exclusão da doença.

Patogenia
A infecção pulmonar por MNT é adquirida pela inalação
de aerossóis provenientes de água de superfícies naturais
ou de sistemas de água quente doméstica e institucional.
Em um estudo, um alto índice de refluxo gastroesofágico

Quadro 1. Classificação de algumas espécies de MNT de acordo com a
patogenicidade
MNT potencialmente patogênicas
M. abscessus
M. asiaticum
M. avium
M. avium subsp. paratuberculosis
M. celatum
M. chelonae
M. fortuitum
M. genavense
M. haemophilum
M. immunogenum
M. intracellulare
M. kansasii
M. lentiflavum
M. malmoense
M. marinum
M. mucogenicum
M. peregrinum
M. scrofulaceum
M. shimoidei
M. simiae
M. szulgai
M. ulcerans
M. xenopi
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MNT raramente patogênicas
M. agri
M. aurum
M. branderi
M. chitae
M. duvalli
M. fallax
M. flavescens
M. gastri
M. gordonae
M. hassiacum
M. mageritense
M. neoaurum
M. nonchromogenicum
M. phlei
M. porcinum
M. pulveris
M. smegmatis
M. terrae
M. triviale
M. vaccae
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foi observado em pacientes com doença pulmonar MAC, o
que sugere a possibilidade de que a aquisição inicial
possa ter sido através da ingestão com posterior
aspiração a partir do estômago3.
Ao contato das MNT com os alvéolos, os macrófagos
elaboraram citocinas que recrutam linfócitos e outros
macrófagos para o local da infecção, levando a interacções
entre estes tipos de células que aumentam a morte de tais
microrganismos. A interleucina-12 (IL-12) e factor de
necrose tumoral-alfa (TNF-alfa) são especialmente
importantes na resposta imune antimicobacteriana4.
Esta cadeia de acontecimentos é semelhante ao descrito
para a tuberculose. No entanto, ainda não é conhecido se
a infecção por MNT leva à forma latente da doença que
pode recrusdecer tempos depois como na tuberculose5.

Diagnóstico
A doença pulmonar por MNT geralmente ocorre em
pacientes com doença pulmonar pré-existente como
pneumoconioses, doença pulmonar obstrutiva crônica,
tuberculose prévia, bronquiectasias e doença do refluxo
gastroesofágico. A avaliação clínica é frequentemente
dificultada pela similaridade da sintomatologia com as
doenças pulmonares pré-existentes.
A American Thoracic Society (ATS) em associação com a
Infectious Diseases Society of America (IDSA) publicou,
em 2007, um documento com a definição dos critérios
diagnósticos para as MNT6 (Quadro 2).
Quadro 2 - Diagnóstico de doença pulmonar por MNT
Critérios clínicos e radiológicos:
1. Sintomas respiratórios associados a opacidades nodulares
ou cavidades na radiografia e/ou bronquiectasias e múltiplos
pequenos nódulos na tomografia computadorizada de tórax,
e
2. Exclusão de outros diagnósticos, especialmente a
tuberculose.
Critérios microbiológicos:
1. Cultura positiva em duas amostras diferentes de escarro.
ou
2. Uma cultura positiva por escovado ou lavado broncoalveolar.
ou
3. Biópsia pulmonar: processo crônico granulomatoso e/ou
BAAR no tecido associado à cultura positiva em tecido,
escarro ou lavado broncoalveolar.

Quadro clínico das doenças por MNT
As MNTs podem induzir quatro síndromes clínicas
distintas:
1. Doença pulmonar progressiva geralmente associada
à bronquiectasias ou doença pulmonar obstrutiva crônica
e causada principalmente por M. avium (MAC) M. kansasii
e M. abscessus, especialmente em idosos.
Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016

2. Linfadenite superficial, especialmente cervical. Em
crianças é causada principalmente por MAC, M.
scrofulaceum e M. malmoense, lembrando que doença por
M. tuberculosis é uma das causas mais comuns de
linfadenite em países com alta incidência de tuberculose.
3. Doença disseminada que pode ocorrer em pacientes
imunodeprimidos.
4. Infecção da pele e tecidos moles que geralmente é
uma conseqüência da inoculação direta.
O Mycobacterium avium complex (MAC) é a espécie
predominante nas bronquiectasias independente de sua
etiologia. No entanto, não é raro isolar mais que uma espécie
em um mesmo paciente com bronquiectasias e a associação
com a tuberculose ou outras micobacterioses pode ocorrer7,8.
Os eventos celulares que levam à formação dos
granulomas e a liberação de enzimas e de outras proteínas
citolíticas citotóxicos podem resultar em necrose local e
dos tecidos infectados e/ou adjacentes. Estes eventos
levam a duas formas principais da doença por MNT,
especialamete MAC em adultos: fibrocavitária e
fibronodulares / bronquiectásicas.
Na forma fibrocavitária existe um maior
acomentimento dos lobos superiores e é mais comum em
pacientes idosos, fumantes do sexo masculino e com
sintomas pulmonares crônicas devido a doença pulmonar
subjacente. Os sintomas e alterações radiológicas podem
ser difíceis de diferenciar da doença subjacente6.
A forma fibronodular e bronquiectásica por MAC é mais
comum em mulheres não tabagistas com idade superior a
50 anos que não têm doença pulmonar subjacente. Alguns
pacientes com doença pulmonar por MNT fibronodular
parecem ter características clínicas semelhantes e
alterações estruturais como escoliose, pectus excavatum,
prolapso da válvula mitral, e hipermobilidade articular.
As anormalidades fenotípicas observadas na doença
pulmonar por MNT pode representar uma forma frusta de
doença do tecido conjuntivo até agora não identificada9.
Essa forma foi descrita em 1989 por Prince e
colaboradores em uma série de pacientes com doença
pulmonar por MAC sem aparentes fatores predisponentes,
predominando em mulheres (81 %) idosas e com padrão
radiológico fibronodular (76 %). Em 1992, Reich e Johnson
descreveram 6 casos de doença pulmonar por MAC, todos
em pacientes do sexo feminino, com uma média de idade
de 65 anos, sem evidência clínica de doença pulmonar
prévia, com envolvimento inicial da periferia e porção
inferior do lobo médio e/ou língula . Admitindo que as
mulheres consideram a tosse como um comportamento
socialmente inaceitável, estes autores definiram este novo
padrão como “Síndrome de Lady Windermere”. O
mecanismo de supressão voluntária da tosse pode levar
ao desenvolvimento de pneumonite obstrutiva, fibrose
pulmonar ou bronquiectasias no lobo médio e na língula.
Este padrão de doença é chamado doença bronquiectásica
nodular. Está mais frequentemente associado ao MAC, mas
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também pode ser secundário ao M. abcessus, M. chelonae,
M. simiae e M. kansasii6.
A evolução da micobacteriose nessa associação é
variável, mas tende a ser mais crônica e indolente. Assim,
geralmente é necessário o acompanhamento clínico,
radiológico e bacteriológico até a confirmação do
diagnóstico da micobacteriose6.
Várias explicações têm sido sugeridas para o
desenvolvimento da doença bronquiectásica nodular. Reich
e Johnson consideraram razões anatómicas (brônquios do
lobo médio e língula longos e estreitos) e sociais (inibição
voluntária da tosse) como explicação do predomínio das
alterações no lobo médio e língula no sexo feminino. Outros
autores sugerem que a vibração cardíaca possa causar uma
distorção do parênquima do lobo médio e da língula em
doentes com alguma alteração do tecido conjuntivo10. O
início dos sintomas em mulheres na idade pós-menopausa
sugere também o envolvimento dos hormônios sexuais9.
Na maioria destas possíveis explicações, a ideia
subjacente é a de que o mecanismo causal levará ao
desenvolvimento de bronquiectasias e estas, por sua vez,
predisporão à infecção por MNT. No entanto, nos estudos
que correlacionam as alterações radiológicas com os
achados histopatológicos, foi demonstrado que os pequenos
nódulos podem coalescer e dar alterações ectásicas e que
pode ocorrer destruição da parede brônquica por extensa
inflamação, com ou sem formação de granulomas, a nível
peribronquiolar e bronquiolar. Estas alterações documentam
a invasão tecidular pelas MNT e demonstram o seu potencial
bronquiectásico11. Outros estudos que sugerem o papel
patogênico das MNT são avaliações tomográficas seriadas
que demonstrama evolução da bronquiectasias existentes e
a formação de novas bronquiectasias à medida que a

micobacteriose progride11.
De particular interesse também são os pacientes com
bronquiectasias e doença pulmonar por MAC que são
heterozigotos para fibrose cística reguladora da
condutância transmembrana (CFTR). Essas mutações
parecem ocorrer com mais frequência em pacientes com
bronquiectasias e doença por MAC. Embora esses
pacientes não preencham os critérios para fibrose cística,
eles possuem anormalidades íon epiteliais e de transporte
de água brônquica que podem corroborar para o
desenvolvimento de bronquiectasias12.
O isolamento das micobactérias do complexo MAC pode
ser mais difícil nesta forma do que na forma fibrocaivitária
e a positividade das culturas pode ser intermitente e com
poucas colônias9.
As características tomográficas comuns das MNT são
múltiplos pequenos nódulos (< 1 cm), seguido de
bronquiectasias cilíndricas e o aspecto de árvore em
brotamento com predomínio no lobo médio e língula6. Estudos
sugerem que esta combinação tem uma sensibilidade de 80
% e especificidade de 87 % no diagnóstico da associação
MNT e bronquiectasias. Os nódulos podem preceder as
bronquiectasias e frequentemente surgem novas
bronquiecatasias nas áreas acometidas pelas MNT13,14.

Tratamento das doenças pulmonares por MNT
Para o tratamento das MNT, não existem esquemas
terapêuticos de consenso e as orientações baseiam-se em
estudos retrospectivos. O tempo de tratamento recomendado
para as formas pulmonares é de 12 a 18 meses, com cultura
negativa por, pelo menos 12 meses. Os esquemas propostos
para as mais frequentes doenças pulmonares no estado de
São Paulo estão representados no quadro 31,6.

Quadro 3 - Tratamento das MNT pulmonares mais frequentes no Estado de São Paulo (2008-2013)
Espécies
M kansasii

Tratamento sugerido
R + H + E por 18 meses e/ou 12 meses de
cultura negativa

Observações
Formas cavitárias: associar S por 6 a 12
mesesResistência à R: Cl

M avium
M intracellulare
M chimarae

Cl + R + E por 18 meses e/ou 12 meses de
cultura negativa

Formas cavitárias: associar S por 6 a 12
mesesResistência à Cl: R + H + E (18 meses)
+ S ou Am (6 meses)

M abcessus
M massiliense
M boletti

Cl + Am (6 a 12 meses) + Imipenem ou
Cefoxetina (2 a 3 meses)

Considerar cirurgia sempre que possível. Cursos
intermitentes de tratamento podem ser utilizados já que
atualmente a doença pulmonar é considerada incurável

M fortuitum

Cl + Le por 18 meses + Am (3 a 6 meses) e/
ou 12 meses de cultura negativa

M chelonae

Cl + Am (6 a 12 meses) + Imipenem ou
Cefoxetina (2 a 3 meses)

Considerar cirurgia sempre que possível.

Am: amicacina 10 a 15mg/kg/dia (máximo 1g/dia, 5x/semana nos 2 primeiros meses e 2x/semana a partir do terceiro mês. Reduzir a dose para pacientes com
mais de 60 anos); Cefoxetina: 200mg/dia; Cl: claritromicina 500 mg a 1g/dia; E: etambutol 25mg/kg/dia (máximo: 1,2g); H: isoniazida 5 a 10mg/kg/dia (máximo
300mg); Imipenem: 30mg/kg/dia; Le: levofloxacino 500 a 750 mg/dia R: rifampicina 10mg/kg/dia (máximo 600mg); S: estreptomicina 10 a 15mg/kg/dia (máximo
1g/dia, 5x/semana nos 2 primeiros meses e 2x/semana a partir do terceiro mês de tratamento. Reduzir a dose para pacientes com mais de 60 anos).
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Discinesia ciliar primária - revisão
Primary ciliary dyskinesia - review
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Resumo
Discinesia Ciliar Primária (DCP) é uma importante causa de infecções respiratórias recorrentes e bronquiectasias.
Definida como uma herança autossômica recessiva, resulta em função deficiente ou ausente de cílios móveis e
flagelos. Condição cuja prevalência é desconhecida, e provavelmente subdiagnosticada não apenas no Brasil, mas
em todo mundo. O objetivo deste artigo é revisar os principais conceitos em DCP.
A suspeita clínica deve existir desde o período neonatal até a idade adulta, quando houver sintomas crônicos de vias
aéreas superiores ou inferiores, distúrbios de fertilidade ou alteração na lateralidade dos órgãos. Não há um exame
laboratorial definitivo para DCP e resultados negativos não afastam o diagnóstico. Já foram identificados vinte e um
genes com mutações específicas para ciliopatia; no entanto, ainda não há recomendação para sua realização como
parte da investigação inicial. O manejo terapêutico deriva do que é proposto para bronquectasias de outras causas.
Não existem estudos randomizados para tratamentos especificamente para DCP. Prevenir exacerbações é um objetivo
fundamental, a fim de reduzir a velocidade de perda da função pulmonar. Fisioterapia, atividade física, vacinação,
antibióticos inalados e outras medicações são medidas úteis no cuidado destes doentes, que deve ser individualizado,
multidisciplinar, e preferencialmente realizado em centros de referência.
Palavras chave: bronquiectasia; transtornos da Motilidade Ciliar; Síndrome de Kartagener.

Abstract
Primary ciliary dyskinesia (PCD) is an important cause of recurrent respiratory infections and bronchiectasis. Defined
as an autosomal recessive inheritance, it leads to defective or absent function of the mobile cilia and flagella. Condition
which prevalence is unknown, and probably under diagnosed not only in Brazil but also worldwide. The purpose of this
article is to review the main concepts in PCD. The clinical suspicion must exist from the neonatal period to adulthood,
in case of chronic symptoms of upper or lower airways, fertility disorders or change of the organ’s laterality. There is no
definitive laboratory test for PCD and negative results do not exclude the diagnosis. Twenty one genes have already been
identified with specific mutations for ciliopatia; however, there is no recommendation for its implementation as a part
of the initial investigation. The therapeutic management is derived from what is proposed for bronchiectasis of other
causes. There are no randomized studies for treatments, specifically for PCD. Preventing exacerbations is a main
objective in order to reduce the rate of lung function decline. Physiotherapy, physical activity, vaccination, inhaled
antibiotics and other medications are useful measures in the care of these patients, what shall be individualized,
interdisciplinary, and preferably conducted in referral centers.
Keywords: bronchiectasis; ciliary motility disorders; Kartagener Syndrome.

Introdução
Discinesia Ciliar Primária (DCP) é uma das causas de
infecções respiratórias recorrentes e bronquiectasias, e
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designa um conjunto de sintomas e sinais produzidos pela
função deficiente ou ausente de cílios móveis e flagelos.
Cílios e flagelos são estruturas filogeneticamente
preservadas e suas alterações de forma ou função produzem
anomalias tanto em seres unicelulares como em
metazoários (seres humanos, por exemplo). Tal deficiência
pode ser primária, uma herança autossômica recessiva, ou
secundária, causada por inflamação temporária.
A função ciliar envolve a transmissão de informações
de sensibilidade olfatória, hormonal, termossensível,
mecanossensível, fotossensível e osmossensível 29; além
disso, a propriedade de gerar movimento coordenado em
frequência e padrão que produzam clareamento mucoso
nas vias aéreas. No sistema respiratório a ciliopatia se
Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016

apresentará classicamente com presença de
bronquiectasias, e o paciente em geral terá tosse crônica
produtiva desde a infância, associado ou não a distúrbios
da lateralidade dos órgãos. Outras doenças que têm sua
origem no cílio primário são a doença renal policística, a
síndrome de Bardet–Biedle, e a retinite pigmentosa. 1, 3
O posicionamento das vísceras únicas durante a
embriogênese depende do batimento vertical do cílio nodal.
Se este batimento for inadequado existe uma chance de
50% das vísceras se posicionarem aleatoriamente, gerando
situs inversus, situs ambiguus (conhecido como heterotaxia),
e cardiopatias congênitas. A Síndrome de Kartagener (SK) é
definida pela associação de rinossinusite, bronquiectasia,
infertilidade e situs inversus.2, 4
O objetivo deste artigo é revisar os principais conceitos
fisiopatogênicos, diagnósticos e opções terapêuticas na
DCP, uma doença órfã e extremamente subdiagnosticada.

A ultraestrutura ciliar
Os cílios são estruturas filogeneticamente preservadas
desde a alga verde unicelular Chlamydomonas sp.3 A via de
condução respiratória é revestida por células ciliadas desde
o terço posterior das fossas nasais até os bronquíolos,
células que compõem o epitélio colunar pseudo
estratificado, e que suportam cerca de 200 cílios cada uma.
O cílio primário consiste em um axonema de
microtúbulos (nove pares de microtúbulos rodeiam um par
central) apoiados sobre um pé basal, e que são compostos
de á e â monômeros de tubulina. Filamentos radiais unem
os pares periféricos ao par central. Filamentos de nexina

conectam os pares entre si. Cada par de túbulos periféricos
possui dois braços de dineína, um braço interno que atua
na forma de onda, e um braço externo que confere a
frequência dos batimentos. A energia provém via hidrólise
de ATP ao longo dos braços de dineína.5
Esse axonema pode se apresentar em duas configurações,
(i) 9+0, cílio nodal ou (ii) 9+2, cílio primário.
Durante a embriogênese, a lateralidade dos órgãos é
determinada pela atividade do cílio nodal no período de
gastrulação.6 O axonema deste cílio não contém o par
central de microtúbulos, atuando em movimento de
rotação. A discinesia dessa estrutura resulta em
randomização da lateralidade, situs ambiguus/heterotaxia
ou situs inversus, determinando a Síndrome de Kartagener.2

Epidemiologia
A literatura atual é imprecisa quanto à prevalência de
DCP. De 1976 a 1990 Afzelius calculou uma prevalência de
1:10.000.3 A DCP correspondeu a 13% dentre todas as
causas de bronquiectasias em amostra de população
europeia.7 A média de idade ao diagnóstico é seis anos
(4,4 anos em doentes com situs inversus), tardia quando
comparada a fibrose cística (1,3 anos). Repetindo as
características presentes na maioria das doenças de vias
aéreas, estudos recentes enfatizam que o diagnóstico
tardio se relaciona com piora da função pulmonar.8, 9,10
No Brasil não foram encontrados dados quanto à
frequência da DCP na população geral, refletindo
possivelmente o subdiagnóstico da condição, associado ao
baixo índice de suspeição e à dificuldade em confirmá-lo.

Figura 1. A- Axonema em corte transversal: notar braços externos e internos de dineína (setas finas), filamentos radiais e bainha central (seta grossa); aumento
de 100.000. B- Esquema de cílio em secção transversal mostrando seus elementos: subtúbulo A (estrela) e subtúbulo B (triangulo) dos pares periféricos, braço
externo de dineína (seta grossa), braço interno de dineína (seta fina), filamentos radiais (seta fina comprida), microtúbulos centrais (seta branca) e bainha central
(seta com base); cortes visualizados da base para o ápice do axonema apresentam braços de dineína dispostos em sentido horário.5
Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016
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Apresentação clínica
A identificação desta condição é possível ainda intraútero nos portadores de SK via ultrassonografia
morfológica. É causa da síndrome da angústia respiratória
neonatal11, e que frequentemente recebe o diagnóstico de
taquipneia transitória do recém-nascido ou pneumonia
neonatal.12 Deve ser incluída na pesquisa diagnóstica de
dispneia na infância, sobretudo se associada à tosse
produtiva, com ou sem sibilância. Sinais e sintomas
tipicamente presentes nessa faixa etária podem passar
como quadros virais, envolvendo vias aéreas superiores
como rinite crônica, descarga posterior (secreção em
retrofaringe), cefaleia, otite de repetição.
Em pacientes adultos o quadro clínico costuma incluir
a presença de tosse crônica produtiva com agudizações
frequentes; a espirometria revela habitualmente obstrução
ao fluxo aéreo, e os exames de imagem (tomografia de
tórax de alta resolução - TCAR) em geral evidencia a
presença de bronquiectasias com envolvimento
significativo de pequenas vias aéreas (bronquíolos com
diâmetro interno menor que 2 mm). A TCAR pode
demonstrar vários sinais de acometimento de vias aéreas,
tais como espessamento de paredes brônquicas,
bronquiectasias, bronquioloectasias, atelectasias,
aprisionamento aéreo, e plugues mucosos.13-15 A coinfecção
por tuberculose pode estar presente, com formação de
cavernas e eventual colonização fúngica, gerando
micetomas intracavitários.16
A infertilidade masculina secundária à discinesia da
cauda do espermatozoide é a regra, não afetando as
demais estruturas celulares.5 Tal fato permite a presença
de espermatozoides férteis passíveis de fecundação.17 Em

mulheres a fecundidade é reduzida com risco de gravidez
ectópica em tubos ovarianos.18
Transtornos do sono em portadores de bronquiectasia
vêm ganhando ênfase na última década, considerando que
a obstrução fixa e o acúmulo de secreção nas vias aéreas
podem ser fatores precipitantes de hipoxemia e
fragmentação do sono. Estudo europeu de 2011 avaliou
44 crianças baseado em questionários de qualidade de
sono, encontrando trinta e sete por cento destas com
qualidade ruim. Pacientes com piores achados
tomográficos também apresentaram pior qualidade de
sono. 31De natureza observacional, um estudo em
andamento na cidade de São Paulo pretende apontar
dados consistentes sobre distúrbios do sono em adultos
com bronquiectasia não fibrocística, utilizando
polissonografia em laboratório do sono aliada a exame
físico direcionado e questionários. 32

Diagnóstico
O diagnóstico da DCP deve ser pensado desde a
neonatologia e da clínica pediátrica. A apresentação de
insuficiência respiratória neonatal independente da idade
gestacional; pneumonias de repetição, otites e
rinossinusites crônicas, déficit no ganho ponderal e,
sobretudo, a presença de situs inversus devem levantar a
suspeita do diagnóstico. A idade média ao diagnóstico na
Europa gira em torno de 5,5 anos.20
Adultos com infertilidade e sintomas respiratórios devem
ser investigados, assim como familiares sintomáticos ou
não de portadores confirmados. A população asiática é
particularmente contemplada com uma prevalência de
1:2.000, associada à consanguinidade.21

Tabela 1. Sintomas presentes no pré-natal, neonatal, infância, puberdade e adulto
Pré-natal
Situs inversus totalis ou heterotaxia à ultrassonografia morfológica; ~25% dos indivíduos com situs
inversus têm DCP, a prevalência em heterotaxia e subtipos é desconhecida
Neonatal
>75% dos nascidos a termo com DCP exibem síndrome do desconforto respiratório necessitando de
oxigenioterapia suplementar
Rinorreia contínua desde o primeiro dia de vida Hidrocefalia, sendo causada por disfunção do cílio
ependimário
Infância
Tosse produtiva crônica, associada ou não a atelectasias ou pneumonia
Asma atípica não responsiva ao tratamento, especialmente quando associada à tosse
produtiva
Bronquiectasia idiopática
Rinite crônica sem remissão; pólipos nasais são raros nessa idade
Rinossinusite crônica em crianças mais velhas
Otite médica crônica
Perda auditiva
Puberdade e adulto
Mesmas da infância
Bronquiectasias mais evidentes em adultos (83%)
Expectoração crônica mucopurulenta é comum
Baqueteamento digital
Provas de função pulmonar com padrão obstrutivo ou misto
Pólipos nasais e halitoseInfertilidade masculina (~50%) devido a imotilidade dos espermatozoides
Gravidez ectópica
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DCP não conta com nenhum exame laboratorial ou sinal
clínico patognomônico. A observação direta do cílio
discinético é o pilar que sustenta o diagnóstico definitivo,
tendo a microscopia eletrônica de transmissão (ME) como
padrão ouro. A necessidade de ME encarece o diagnóstico,
sua viabilidade e provavelmente explica a baixa
prevalência de DCP dentre o quadro geral das
bronquiectasias, com menos de 1.000 pacientes com
diagnóstico bem estabelecido nos EUA.12
Os demais exames, como a medida de óxido nítrico
inalado, o teste da sacarina e a medida de clearance muco
ciliar por aerossol são úteis para triagem, poupando
alguns pacientes de realizar biópsia. O espermograma é
um exame útil no contexto de investigação diagnóstica de
pacientes sintomáticos respiratórios crônicos, uma vez
que a presença de bronquectasias e infecções
sinusobronquiais de repetição, associados à infertilidade
e espermograma com evidências de alterações na
motilidade e viabilidade dos espermatozoides indicarão
a discinesia ciliar como substrato fisiopatológico para o
processo de doença bronquectásico.
A ME analisa material colhido por biópsia do corneto
nasal com escova ou pinça ou de vias aéreas inferiores,
obtida por broncoscopia.
Estudo recente com 1.149 análises de ME demonstrou,
em concordância com a literatura prévia, que o principal
defeito ciliar reside nos braços de dineina em mais de
80% dos casos e mais frequentemente nos braços externos,
tanto em adultos quanto em crianças.22-24
Os defeitos encontrados, em ordem de frequência foram:
braços externos de dineina (BED) isoladamente 24–43%;
BED associados com braços internos de dineina (BID) 24–
45%; defeitos nos BID isoladamente 14–29%; e defeitos no
par central 4–18%. Importante ressaltar que nesse mesmo
estudo cílios normais a ME foram encontrados em 28 de
109 portadores de situs inversus, ou seja, de Síndrome de
Kartagener. Um total de 18% de pacientes com DCP exibiram
cílios normais, requerendo ferramentas diagnósticas
adicionais. 22
Além da ultraestrutura, o padrão do batimento ciliar
pode ser analisado concomitantemente. Rigidez,
movimentação anormal (circular, p.e; o fisiológico seria
longitudinal), redução da amplitude do batimento e
imobilidade podem estar presentes mesmo com cílios
estruturalmente normais.22
Em uma importante revisão de Bush e colegas25, tendo
como objetivo principal triar amostras que mereceriam
análise por ME, obtiveram valor mínimo de frequência do
batimento ciliar de 11Hz, estabelecendo este número como
limite inferior da normalidade para frequência do
batimento ciliar.
Recentes estudos demonstraram um elevado número
de falsos-negativos utilizando-se somente esse valor para
o diagnóstico.28
A cultura de células é um processo em que as mesmas
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são cultivadas sob condições controladas, favorecendo
sua replicação e estudo aplicado. Pode ser empregada em
DCP na sua diferenciação de outras alterações ciliares e
quando não encontramos cílios na amostra de biópsia. É
uma técnica promissora na avaliação de novos fenótipos
de DCP.19

Testes de triagem
Óxido nítrico (NO) é um gás difusível com diversas
funções no organismo humano. Em 1997, Xue e colegas30
encontraram NO sintase nos microtúbulos basais em
cobaias, os quais poderiam ter relação com o batimento
ciliar. Atualmente sabe-se que níveis de NO estão reduzidos
(10-20% da normalidade) em pacientes com DCP, de modo
que sua detecção no ar exalado pode ser útil como exame
de triagem.
Além de não estar disponível na maioria dos centros de
atendimento e pesquisa de doenças respiratórias, o método
tem outras limitações, como a necessidade de colaboração
do doente (faixa etária mínima de cinco anos) e a
interferência com doenças de vias aéreas: é necessário que
o indivíduo não tenha recentes infecções agudas
(rinossinusite, bronquiolite), nem outras alterações recentes
nas vias aéreas, as quais poderiam temporariamente
reduzir os valores de NO.19 Um exame mais barato é o teste
da sacarina, que permite avaliar de maneira grosseira a
função mucociliar. Um tablete de sacarina é locado no
corneto nasal inferior e conta-se o tempo até que o paciente
relate o gosto do açúcar. Com idade mínima de 12 anos
para realização, esse teste é pouco utilizado na prática
diária brasileira, não é recomendado para crianças, e não
há padronização do método.
Com baixa especificidade, porém muito sensível, a
análise do clearance mucociliar com radiotraçador é outra
opção que tem crescido nas últimas décadas. Um estudo
publicado no jornal Thorax, com quatro anos de
seguimento, avaliou o transporte muco ciliar usando
colóide 99mTc-albumina como triagem para DCP, e postula
que um teste normal excluiria DCP.26 No entanto, não há
evidência para seu emprego na clínica de rotina.
O espermograma é um exame de fácil realização, e cujo
resultado deve ser interpretado á luz do contexto clínico.
Alterações na motilidade ciliar dos espermatozoides, de
sua vitalidade, funcionalidade e número, associadas à
evidência clínica e tomográfica de doença sinusal e de
vias aéreas (bronquiectasias e principalmente
acometimento de pequenas vias aéreas) sugerem
fortemente a presença de discinesia ciliar. Há que se
considerarem possíveis alterações na fertilidade e no
espermograma na Fibrose Cística e na Síndrome de Young.
No entanto, como outros exames de triagem e de
confirmação diagnóstica nem sempre estão disponíveis,
este parece um exame complementar útil na definição do
diagnóstico da DCP.
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Testes genéticos
Sendo a DCP uma doença de herança autossômica
recessiva, a pesquisa genética tem ganhado ênfase nos
últimos três anos.
Totalizando 21 genes identificados, as mutações bialélicas específicas para ciliopatia são conhecidas como
“primary ciliary diskynesia/ PCD genes”, ou genes da DCP. A
recomendação da European Respiratory Society Task Force
dispensa a pesquisa genética como parte do diagnóstico
inicial, sugerindo que sua realização após definido o
diagnóstico de DCP orientado por ME, e dependendo da
alteração estrutural específica. Exemplos das mutações
mais relevantes são DNAH1 (dynein, axonemal,
intermediate chain 1 gene), DNAH5 (dynein, axonemal,
heavy chain 5 gene) e DNAH11(dynein, axonemal, heavy
chain 11 gene).19
O diagnóstico genético é muito mais complexo do que
os exames anteriores, desde que existem centenas de
proteínas diferentes no cílio que podem ser anormais.
Parece plausível considerar que a presença de tosse
crônica e infecções de repetição de trato respiratório
superior e inferior associados à situs inversus totalis
definam o diagnóstico de discinesia ciliar. O achado de
situs inversus em parente próximo de paciente sintomático
também faz o diagnóstico de DC. Em homens sintomáticos
sem situs inversus, o espermograma alterado espermatozoides vivos, porém com motilidade
prejudicada - também é critério fundamental para o
diagnóstico. Restam as mulheres sem situs inversus e sem
parente próximo com esta alteração nas quais o
diagnóstico de certeza, se for indispensável, exigirá o
recurso a exames mais sofisticados. A ultraestrutura ciliar
normal à microscopia eletrônica de transmissão não
exclui o diagnóstico, restando a cultura de células ciliadas
para definição da presença da doença. O diagnóstico
genético é muito mais complexo do que os exames
anteriores, pois existem centenas de proteínas diferentes
no cílio que podem ser anormais.

Abordagem Terapêutica
A DCP é uma das etiologias de bronquiectasias. Assim,
todo manejo terapêutico deriva do que é proposto para
bronquectasias de outras causas. Como ocorre com
diversas doenças raras, há uma carência de estudos
randomizados para avaliação de tratamentos
especificamente para DCP. A prevenção de exacerbações
infecciosas é um objetivo fundamental a ser perseguido,
a fim de reduzir a velocidade de perda de função pulmonar.
As recomendações atuais ERS Task Force Comittee
200919 constituem uma boa revisão sobre o assunto e
definem o nível de evidência (NE) e a força da
recomendação (FR) para cada modalidade de terapia em
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crianças. Os autores recomendam flexibilidade na escolha
e definição das modalidades terapêuticas, além de propor
que as tentativas se baseiem na resposta clínica, sempre
dentro de um cuidado individualizado e enfatizando, como
objetivo essencial do tratamento o clareamento das vias
aéreas de condução. O seguimento do doente em centro
especializado obtém forte recomendação.
Fisioterapia e atividade física: devem ser regulares e
encorajados (FR: forte; NE: moderado).
Antibióticos: antibióticos profiláticos não devem ser
prescritos a todos os pacientes, mas devem ser
considerados se infecções recorrentes (NE: opinião de
especialistas; FR: fraco).
Cultura do escarro trimestral deve guiar a terapia
quando houver persistência dos sintomas. Os agentes
mais comuns são Haemophilus influenzae, Staphylococcus
aureus e Streptococcus pneumonia.25 Antibióticos em altas
doses devem ser prescritos ao primeiro sinal de
deterioração da função pulmonar ou sintomas, sendo
possível progressão para administração intravenosa (NE:
opinião de especialistas; FR: forte).
Quando há presença de P. aeruginosa, é plausível a
tentativa de erradicação semelhante à adotada em FC,
porém tem escassa evidência. Antibioticoterapia
inalatória anti-Pseudomonas pode ser considerada (NE:
opinião de especialistas; FR: fraco).
A infecção por micobactérias deve ser sempre
pesquisada e tratada conforme protocolo específico.
Medicações inalatórias: há ainda menos evidência do
que para as demais terapias. Broncodilatadores, como
salbutamol, não levam à piora, mas também não são
efetivos. Uso de corticoide inalatório ou por via oral
também carecem de confirmação do efeito, e não devem
ser usados de maneira generalizada (NE: baixo; FR: forte).
Seu emprego deve considerar o benefício individual.
O emprego de solução salina hipertônica é uma opção,
assim como alfa dornase, ainda que não haja evidência
científica.
N-acetilcisteína oral demonstrou não trazer benefício e
não deve ser utilizada (NE: moderado; FR: forte).
Em relação às demais opções terapêuticas: imunização
da infância deve ser aplicada regularmente em todos os
doentes, incluindo anti-pneumocócica e anti-influenza (NE:
baixo; FR: forte). O afastamento de poluentes (NE: fraco;
FR: fraco) e da exposição à fumaça do tabaco são medidas
indispensáveis (NE: opinião de especialista; FR: forte).
As indicações para lobectomia ou outras ressecções
cirúrgicas seguem aquelas propostas para as
bronquiectasias de outras causas. O transplante
pulmonar carece de evidência, mas o bom senso indica
ser uma possibilidade a ser considerada conforme o
contexto clínico e funcional.
Outras medidas incluem planejamento familiar para
pacientes com déficit na fertilidade. A inseminação
artificial é uma opção disponível em nossa meio.
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Direções Futuras
Estudos multicêntricos randomizados são escassos e é
evidente a dificuldade do diagnóstico precoce da DCP mesmo
em países desenvolvidos. Com objetivo principal de
caracterizar a evolução clínica e padronizar o seguimento
clínico surgiu em 2007 a iniciativa europeia BESTCILIA (Better
Experimental Screening and Treatment for Primary Ciliary
Dyskinesia – Melhor triagem e tratamento experimental para
discinesia ciliar primária)27 patrocinada pela European
Union Seventh Framework Programme, ligada à União
Europeia. Essa iniciativa envolve Alemanha, Holanda, Suíça,
Polônia e Estados Unidos da América. Dentre as finalidades
deste grande estudo observacional destacam-se a
elaboração de um questionário em qualidade de vida
específico; uso de azitromicina em DCP; criação de um banco
de dados sistemático sobre incidência, apresentação,
tratamento e curso da doença.
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Resumo
A fisioterapia tem como objetivo auxiliar na remoção de secreções e reabilitar pacientes com bronquiectasias para
a recuperação da sua capacidade funcional. O objetivo desta revisão foi avaliar na literatura das últimas décadas
as terapêuticas adotadas para adultos e crianças com bronquiectasia não fibrocística em relação à higiene brônquica
e reabilitação pulmonar.
Palavras chave: fisioterapia, reabilitação pulmonar, bronquiectasia

Abstract
Physical therapy aims to facilitate secretions removal from airways and rehabilitate patients with bronchiectasis in
order to recover their functional capacity. The objective of this review is to evaluate the literature of the last decades
regarding bronchial hygiene and pulmonary rehabilitation directed to adults and children with non-cystic fibrosis
bronchiectasis.
Keywords: physical therapy, pulmonary rehabilitation, bronchiectasis

Introdução
Bronquiectasia é uma condição patológica persistente
e progressiva que acomete adultos e crianças e é
caracterizada pela destruição da parede brônquica e
dilatação anormal da via aérea detectada por exames de
imagem como a tomografia computadorizada e associada
a sintomas como tosse crônica e produção excessiva de
muco1. A fisiopatologia da bronquiectasia é caracterizada
por um ciclo vicioso de infecção e inflamação associada
à resposta intrínseca do paciente em responder a esta
agressão infecciosa e inflamatória cursando com um
prejuízo da função mucociliar. A disfunção gerada no
transporte mucociliar favorece o acúmulo de muco
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favorecendo a proliferação de agentes infecciosos
potencializando a agressão à árvore brônquica e
perpetuando o ciclo2. Neste contexto, a remoção ou métodos
que favoreçam esta remoção de muco pulmonar se
tornaram parte importante da terapia de pacientes
bronquiectásicos o que vem gerando nos últimos anos a
necessidade de estudos e guidelines que avaliem a eficácia
das técnicas fisioterapêuticas nesta população3.
Outra questão importante para estes pacientes com
bronquiectasia é o acometimento da musculatura
esquelética periférica como ocorre nas demais doenças
pulmonares crônicas e inflamatórias. Esta disfunção
muscular é causada pela inflamação, anormalidade das
trocas gasosas, distúrbios hidroeletrolíticos, inatividade,
má nutrição e medicamentos4.
A fisioterapia tem como objetivo auxiliar na remoção
de secreções e reabilitar estes pacientes para a
recuperação da sua capacidade funcional. Portanto o
Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016

objetivo desta revisão foi avaliar na literatura das últimas
décadas as terapêuticas adotadas para adultos e crianças
com bronquiectasia não fibrocística em relação à higiene
brônquica e reabilitação pulmonar.

Fisioterapia respiratória na criança e no adulto
com bronquiectasia não fibrocística (BNFC)
A fisioterapia é baseada na resolução da disfunção
que a doença causa ao indivíduo. No caso específico da
fisioterapia respiratória, a ausculta pulmonar é
imprescindível para se determinar o local exato da via
aérea que está acometida pelo processo fisiopatológico
para uma indicação precisa do tratamento a ser aplicado5.
Na bronquiectasia o acometimento da via aérea é difuso,
ou seja, desde a via aérea de pequeno até grande calibre,
além da excessiva produção de muco que pode levar ao
comprometimento da área de troca como os alvéolos.
Diversas são as técnicas de higiene brônquica descritas
na literatura. Atualmente essas são divididas em técnicas
de higiene brônquica convencionais e não convencionais
(ou novas técnicas de fisioterapia respiratória). 6 As
técnicas chamadas convencionais tem como princípio de
ação as ondas mecânicas aplicadas no tórax do paciente
para promover o tixotropismo da secreção e assim facilitar
o carreamento e eliminação. As novas técnicas de
fisioterapia respiratória mobilizam secreção por variação
de fluxo ou volume no sistema respiratório justificada
pelo princípio da equação de Rhorer7. Esta equação postula
que para haver movimentação de ar para dentro ou para
fora pulmões, e assim mobilizar secreção, a pressão
pleural deve vencer a resistência, a pressão elástica e a
pressão inercial do sistema respiratório (Equação 1).
Equação 1: Equação do movimento

Ciclo ativo da respiração (CAR)
O CAR é um conjunto de técnicas que inclui controle da
respiração (respiração diafragmática) que se intercala com
exercícios de expansão pulmonar (exercícios fracionados,
sustentados em tempos) com uma técnica de expiração
forçada (TEF). O número e frequência de cada componente
do CAR podem ser alterados, porém para ser considerado
CAR todos estes componentes devem estar presentes e
intercalados por respiração diafragmática8. É uma técnica
que precisa da colaboração do paciente para ser executada.
Vários mecanismos estão envolvidos no CAR. Os exercícios
de expansão com aumento de volume, o controle da
respiração com baixo volume e fluxo lento e a TEF com
fluxo rápido/forçado. Todos estes mecanismos associados
conseguem agir em todas as regiões da árvore brônquica
(parênquima e vias aéreas de pequeno, médio e grande
calibres). Pryor9 em um dos seus estudos coloca que o
controle da respiração tem a função de impedir/controlar
um possível broncoespasmo e evitar uma dessaturacão, os
exercícios de expansão pulmonar auxiliam na eliminação
de secreções e na otimização da ventilação colateral.
A CAR tem sido utilizada com sucesso em diversas
condições patológicas incluindo a BNFC. Uma revisão
sistemática e metanálise de Lewis et al 10, classifica a
evidência do CAR como boa e que há eficácia imediata da
técnica. Na comparação do CAR com TEF, com a OOAF e
com PEP não foi encontrada diferença na quantidade de
muco expectorada imediatamente após e 24 horas após a
aplicação da técnica. Em contrapartida na comparação
do CAR com técnicas convencionais, o CAR apresentou
maior quantidade de muco expectorada. O CAR também
foi superior na comparação com osciladores torácicos
externos e quando foi comparado a um grupo controle. A
curto prazo o CAR demonstrou maiores benefícios em
especial na quantidade de muco expectorada em relação
as técnicas convencionais cujo mecanismo principal de
ação é o tixotropismo e a força da gravidade.

Drenagem autógena (DA)

Onde:
P: pressão transpulmonar;
R: resistência nas vias aéreas
V’: fluxo de ar medido na boca;
E: elastância dinâmica (1/Complacência)
V: volume de ar;
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A DA consiste em exercícios inspiratórios e expiratórios
realizados de forma lenta e ativa pelo paciente que variam
do volume de reserva expiratória (VRE) ao volume de
reserva inspiratória (VRI). É descrito que esta variação de
volume auxilia no carreamento de secreção das vias aéreas
distais para as proximais o que favorece a tosse 11. A
respiração inicia-se com baixo volume pulmonar o que
desloca a secreção, então se faz aumento no volume para
mobilizar secreção das vias aéreas médias, e por fim,
respira-se em alvo volume para mobilizar secreção das
vias aéreas centrais. O paciente executará toda a técnica,
por isso é necessário ter coordenação e capacidade de
compreender o exercício.
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A DA também pode ser executada de forma passiva no
paciente pouco colaborativo, chamada de DA modificada.
Compressões abdominais ou torácicas serão aplicadas
no paciente para modificar o volume pulmonar. Quanto
maior for a compressão maior será o volume de ar
mobilizado variando do VRE ao VRI. A DA favorece a
eliminação de secreção, além de ser bem tolerada pelo
paciente. Diversos autores descreveram o aumento da
eliminação de secreção bem como a modificação nas
características da reologia do muco, caracterizando que
secreção de vias aéreas média havia sido eliminada em
pacientes com fibrose cística12,13.

Aumento de fluxo expiratório (AFE)
A AFE foi proposta pela primeira vez por Joel Barthe em
197314 É uma técnica passiva realizada pelo fisioterapeuta
no lactente ou na criança, que permanece em decúbito
dorsal. Uma mão será posicionada no abdômen e a outra
no tórax do paciente. No início da fase expiratória, o
fisioterapeuta inicia a compressão do tórax e abdômen
com ambas as mãos até o final da fase expiratória do
paciente, quando interrompe a compressão15. Este mesmo
movimento será iniciado nas expirações seguintes. Este
movimento rápido de compressão favorece a saída do ar
dos pulmões carreando secreção das vias aéreas
proximais, a exemplo da tosse. Esta técnica é realizada
durante o volume corrente. Estudos têm demonstrado
melhora na oxigenação de pacientes com hipersecreção
após realizar técnicas compressivas (AFE)16,17. Embora seja
observado benefício ao sistema respiratório, a aplicação
da AFE pode gerar complicações em outros sistemas18,19.O
tempo de aplicação da AFE dependerá do acompanhamento
da ausculta pulmonar.

Oscilador oral de alta frequência (OOAF)
O OOAF tem como objetivo mobilizar secreção e manter
as vias aéreas abertas20. O paciente expira pela boca no
equipamento que contém uma esfera pesada de metal
sobre um cone. Esta esfera fará oscilações que serão
transmitidas ao tórax do paciente e assim mobilizarão a
secreção. O OOAF favorece a manutenção de pressão
positiva expiratória devido à resistência que oferece. Há
necessidade de colaboração do paciente. O nome
comercial é Flutter-VR1®, trata-se de um equipamento
importado. Entretanto, há similar nacional que tem como
nome genérico OOAF. Diversos autores têm estudado os
benefícios do OOAF em pacientes com fibrose cística. A
principal conclusão é que a maior eliminação de secreção
é resultante da movimentação torácica provocada pelas
oscilações da esfera dentro do equipamento e pela pressão
positiva durante a fase expiratória, que aumenta o volume
nas áreas colapsadas e mobiliza a secreção. Embora
revisão sistemática sobre o assunto não tenha concluído
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sobre os benefícios do OOAF21,o mesmo tem sido utilizado
com eficácia e sem observação de efeitos colaterais.
Para crianças, o OOAF auxilia de forma lúdica a
realização da terapia, sem se tornar cansativa. Há um
pouco mais de uma década, Tsang & Jones22 compararam
a utilização do OOAF com drenagem postural (DP) com
técnicas respiratórias e tosse, e neste piloto não houve
superioridade deste instrumento quanto a eficácia sobre
os exercíocios respiratórios, em contrapartida para os
pacientes houve a percepção de superioridade da OOAF
sobre as técnicas. Já Tamboscio et al 23. compararam a
OOAF com PEP em pacientes bronquiectásicos e
encontraram que o OOAF no decorrer de 4 semanas de
tratamento conseguiu alterar as propriedades de
transporte mucociliar devido a alta frequencia de
oscilação que o mesmo proporciona.

Exercícios respiratórios
Os exercícios respiratórios têm como objetivo melhorar
ou redistribuir a ventilação, melhorar a troca de gases e a
oxigenação, treinar os músculos da respiração e diminuir
o trabalho respiratório. Na década de 50, o russo Konstantin
Buteyko criou um conjunto de exercícios respiratórios que
leva o nome de técnica de Buteyko. Essa técnica tem seu
foco na postura, ritmo e padrão respiratório, uso do
diafragma, respiração nasal e tolerância à pausa
respiratória com o objetivo de normalizar a respiração,
torná-la confortável, natural e nasal24.

Pressão expiratória positiva (PEP)
A PEP tem como princípio aumentar a pressão na fase
expiratória com auxílio de um equipamento. É necessária
a colaboração do paciente e pode ser feita a autoadministração. O paciente fará a inspiração fora da
máscara, evitando o aumento do trabalho respiratório, e
toda a fase expiratória acoplando a máscara na face.
A terapia com PEP envolve a expiração contra uma
resistência ao fluxo variável, o que mantém a pressão
positiva dentro dos pulmões. O aumento do volume
pulmonar nesta fase ajuda a mobilizar as secreções devido
ao enchimento dos segmentos hipoventilados e a
ventilação colateral, além de prevenir o colapso das vias
aéreas durante a expiração25,26.
Revisão sistemática realizada por Mark e
colaboradores em 2006, a respeito de PEP em pacientes
com fibrose cística identificou 25 estudos randomizados
ou quase randomizados com critérios metodológicos
aceitáveis. As principais variáveis incluídas como
desfecho foram: função pulmonar, secreção eliminada,
oxigenação, aderência ao tratamento e efeitos adversos.
Os autores concluem que não há evidências claras que a
PEP melhora os desfechos avaliados, entretanto esta
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técnica não provoca efeitos colaterais27. Na BNFC o estudo
de Tamboscio et al23 mostrou superioridade do Flutter em
relação a PEP.
A maior parte dos estudos sobre PEP é realizada em
pacientes com fibrose cística e a principal variáveis a
eliminação de secreção. Em sua maioria, estes estudos
concluem que os pacientes com doenças respiratórias
crônicas toleram bem esta atividade e preferem em relação
a outras, por ser de fácil execução.

Reabilitação Pulmonar na bronquiectasia
não fibrocística (BNFC)
Pacientes bronquiectásicos não fibrocísticos, possuem
como característica a tosse com expectoração purulenta,
infecções pulmonares de repetição e queixa de dispneia28.
Além disso, a inflamação crônica experenciada por esses
pacientes está associada à diminuição da massa muscular
periférica, redução da capacidade de exercício e da
qualidade de vida 29. Especificamente a redução da
capacidade de exercício tem sido associada às alterações
estruturais do tecido pulmonar, à obstrução progressiva
ao fluxo aéreo e ao nível de dispneia secundária à
hiperinsuflação dinâmica nesses pacientes 29,30 . A
reabilitação pulmonar para pacientes com
bronquiectasias não fibrocísticas tem como objetivo
melhorar a capacidade de exercício, pelos efeitos positivos
sobre a capacidade aeróbica e aumento da força muscular
periférica, bem como melhorar a gestão da doença e
minimizar fatores psicológicos, melhorando portanto a
qualidade da vida31.
Na avaliação física, achados clínicos comprovam que
esses pacientes evoluem com redução das pressões
inspiratórias (PImáx) e expiratórias (PEmax) máximas
(<80% do valor previsto), redução da força e da endurance
muscular do quadríceps (avaliada pela dinamometria
isocinética) e dos membros superiores (avaliada pela força
de preensão palmar - Hand grip), bem como redução
acentuada da distância percorrida no teste de caminhada
de 6 minutos (TC6min)32.
A capacidade de exercício desses pacientes pode ser
avaliada ainda pelo teste de exercício cardiopulmonar
(TECP) e pelo Incremental Shuttle walk test (ISWT). Recente
estudo demonstrou que a distância percorrida no teste de
Shuttle teve correlação com o consumo de oxigênio pico
(VO2 pico), com a carga pico do teste incremental (r=0,82)
e com o nível de dispneia avaliado pelo Medical Research
Council (MRC) (r=-0,67). Além disso, o ISWT é uma avaliação
reprodutível em pacientes bronquiectásicos33.
A avaliação física e da força muscular é imprescindível
nesses pacientes, já que os músculos determinam a função
motora: ventilação, deambulação e controle postural, bem
como a função não motora como a termoregulação e o
metabolismo sistêmico32.
Apesar dos poucos artigos existentes sobre os efeitos
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da reabilitação pulmonar em pacientes com
bronquiectasia não fibrocísticos, há evidência da melhora
na tolerância ao exercício após o início da reabilitação
quando comparado a pacientes controles 33 e que, a
magnitude e a duração da melhora da capacidade de
exercício e qualidade de vida são semelhantes às
observadas em pacientes com doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC)34,35.
Outros estudos apontam que os benefícios do programa
de reabilitação pulmonar podem ser potencializados
quando associado o treinamento muscular inspiratório
(TMI), principalmente no que diz respeito à melhora na
qualidade de vida35,36.
Em relação ao programa de exercícios utilizados em
pacientes bronquiectásicos, a duração é de
aproximadamente 8 semanas, composto por exercícios
aeróbios e treino de força. Com sessões de 45 minutos de
exercício, a atividade pode ser realizada 3 vezes na semana,
podendo ser de forma supervisionada ou duas vezes de
forma supervisionada e uma não-supervisionada. A
prescrição do treino aeróbio pode ser realizada pela % da
frequência cardíaca máxima (80%), % do VO2 pico (70 a
80%) ou pelos sintomas referidos na escala de Borg. O treino
aeróbio pode ser realizado em esteira, bicicleta ou subir
escadas. Em relação ao TMI, os exercícios são realizados
por 15 minutos, duas vezes ao dia, com dispositivos de
treinamento com carga linear. A carga aplicada inicialmente
é de 30% da PImáx, sendo aumentada em 5% a cada semana
até atingir o máximo de 60% da PImáx32,34,35,37.
Um outro estudo reporta que a associação do programa
de exercícios físicos às técnicas de desobstrução brônquica
é superior ao tratamento isolado de fisioterapia
respiratória, resultando em aumento da capacidade de
exercício, redução da dispneia nas atividades de vida diária
e na melhora da qualidade de vida38.
Até o momento, não há evidências sobre os efeitos da
reabilitação pulmonar nas exacerbações ou internações
de pacientes bronquiectásicos. Entretanto, a realização
de um programa de reabilitação pulmonar pode ser uma
oportunidade ideal para iniciar ou otimizar a
desobstrução das vias aéreas, manter a massa magra e
melhorar a qualidade de vida em pacientes
bronquiectásicos39.
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Resumo
Em pacientes com bronquiectasias, pelo acúmulo do muco viscoso e a presença de micro-organismos ocorre
frequentemente exacerbações da doença. Uma das bases do tratamento desta doença é a tentativa do aumento do
clareamento mucociliar associado à redução da produção de muco através de fármacos e medidas físicas. Os agentes
inalatórios de solução hiperosmolar melhoram a depuração das vias aéreas na maioria das doenças crônicas com
retenção de escarro. Os agentes mucolíticos reduzem a viscosidade do muco através da degradação de polímeros de
mucinas e outros componentes sólidos. Apesar do racional para o uso destes medicamentos em pacientes com
bronquiectasias, ainda faltam estudos que corroborem seu uso rotineiro no manejo destes pacientes.
Palavras chave: mucolítico, bronquiectasia, fibrose cística

Abstract
In patients with bronchiectasis, exacerbations often occur due to viscous mucus retention and the presence of microorganisms. A mainstay in the treatment of this disease is the attempt of increasing mucociliary clearance and reduction
in mucus production by drugs and physical measures. Inhaled hyperosmolar solution agents improves airway clearance
in most chronic diseases with sputum retention. Mucolytic agents reduce mucus viscosity by degrading mucin polymers
and other solid components. Despite the rational for the use of these drugs in patients with bronchiectasis, studies to
corroborate its routine use in the management of these patients are still lacking.
Keywords: mucolytic, bronchiectasis, cystic fibrosis

As bronquiectasias apresentam inflamação brônquica
crônica e hipersecreção com retenção mucoide pela
incapacidade da depuração ciliar. Pelo acúmulo do muco
viscoso e a presença de micro-organismos ocorre
frequentemente exacerbações da doença. Assim, a
depuração do muco das vias aéreas tenta interromper o
ciclo vicioso da inflamação e da infecção.
O tratamento das bronquiectasias é focado na melhora
do clearance e na redução da produção de muco através
de fármacos e medidas físicas. A tosse é uma medida física
que depura o muco e pode ser otimizado através da
presença de muco com viscosidade alta e baixa tenacidade
(o produto de adesividade e coesividade). Os tratamentos
farmacológicos ainda não estão claramente demonstrados
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em pacientes com bronquiectasias. Vários agentes podem
ser utilizados para melhorar as características físicas do
muco e da tosse e são divididos em agentes hiperosmolares,
mucolíticos, mucocinéticos e outros agentes.
Os agentes de inalação de solução hiperosmolar
melhoram a depuração das vias aéreas na maioria das
doenças crônicas com retenção de escarro. A inalação de
salina hipertônica ou de manitol são conhecidos por
acelerarem a depuração traqueobrônquica; provavelmente
devido à indução do fluxo hídrico para a superfície das
vias aéreas e para o muco periciliar, o que altera a tensão
de superfície do muco e facilita sua expectoração1. Além
disso, ocorre liberação de histamina, acetilcolina e
neuropeptídios para a via aérea que aumentam a
frequência dos batimentos ciliares 1,2,3. Estudos em
pacientes com bronquiectasia fibrocística mostrou que a
utilização de salina hipertônica 7% pode ser complementar
à fisioterapia respiratória. Ainda nestes estudos, os
pacientes apresentaram menor taxa de exacerbação,
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melhora na qualidade de vida e na função pulmonar4,5,6.
Em relação aos pacientes com bronquiectasias não
fibrocísticas, estudo de revisão da Cochrane não
identificou estudos de qualidade para avaliação7.
Poucos estudos mostram que a utilização do manitol
inalatório pode melhorar a depuração mucociliar;
entretanto, ainda são necessários estudos clínicos
definitivos que confirmem o uso em pacientes com
bronquiectasias. Estudo de fase II em pacientes com
fibrose cística mostrou melhora nos valores de função
pulmonar e menor frequência de exacerbação em um ano8.
Como o manitol pode induzir tosse e broncoespasmo logo
após a inalação é recomendado a utilização de
broncodilatadores antes do uso do manitol1,4.
Os agentes mucolíticos reduzem a viscosidade do muco
através da degradação de polímeros de mucinas e outros
componentes sólidos. Os agentes mais conhecidos são o
N-acetilcisteína (NAC) e a dornase alfa. A utilização da
NAC oral ou inalatória em pacientes com bronquiectasias
ainda não é recomendada por falta de estudos. A dornase
alfa atua na clivagem do DNA em ácidos nucleicos e que
facilita a liberação da secreção da via aérea. Como existe
alta concentração de DNA liberada pelos neutrófilos no
muco e que aumentam a viscosidade, a clivagem destes
DNA melhoram a expectoração do muco. A dornase alfa é
administrada regularmente em pacientes com fibrose
cística, pois melhora a função pulmonar e reduz as
exacerbações9. Por outro lado, estudo piloto sugeriu que
a dornase alfa não melhore a viscosidade e outros
parâmetros clínicos em pacientes com bronquiectasia não
fibrocística10 e, devido a piora da função pulmonar, são
contraindicados nestes pacientes4.
Os agentes mucocinéticos, como os broncodilatadores
beta agonistas e as metilxantinas, aumentam a frequência
do batimento ciliar. Entretanto, o seu uso em pacientes
com bronquiectasias ainda precisa ser esclarecido1,4.
Para finalizar, os outros agentes incluem a erdosteína
que aparentemente reduz a adesão bacteriana e apresenta
ação antioxidante.
A guaifenesina é classificada como expectorante e é
muito utilizada em pacientes com dificuldade de expectorar
o catarro, inclusive pacientes com bronquiectasias. Apesar
de ser largamente utilizada há poucos dados que confirmem
sua eficácia em doenças crônicas pulmonares.
Em resumo, ainda não existem fármacos que aumentem
o clearance de muco em pacientes com bronquiectasias
não fibrocística aprovados pelo FDA.
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Papel dos broncodilatadores e
corticosteróides inalatórios no tratamento de
pacientes com bronquiectasia
Role of bronchodilators and inhaled corticosteroids in the
treatment of patients with bronchiectasis
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Resumo
A prevalência crescente e o importante impacto socioeconômico de bronquiectasias não fibrose cística tem despertado
interesse em melhor manejo destes pacientes. No entanto, até o momento há poucos estudos direcionados ao tratamento
medicamentoso destes pacientes, sendo muitas ferramentas extrapoladas de estudos para pacientes com doença
pulmonar obstrutiva crônica ou fibrose cística. O objetivo desta revisão é avaliar as evidências no uso de
broncodilatadores e corticosteróides inalatórios nestes pacientes.
Estudos com broncodilatadores são escassos, sugerindo um possível benefício em dispnéia. Similarmente, os
corticosteróides inalatórios também apresentam poucos ensaios clínicos adequados para sua indicação, com possível
benefício em dispnéia, volume de expectoração e qualidade de vida.
As evidências, portanto, não permitem um uso rotineiro destas medicações. Entretanto, em pacientes selecionados, é
possível uma prova terapêutica, com avaliação clínica e funcional, desde que com atenção para possíveis eventos
adversos.
Palavras chave: bronquiectasias, broncodilatadores, corticóides inalatórios

Abstract
The increasing prevalence and the important socioeconomical impact of non-cystic fibrosis bronchiectasis have led
to growing interest in improving management of these patients. However, there are few studies focusing on
pharmacological treatment for non-cystic fibrosis bronchiectasis and much of the actual management has been
extrapolated from chronic obstructive pulmonary disease or cystic fibrosis. The aim of this review is to evaluate the
evidences presented in the literature regarding the use of bronchodilators and inhaled corticosteroids in this population.
Studies with bronchodilators are rare and they suggest a possible improvement in dyspnea. Furthermore, inhaled
corticosteroids also have very few publications, with possible benefits to dyspnea, sputum volume and health related
quality of life.
The evidences, nevertheless, do not indicate a regular use of these medications in bronchiectasis patients. In selected
patients, an empiric use may be considered, evaluating clinical and functional responses, with special attention for
possible side effects.
Keywords: bronchiectasis, bronchodilators, inhaled corticosteroids
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Introdução
Bronquiectasias são definidas como dilatações
brônquicas irreversíveis, desenvolvidas a partir de danos
recorrentes às vias aéreas, com inflamação e infecção
crônica. Dentre as possíveis etiologias, a fibrose cística é
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a mais amplamente estudada. Entretanto, as demais
etiologias, chamadas de “bronquiectasias não fibrose
cística”, tem despertado cada vez mais a atenção de
clínicos e estudiosos, dada sua prevalência crescente e
importante impacto em morbidade e mortalidade, além
de altos custos ao sistema de saúde1.
As opções terapêuticas na literatura para estes
pacientes ainda são escassas, sendo muitas vezes
baseadas em extrapolação de estudos em pacientes com
doença pulmonar obstrutiva crônica e fibrose cística2. O
objetivo deste artigo é a revisão das evidências para uso
de broncodilatadores e corticosteróides inalatórios em
pacientes com bronquiectasias não fibrose cística.

Broncodilatadores
Pacientes portadores de bronquiectasias não fibrose
cística podem apresentar obstrução ao fluxo aéreo,
relacionado à distorção da parede brônquica, constrição
da musculatura lisa e produção excessiva de muco. O
aumento de hiperreatividade brônquica e presença de algum
grau de resposta a broncodilatadores são comuns, levando
muitos médicos a prescreverem broncodilatadores para
esses pacientes. 3 No entanto, poucos estudos avaliaram o
uso de broncodilatadores para bronquiectasias, com
poucas evidências de seus benefícios.
O uso de broncodilatadores beta2 – agonistas de curta
ação e de longa ação em pacientes com DPOC já está bem
estabelecido. Broncodilatadores de longa duração
(salmeterol e formoterol) promovem melhora significativa
na função pulmonar, sintomas e qualidade de vida nestes
pacientes4. Para bronquiectasias, temos ainda poucas
evidências. Em 1999, 24 pacientes foram avaliados em
relação à reversibilidade de fluxo aéreo com a
administração de fenoterol e ipratrópio, com reavaliação
de função pulmonar 30 minutos após medicação. O
volume expiratório forçado (VEF1) aumentou mais que 15%
em resposta a um ou ambos os broncodilatadores em 11
pacientes.5 Em 2000, um estudo com 19 crianças com
discinesia ciliar, conhecida causa etiológica de
bronquiectasias, avaliou pacientes em uso de salbutamol
ou placebo por 6 semanas, não encontrando alterações
de função pulmonar 6. Diante da escassez de ensaios
clínicos randomizados controlados, não há evidências
para comprovar o benefício de broncodilatadores de curta
ação nestes pacientes.
Quando avaliando beta2 – agonistas de longa ação,
encontramos apenas ensaios clínicos com a associação e
broncodilatadores e corticóides inalatórios. Em 2009
pacientes portadores de bronquiectasias foram avaliados
antes e após o uso da associação salmeterol-futicasona
(duas doses de fluticasona 125mcg e salmeterol 50mcg
duas vezes ao dia por um mês). No total, doze pacientes
participaram do estudo e houve uma melhora significativa
dos parâmetros analisados. A capacidade vital (CV)
50

aumentou em 15,5%, a capacidade vital forçada (CVF) em
49,83%, o volume expiratório forçado no primeiro
segundo (VEF1) em 8,17% e a relação VEF1/CVF em 7,17%.
A principal limitação deste estudo, no entanto, foi o
número limitado de indivíduos incluídos na amostra77 .
Em 2012, um estudo randomizado controlado
demonstrou superioridade de doses médias da combinação
formoterol com budesonida quando comparada a doses
altas de budesonida isolada para pacientes com
bronquiectasias não fibrose cística. O grupo que recebeu o
tratamento combinado formoterol e budesonida mostrou
melhora estatisticamente significante em termos de
sintomas, além de melhora em qualidade de vida. Não houve,
entretanto, alterações funcionais ou em número de
exacerbações, embora tenha havido uma tendência sem
significância estatística para redução da gravidade das
exacerbações. Apesar de tratar-se de um ensaio clínico
randomizado controlado com 12 meses de duração, o
número de pacientes que efetivamente participaram do
estudo foi 43, e trata-se de estudo único com esse nível de
evidência na área, sendo necessários mais estudos para
embasar melhor a prescrição desses medicamentos.8
Em relação aos anticolinérgicos de longa ação, os
estudos são também escassos. Estudos mostram
resultados favoráveis em relação à dispnéia, qualidade
de vida, exacerbações infecciosas e mortalidade em
pacientes DPOC. Entretanto, os anticolinérgicos podem
ressecar a secreção brônquica e lentificar o transporte
mucociliar, o que pode ser deletério para pacientes com
bronquiectasias. Por outro lado existem algumas
evidências de que talvez o tiotrópio possa melhorar o
transporte mucociliar9. Existe um pequeno estudo com 13
pacientes com somente três com diagnóstico de
bronquiectasias, que demonstrou que o tiotrópio levou a
melhora de sintomas, melhora funcional e redução
significativa do volume de escarro10. Não existem estudos
randomizados controlados demonstrando o efeito dos
anticolinérgicos em pacientes com bronquiectasias.
A ausência de ensaios clínicos randomizados
adequados para a indicação de broncodilatadores nos
leva a, muitas vezes, extrapolar condutas utilizadas na
prática clínica para pacientes com DPOC. Dada à
semelhança em alguns aspectos de ambas as condições
clínicas, levanta-se a hipótese de que essas medicações
possam trazer benefício em termos de qualidade de vida,
sintomatologia e melhora funcional. Novos estudos, no
entanto, devem ser realizados com o intuito de provar
benefício dessas drogas em pacientes com
bronquiectasias visto que estas medicações podem
apresentar efeitos adversos, incluindo aumento de risco
cardiovascular. Os possíveis efeitos colaterais de
broncodilatadores estão descritos na tabela 1.11,12,13,14,14
A via preferencial para administração de
broncodilatadores, por menor efeito colateral, é sempre
inalatória.
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Tabela 1: Possíveis efeitos colaterais de broncodilatadores inalatórios
Possíveis efeitos colaterais de beta2-agonistas
• Tremores
• Taquicardia e palpitações
• Cardiomiopatia induzida por estresse (Takotsubo)
• Hipocalemia
• Hiperglicemia

Recomenda-se realizar um teste terapêutico e avaliar a
resposta do paciente ao broncodilatador de longa duração
e manter o tratamento se for observada melhora em termos
de sintomas ou função pulmonar. A administração de
broncodilatadores inalatórios de curta duração também
é recomendada antes de fisioterapia e antibióticos
inalatórios para prevenir possíveis broncoespasmos17.

Corticosteróides inalatórios
O processo inflamatório relacionado às bronquiectasias
está envolvido na progressão da lesão brônquica. Infiltração
neutrofílica mediada por agentes pró-inflamatórios como
IL-1, IL-8 e TNF-α leva a liberação de elastases e
metaloproteinases, com dano as vias aéreas18,19. Baseados
nestes conhecimentos fisiopatológicos, alguns estudos
avaliaram a ação de corticosteróides inalatórios (CI) em
pacientes com bronquiectasias. Em uma primeira
publicação em 199220, o efeito da beclometasona inalada
(1500mcg/dia) foi avaliada em um estudo cruzado duplo
cego com 20 pacientes. Houve uma pequena melhora
estatisticamente significativa no pico de fluxo expiratório
matinal e volume expiratório forçado no primeiro segundo
(VEF1), mas com relevância clínica questionável. Encontrouse, no entanto, melhora significativa quanto à tosse, com
uma redução da produção de escarro diário em 18%,
sugerindo um possível efeito benéfico desses medicamentos
nestes pacientes.
Outro estudo em 1998 21 avaliou 24 pacientes em um
delineamento randomizado duplo-cego comparando uso
de fluticasona inalada (1000mcg/dia) com placebo por
quatro semanas. Houve diminuição de leucócitos em
escarro e de interleucinas (IL-1ß, IL-8 e LTB4). Apesar da
melhora inflamatória, não houve alterações de função
pulmonar ou exacerbações, talvez devido ao pequeno
número de pacientes e ao curto tempo de tratamento. Não
foram encontradas diferenças entre densidades
bacterianas de Pseudomonas aeruginosa ou número total
de bactérias no escarro no grupo tratado com fluticasona
em comparação com o grupo controle.
Em 2005, um novo ensaio clínico randomizado duplocego avaliou o uso de fluticasona inalada 1000mcg/dia
comparado com placebo por 12 meses. Novamente, não
foram encontradas diferenças em função pulmonar,
exacerbações ou purulência de escarro, mas sim no
volume de escarro em 24h. Quando os pacientes foram
estratificados pela presença de colonização por
Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016

Possíveis efeitos colaterais de anticolinérgicos
• Retenção urinária
• Eventos cardiovasculares

Pseudomonas aeruginosa, observou-se melhor resposta em
volume de escarro de 24 horas e freqüência de
exacerbações no grupo que recebeu fluticasona (Odds
Ratio 13,5 e 13,3, respectivamente, ambos com IC 95% 1,8
a 100,2)22.
Outro estudo prospectivo e randomizado23 comparou o
uso de fluticasona inalada em doses de 500mcg/dia ou
1000 mcg/dia com pacientes sem uso de CI por 6 meses.
No grupo com fluticasona 1000mcg/dia houve melhora
significativa de dispnéia, além de diminuição de produção
de escarro em até 50%, diminuição de dias sem tosse e
uso de beta2-agonista de curta ação de resgate. Não houve,
no entanto, melhora de função pulmonar ou exacerbações.
Os mesmos benefícios não foram observados no grupo
fluticasona 500mcg/dia. Quando avaliados em relação a
efeitos colaterais, foram encontrados 19 eventos nos 31
pacientes do grupo fluticasona 1000 mcg/dia, sendo a
sua maioria eventos leves locais e reversíveis com a
cessação do uso. Não houve significativa mudança
microbiológica no escarro dos dois grupos estudados.
Diante deste estudo, apesar da amostra ser pequena,
alguns grupos iniciaram uso de CI em doses altas para
estes pacientes.
Ainda estudando uso de CI em doses altas, um ensaio
clínico prospectivo e duplo cego publicado em 2012
avaliou o uso de budesonida 800mcg/dia VS placebo em
70 pacientes por 6 meses. Houve um aparente benefício
em sintomas, qualidade de vida e inflamação, mas que
não atingiu significância estatística.
Em 2012, um novo estudo duplo cego e randomizado
com 40 pacientes, comparou budesonida em altas doses
(1600mcg/dia) com a associação de budesonida 640mcg/
dia com formoterol 18mcg/dia em um período de 12 meses.
No grupo associação, observou-se um ganho em dispnéia,
melhora em qualidade de vida, além de dias sem tosse e
uso de ß2-agonista de curta ação de resgate. Não foram
encontradas variações em função pulmonar ou colonização.
Houve diminuição em efeitos colaterais no grupo
associação, sugerindo que a associação com
broncodilatadores de longa ação poderia poupar o uso de
CI, mantendo benefícios clínicos com menos efeitos
colateraisviii.
Analisando os estudos publicados até o momento, é
possível que o uso de CI tenha vantagens para pacientes
com bronquiectasias, em especial em dispnéia, volume
de escarro e qualidade de vida. No entanto, as evidências
ainda são poucas e insuficientes para determinar se esses
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Tabela 2: Possíveis efeitos colaterais associados ao uso de corticosterórides inalatórios
Possíveis efeitos colaterias sistêmicos de
Possíveis efeitos colaterais locais de
corticosteróides inalatórios
corticosteróides inalatórios
• Osteopenia / Osteoporose
• Disfonia
• Aumento de pressão intraocular
• Monilíase orofaríngea
• Catarata
• Monilíase esofágica
• Alteração de microbiologia local

benefícios são reais ou mesmo quais seriam os subgrupos
de pacientes que apresentariam esses benefícios. Não há
evidências de redução de número de exacerbações ou
diminuição de progressão de perda de função pulmonar.
Além disso, não há evidências de segurança quanto a
possíveis efeitos colaterais de imunodeficiência local e
sistêmicos, em especial quanto à microbiologia. A tabela
2 apresenta os possíveis efeitos colaterais desta classe
de medicação24,25,26,27,28. Assim, em pacientes com difícil
controle sintomático é possível considerar o uso de CI,
sempre pesando os possíveis efeitos adversos, mas novos
estudos multicêntricos são essenciais para melhor
avaliação de benefícios, doses e tempo de uso, além de
avaliação de efeitos colaterais.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Conclusão
A escassez de estudos direcionados ao tratamento de
bronquiectasias traz dúvidas quanto ao manejo destes
pacientes. Há poucos estudos em relação ao uso de
broncodilatadores e coticosteróides inalatórios, sendo
que não há evidências para seu uso rotineiro. Entretanto,
o racional e os trabalhos publicados até o momento
permitem uma prova terapêutica, com avaliação de
melhora clínica e funcional, desde que com atenção para
possíveis efeitos colaterais.
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RESUMO
O tratamento atual da bronquiectasia não fibrose cística (BQTnFC) é baseado em medidas com escassa comprovação
científica. A ausência de terapias eficazes e modificadoras da história natural desta doença motivou o estudo do uso
de macrolídeos em portadores de BQTnFC. O objetivo deste artigo é revisar as principais publicações que envolvem
o uso de macrolídeos no tratamento da BQTnFC, enfatizando suas características imunomoduladoras e antiinflamatórias, principalmente sobre o desfecho de exacerbações infecciosas.
O uso crônico de macrolídeos apresentou uma redução significativa do número de exacerbações infecciosas nos
portadores de BQTnFC. Além disso, alguns estudos demonstraram melhora na qualidade de vida e diminuição na
queda da função pulmonar. Em estudos publicados até o momento, o número total de eventos adversos foi semelhante
entre o grupo placebo e o que usou macrolídeos, exceto por sintomas gastrointestinais e resistência bacteriana. As
evidências atuais apontam para um efeito benéfico da terapia crônica com macrolideos em pacientes portadores de
BQTnFC, principalmente na redução da taxa de exacerbações infecciosas. Entretanto, a seleção adequada do candidato
ao uso prolongado de macrolídeos deve ser feita com bastante cautela, respeitando as indicações contempladas nos
estudos e atentando-se para seus possíveis efeitos colaterais e contra-indicações.
Palavras chave: bronquiectasia, macrolídeos, azitromicina, eritromicina, claritromicina

ABSTRACT
Current treatment for non-cystic fibrosis bronchiectasis (BQTnFC) is based on insufficient scientific proof literature.
The lack of effective modifying therapies has motivated the study of chronic macrolides use in patients with BQTnFC.
The purpose of this study is to review the major publications that involve the use of macrolides in the treatment of
BQTnFC, emphasizing its immunomodulatory and anti-inflammatory characteristics, mainly on infectious
exacerbations.
Chronic use of macrolides showed a significant reduction in the number of infectious exacerbations in patients with
BQTnFC. In addition, some studies have shown improvements in quality of life and decrease in lung function decline.
Current data reveals that the total number of adverse events was similar between the placebo and chronic macrolides
use except for gastrointestinal symptoms and bacterial resistance. Current evidence suggests a beneficial effect of
chronic macrolide therapy in patients with BQTnFC mainly in reducing the rate of infectious exacerbations. However,
caution should be taken to proper select the candidate to prolonged use of macrolides, respecting indications of
clinical trials and paying attention to its possible side effects and contraindications.
Keywords: bronchiectasis, macrolides, azithromycin, erythmycin, clarithromycin

Introdução
Tratada até recentemente como uma doença órfã, pouca
atenção foi dada nas últimas décadas ao desenvolvimento

Rodrigo Athanazio
Incor – Instituto do Coração, Av. Dr. Enéas de
Carvalho Aguiar, 44 - 5º andar – Pneumologia,
CEP: 05403-900 - São Paulo/SP
Telefone: (11) 2661-5695
rathanazio@yahoo.com.br
54

e comprovação de terapias eficazes para os pacientes
portadores de bronquiectasias não fibrose cística
(BQTnFC). A maior parte do arsenal terapêutico utilizado
na prática médica é baseado na extrapolação de estudos
em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica e/
ou fibrose cística.
A doença bronquiectásica caracteriza-se por seu
caráter crônico e ser pautada no ciclo vicioso de
inflamação
infecção
lesão brônquica. Tendo em
mente este mecanismo fisiopatológico, estratégias
terapêuticas que almejem interromper este ciclo são
Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016

fundamentais para melhoria do prognóstico e qualidade
de vida destes pacientes1.
A comprovada complexidade do manejo desta doença,
associado aos altos custos para o sistema de saúde
decorrentes de exacerbações e internações frequentes,
propiciou um aumento expressivo nos estudos
relacionados ao entendimento da fisiopatologia e
tratamento dos pacientes portadores de BQTnFC.
Recentemente, a classe de antibióticos dos macrolídeos
passou a ser identificada como droga imunomoduladora
quando usada em doses menores que as recomendadas
para seu efeito antibiótico. Desta forma, trata-se de um
medicamento com características antimicrobianas e antiinflamatórias com grande potencial benéfico sobre o ciclo
vicioso característico da BQTnFC2.
O objetivo deste artigo é revisar as principais
publicações que envolvem o uso de macrolídeos no
tratamento da BQTnFC, enfatizando suas características
imuno-moduladoras e anti-inflamatórias, principalmente
sobre um importante desfecho desta doença que são as
exacerbações infecciosas.

Histórico
A primeira droga da classe dos macrolídeos foi a
eritromicina, tendo sido descoberta em 1952. Desde então,
essa classe de antibióticos vem sendo utilizada no
tratamento de infecções respiratórias. Seu mecanismo de
ação consiste na inibição da síntese protéica ao se ligar
na subunidade ribossomal 50S dos microorganismos. A
partir de então, diversas outras drogas semi-sintéticas
foram desenvolvidas incluindo a claritromicina,
roxitromicina, telitromicina e azitromicina. O
aprimoramento dessas novas drogas permitiu uma melhor
estabilidade em meio ácido desses medicamentos assim

como melhor biodisponibilidade e prolongamento da
meia-vida (exemplo da azitromicina: 40-68 horas)3.
Classicamente, os macrolídeos são usados para
tratamento de infecção de vias aéreas superiores, sinusite,
pneumonia e exacerbação de DPOC, assim como outras
doenças menos prevalentes, porém sempre de caráter
agudo. Nos últimos anos, tem-se dado atenção ao uso
crônico destes medicamentos no tratamento de diversas
doenças respiratórias (Tabela 1). À despeito de seu
potencial efeito antimicrobiano, vários estudos apontam
características anti-inflamatórias, imunomoduladoras e
anti-virais que tornam essa classe de medicamentos
extremamente atraente para o manejo de doenças
caracterizadas pela inflamação crônica das vias aéreas2.
Com doses inferiores às preconizadas para tratamento
antimicrobiano, cada vez mais o efeito anti-inflamatório
dos macrolídeos têm sido estudado. Diversos mecanismos
podem explicar esta ação, incluindo diminuição do
acúmulo de neutrófilos no epitélio brônquico, dos níveis
de interleucina (IL) 8, IL-1b, TNF-α e recrutamento e
ativação de monócitos e macrófagos. Além disso, já foram
descritos outros efeitos suplementares como atividade
antiviral, principalmente sobre o rinovírus, e redução da
hipersecreção de muco em células epiteliais ativadas. É
descrito, ainda, uma ação direta dos macrolídeos sobre a
camada de alginato produzida por cepas específicas da
bactéria Pseudomonas aeruginosa (mucoide), permitindo
uma melhor penetração de antibióticos específicos para
estas bactérias4.
A panbronquiolite difusa foi a primeira doença em que
se mostrou evidência de tratamento crônico clinicamente
relevante com macrolídeos. Caracteriza-se pela
inflamação crônica das vias aéreas de predomínio
neutrofílico e praticamente restrita a pacientes orientais.
O aspecto tomográfico característico é determinado pela

Tabela 1: Principais indicações do uso de macrolideos em doenças respiratórias
Indicação
Panbronquiolite difusa

Comentário
Modificador da evolução natural da doença com redução de mortalidade5

Fibrose cística (colonizada por
Pseudomonas aeruginosa)

Melhora da função pulmonar com diminuição do número de exacerbações infecciosas6

Fibrose cística (não colonizada por
Pseudomonas aeruginosa)

Diminuição do número de exacerbações infecciosas7

DPOC

Diminuição do número de exacerbações infecciosas8

Asma

Diminuição do número de exacerbações no subgrupo de pacientes com padrão
neutrofílico no escarro induzido9

Bronquiolite

Resultados conflitantes, porém com evidências sugestivas de redução na taxa de
declínio de VEF1, principalmente em pós transplante de medula óssea e pulmão10, 11

Bronquiectasia não fibrose cística

Diminuição do número de exacerbações infecciosas. Resultados conflitantes em
relação à função pulmonar e qualidade de vida16, 17, 18
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presença exuberante de uma bronquiolite proliferativa
com presença de nódulos centrolobulares e “árvore em
brotamento”, comumente associados a presença/
desenvolvimento de bronquiectasias. Antes considerada
uma doença grave e com mau prognóstico, a instituição
da terapia prolongada com eritromicina como primeira
linha permitiu uma queda significativa da mortalidade,
com aumento da função pulmonar5.
A fibrose cística foi a segunda doença na qual o uso
crônico dos mactolídeos foi testado. À semelhança do
padrão inflamatório encontrado na panbronquiolite
difusa, portadores de FC apresentam grande infiltrado
neutrofílico nas vias aéreas associado a níveis elevados
de IL-8 no lavado broncoalveolar. Um estudo aleatorizado,
multicêntrico e controlado com azitromicina em pacientes
cronicamente colonizados por Pseudomonas aeruginosa
evidenciou uma melhora no VEF1 e na frequência de
exacerbações infecciosas6. O uso de azitromicina passou
a ser recomendado para esses pacientes nas diretrizes de
fibrose cística. Mais recentemente, o uso de macrolídeos
em portadores de fibrose cística foi testado em pacientes
não colonizados por Pseudomonas aeruginosa. Apesar da
ausência de melhora no VEF1 nestes pacientes, a redução
na freqüência de exacerbações também foi encontrada. A
razão para ausência de melhora de função pulmonar nesse
grupo de pacientes não está totalmente esclarecida, mas
este estudo incluiu uma população mais jovem e com
função pulmonar basal superior aos estudos anteriores,
o que pode ter dificultado o achado de uma diferença
estatisticamente significante nesta variável. Além disso,
a infecção crônica por Pseudomas aeruginosa na via aérea
está relacionada ao aumento da inflamação mediada por
IL-8 e, consequentemente, neutrófilos (que aparentemente
é a via principal de ação imunomoduladora dos
macrolídeos)7.

Papel na BQTNFC
O tratamento atual da BQTnFC baseia-se no tratamento
da causa subjacente (quando conhecida e passível de
intervenção), prevenção e controle de infecções,
fisioterapia e correções cirúrgicas. Entretanto, todas essas
medidas ainda apresentam escassas comprovações
científicas. A ausência de terapias eficazes e
modificadoras da história natural desta doença motivou
o estudo do uso do macrolídeo em pacientes portadores
de bronquiectásias desde a década de 90.
A roxitromicina foi a primeira droga a ser testada com
este intuito, inicialmente em uma população infantil12. O
achado de uma redução estatisticamente significante da
purulência do escarro e da hiperreatividade brônquica
induzida por metacolina motivou a realização de um
estudo aleatorizado, placebo-controlado e duplo cego com
eritromicina em pacientes adultos. Apesar de causistica
de apenas 21 pacientes, foi encontrado um resultado
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expressivo com melhora do VEF1 da capacidade vital
forçada (CVF), redução do volume de escarro de 24h e
diminuição do número de exacerbações13.
Em 2004, iniciaram-se os estudos com azitromicina.
Devido sua meia-vida prolongada, melhor tolerabilidade
gastrointestinal e evidências de maior potencial antiinflamatório in vitro, o uso desse fármaco se tornou a
principal escolha para os ensaios clínicos.
Um estudo prospectivo e aberto com 39 pacientes mais
uma vez evidenciou uma redução no número de
exacerbações e melhora da função pulmonar14. Diversos
estudos subseqüentes corroboraram os achados de queda
na taxa de exacerbações infecciosas assim como melhora
em diversos parâmetros na produção de muco. Desta
forma, mesmo com a ausência de estudos aleatorizados e
bem delineados para comprovar o real efeito benéfico da
terapia prolongada com macrolídeos em pacientes
portadores de bronquiectasias, o primeiro consenso
publicado pela Sociedade Torácica Britânica em 2010
recomendou o uso de azitromicina (500mg – 3x/semana)
nos pacientes com mais de duas exacerbações por ano15.
As evidências científicas se tornaram mais evidentes a
partir de 2012, com a publicação do estudo EMBRACE16.
Trata-se de um estudo aleatorizado, multicêntrico que
incluiu 141 pacientes adultos com BQTnFC que tiveram
pelo menos uma exacerbação infecciosa no último ano.
Os indivíduos foram alocados para o tratamento com
azitromicina 500mg, 3 vezes por semana ou placebo. O
tempo de intervenção foi de 6 meses, com seguimento por
mais 6 meses para avaliação da persistência do efeito
terapêutico. Houve uma redução expressiva na taxa de
exacerbação infecciosa (0,59/paciente vs. 1,57/paciente),
porém sem mudança tanto no escore de qualidade de vida
como na função pulmonar. Essa diminuição na taxa de
exacerbação persistiu ao final de 6 meses após suspensão
do tratamento. As críticas ao estudo incluem: tratamento
inferior a um ano para avaliação de um desfecho como
exacerbação infecciosa - que pode sofrer influência de
fatores sazonais - e a falta de avaliação sistemática em
relação ao desenvolvimento de resistência bacteriana ao
macrolídeo por micro-organismos colonizadores da árvore
traqueobrônquica.
Em 2013, dois ensaios clínicos foram publicados
simultaneamente comprovando mais uma vez a eficácia
dos macrolídeos na redução do número de infecções
respiratórias em pacientes com tratamento prescrito por
12 meses. No estudo BLESS 17 , 117 pacientes com
diagnóstico de BQTnFC foram aleatorizados para receber
eritromicina 400mg, 2x/dia ou placebo. No estudo BAT18,
83 pacientes foram aleatorizados para receber
azitromicina 250mg/dia ou placebo. Os pacientes
selecionados eram considerados exacerbadores (pelo
menos duas exacerbações no último ano para o estudo
BLESS e três para o BAT). Comparado ao placebo, o número
total de exacerbações pulmonares foi significativamente
Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016

menor no grupo que recebeu eritromicina (taxa de evento:
1,29 vs. 1,97) assim como no grupo que recebeu
azitromicina (mediana de exacerbações: 0 vs. 2). Em ambos
os estudos o uso do macrolídeo foi superior ao placebo
em relação à melhora na função pulmonar e no BAT
(azitromicina), melhora do escore de qualidade de vida
relacionada à saúde.
Diante dos novos estudos, foi publicada no final de 2013
uma metanálise com os principais ensaios clínicos que
usaram macrolídeos no tratamento crônico do portador de
BQTnFC19. Foram encontrados 7 ensaios clínicos, sendo que
apenas 6 foram incluídos na avaliação. A metanálise
confirmou os dados previamente apresentados. O grupo de
pacientes que recebeu macrolídeos apresentou uma menor
taxa de exacerbação infecciosa, sobretudo naqueles com
uso por mais de 6 meses. Outro achado importante foi a
ocorrência semelhante na taxa de eventos adversos
clinicamente significantes entre o grupo placebo e o que
usou macrolídeo.
Em seguida, uma nova metanálise 20 foi publicada
corroborando os efeitos benéficos do uso crônico de
macrolídeos em pacientes com BQTnFC. Além do efeito na
redução do número de exacerbações, o estudo também
demonstrou uma melhora na qualidade de vida e
diminuição na queda da função pulmonar. Mais uma vez,
o número total de eventos adversos foi semelhante entre o
grupo placebo e o que usou macrolídeo. Sintomas
gastrointestinais e resistência bacteriana aos macrolídeos
foram os únicos eventos adversos em maior proporção no
grupo ativo quando comparado ao placebo. Os principais
achados deste estudo estão apresentados na Tabela 2.
A evidência atual aponta para um efeito de classe da
ação imunomoduladora dos macrolídeos. Tanto a
eritromicina, claritromicina e azitromicina já foram
testadas em ensaios clínicos com eficácia demonstrada.
Entretanto, é válido ressaltar que a azitromicina foi o
medicamento mais estudado até o momento, sendo
consequentemente o mais prescrito na prática médica.
Sua meia vida mais longa favorece sua facilidade
posológica (3 vezes por semana). Por outro lado, um grupo
australiano defende o uso da eritromicina, que apresenta
menor meia vida, justificando que quanto maior a meia

vida de um antibiótico, maior seu potencial de indução de
resistência bacteriana17.
Diversas doses também foram testadas ao longo dos
estudos. Como via de regra, admite-se a dose
imunomoduladora dos macrolídeos como sendo 50% da
dose antibiótica usualmente prescrita. Entretanto, a
azitromicina já foi testada com doses diária de 250 a
500mg, assim como 3 vezes por semana. Para facilitar a
adesão do paciente ao tratamento, atualmente a dose mais
recomendada da azitromicina é de 500mg, 1 vez ao dia, 3
vezes por semana. Caso o paciente apresente baixo peso
(< 40kg) ou intolerância gastrointestinal, a dose de 250mg
pode ser utilizada. A Tabela 3 apresenta as principais doses
imunomoduladoras recomendadas dos macrolídeos
disponíveis no Brasil.
Tabela 3: Principais doses imunomoduladoras recomendadas
dos macrolídeos disponíveis no Brasil.

Azitromicina

> 40kg
< 40kg

Claritromicina
Eritromicina (estolato)

Dose
500mg
250mg
500mg
00mg

Frequência
3 vezes por semana
3 vezes por semana
1 vez ao dia
12/12 horas

Efeitos Colaterais
Apesar do perfil de segurança nos estudos ter sido
favorável, diversos efeitos colaterais possíveis com o uso
crônico dos macrolídeos devem ser monitorizados. É
válido ressaltar, todavia, que os estudos não foram
calculados com poder específico para avaliação do perfil
de segurança para os eventos adversos.
Nos estudos acima referidos17, 18 houve um aumento da
taxa de resistência in vitro dos microorganismos de vias
aéreas aos macrolídeos. Em pacientes com BQTnFC, a
freqüente colonização por germes Gram negativos torna o
uso rotineiro desta classe de antibióticos para tratamento
de eventos agudos não usual. No entanto, a possibilidade
de desenvolvimento e disseminação de bactérias
resistentes na população em geral deve ser
cuidadosamente investigada.
Outros efeitos colaterais relacionados ao uso dos

Tabela 2: Principais resultados da metanálise referente ao uso crônico de macrolídeos em BQTnFC20
Número de pacientes com exacerbação
Média de exacerbação por paciente
Qualidade de vida (SGRQ)
Escala de dispneia (MRC)
Mudança do VEF1 (% do predito)
Número de pacientes com eventos adversos
Descontinuação do estudo
Sintomas gastrointestinais
Surgimento de novo patógeno no escarro

RR
0,70
-1,01
-5,39
-0,34
1,61
0,96
1,36
3,33
0,87

0,60
-1,35
-0,89
-0,42
0,54
0,82
0,42
1,80
0,50

IC
- 0,82
- 0,67
- 0,88
- 0,20
- 2,69
- 1,12
- 4,44
- 6,15
- 1,50

p
< 0,0001
< 0,0001
0,02
< 0,0001
0,003
0,61
0,61
0,0001
0,61

RR = risco relativo, IC = intervalo de confiança, SGRQ = Saint George Respiratory Questionnaire
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macrolídeos devem ser levados em consideração. O uso
crônico desta classe de antibiótico pode levar a
diminuição da acuidade auditiva, sintomas
gastrointestinais como pirose, náuseas e diarréia e
prolongamento do intervalo QT. Alguns estudos têm
mostrado um aumento na incidência de eventos
cardiovasculares levando ao óbito em pacientes
internados recebendo macrolídeos para tratamento de
exacerbações infecciosas (Tabela 4)4.
É importante ressaltar, ainda, que a infecção por
micobactéria não tuberculosa (MNTB) é uma complicação
comum em pacientes portadores de bronquiectasias.
Desta forma, todo paciente candidato a terapia crônica
com macrolídeo deve ter pelo menos uma cultura anterior
ao tratamento para afastar a presença desta infecção,
assim como manter culturas seriadas a cada 6 meses para
monitorização. Os macrolídeos são um dos pilares do
tratamento das infecções por MNTB e a aquisição de
resistência a este antibiótico pode tornar a erradicação
desta micobactéria um grave problema para o paciente.
Recentemente, uma publicação chamou a atenção para
o risco de interação medicamentosa entre os macrolídeos
(predominantemente claritromicina) e outras drogas21.
Diante da sua ação sobre a atividade do CYP3A4, os
macrolídeos estão sob alto risco de interferir na
biodisponibilidade de outros fármacos que são
metabolizados por esta via do citocromo P450. O uso de
bloqueadores de canal de cálcio associado ao uso de
claritromicina aumentou significativamente o risco de
hospitalização com insuficiência renal aguda e
hipotensão. Estes desfechos desfavoráveis não foram
encontrados quando os bloqueadores de canal de cálcio
foram associados à azitromicina visto que esta última
não tem ação sobre a CYP3A421. Por isto, é mandatória
cautela no momento da introdução do uso crônico de
macrolídeos. Muitos portadores de BQTnFC são usuários
de diversos outros medicamentos que podem ser
metabolizados pelo citocromo P450 e consequentemente

apresentar efeitos colaterais em decorrência da interação
medicamentosa.

Conclusão
Em se tratando de doença até então considerada órfã,
em que nenhuma terapia específica estava aprovada, os
recentes estudos com macrolídeos em BQTnFC indicam sua
eficácia como possível terapia específica. Exacerbação
infecciosa é um desfecho importante no seguimento destes
pacientes por se tratar de uma variável intimamente
relacionada a pior prognóstico clínico, qualidade de vida
e mortalidade.
As evidências atuais apontam para um efeito benéfico
da terapia crônica com macrolideos em pacientes
portadores de BQTnFC, principalmente na redução da taxa
de exacerbações infecciosas. Entretanto, a seleção
adequada do candidato ao uso prolongado de macrolídeos
deve ser feita com bastante cautela, respeitando as
indicações contempladas nos estudos (história prévia de
exacerbações no último ano) e atentando-se para seus
possíveis efeitos colaterais e contra-indicações.
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Bronquiectasia Não Fibrose Cística e
Antibióticos Inalatórios
Inhaled antibiotics in non-cystic fibrosis bronchiectasis
Angela Honda de Souza, Oliver Augusto Nascimento
Disciplina de Pneumologia, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp)

Resumo
Pacientes com bronquiectasia não fibrose cística são geralmente contaminados e colonizados por micoorganismos
que fazem com que o ciclo vicioso da bronquiectasia permaneça e leve a disfunção progressiva das vias aéreas. A
decisão de quando iniciar um antibiótico em paciente com bronquiectasia é bastante difícil, pois esses pacientes
apresentam frequentemente tosse com secreção diária e culturas com microorganismos patogênicos mesmo quando
estáveis. Os antibióticos por via oral e endovenosa já têm seu papel estabelecido quer seja no ação curativa de uma
infecção aguda quer seja na exacerbação de um quadro crônico. Os antibióticos inalatórios na fibrose cística já
fazem parte do arsenal de indicação e manutenção do controle do número de colônias e tem seu objetivo claro e
estudado no controle da doença principalmente nos pacientes colonizados por Pseudomonas aeruginosa. Mais
estudos randomizados, controlados e com um número de pacientes satisfatório é necessário para se estabelecer
definitivamente o papel desses antibióticos por via inalatória para os pacientes com bronquiectasias não FC além
dos novos conhecimentos com o diagnóstico molecular e microbioma pulmonar.
Palavras chave: antibiótico inalatório, bronquiectasia, fibrose cística

Abstract
Patients with non-cystic fibrosis bronchiectasis are usually contaminated and colonized by micoorganismos that
cause the vicious cycle of bronchiectasis and leads to progressive dysfunction of the pulmonary airway. The decision
of when to start an antibiotic in patients with bronchiectasis is quite difficult because these patients often presents
cough with daily secretion and cultures with pathogenic microorganisms even when stable. Oral and intravenous
antibiotics have their established role either in the curative action of an acute infection either in the exacerbation of
a chronic condition. Inhaled antibiotics in cystic fibrosis are already part of the statement arsenal and maintaining
control of the number of colonies and has its clear objective and studied in disease control especially in patients
colonized by Pseudomonas aeruginosa. More randomized, controlled and with a satisfactory number of patients is
needed to establish definitively the role of these inhaled antibiotics in patients with non–cystic fibrosis bronchiectasis
in addition to the new knowledge to the molecular diagnosis and lung microbiome.
Keywords: inhaled antibiotic, bronchiectasis, cystic fibrosis

Introdução
Pacientes com bronquiectasia não fibrose cística (nãoFC) são geralmente contaminados e colonizados por
micoorganismos que fazem com que o ciclo vicioso da
hipótese de Cole e Wilson 1 (Fig 1) da bronquiectasia
permaneça e leve a disfunção progressiva do parênquima
pulmonar das vias aéreas2.
As bactérias identificadas mais frequentemente na
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secreção dos pacientes com bronquiectasia são
Haemophillus influenzae, Streptococcus pneumoniae,
Moraxella catarrhalis e Pseudomonas aeruginosa3.
Fungos podem ser colonizadores ou podem contribuir
para a progressão da doença. Quase um terço dos
pacientes adultos está colonizado com Pseudomonas
aeruginosa e estes doentes apresentam um declínio
acelerado da função pulmonar e um pior prognóstico pelas
infecções de repetições4.
Por isso o antibiótico é um tratamento importante para
os pacientes portadores de bronquiectasias. O tratamento
tem como objetivos reduzir a frequência e a gravidade
das exacerbações/ infecções, melhora da qualidade de
vida e diminuir a progressão da doença5.
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Figura 1. Adaptado de Cole P 1997

Indicação para uso de antibiótico
A decisão de quando iniciar um antibiótico em paciente
com bronquiectasia é bastante difícil, pois esses
pacientes apresentam frequentemente tosse com secreção
diária e culturas com microorganismos patogênicos
mesmo quando estáveis6.
O uso de antibioticoterapia via oral ou endovenosa vai
depender da gravidade do quadro, do status de colonização
e/ou infecção e da cultura da secreção se houver, e se a
infecção é aguda ou crônica5.

Antibióticos Inalatórios
A administração de medicamentos por via inalatória é
indubitavelmente vantajosa, pois permite a ação direta sobre
o órgão-alvo, promove o uso de doses menores que atingem
concentrações elevadas no foco, em menor tempo e com efeito
terapêutico, além de apresentar geralmente menos efeitos
sistêmicos. Os efeitos colaterais são leves e locais, na
maioria dos casos, as vantagens superam o inconveniente7.
Antibióticos inalatórios são o tratamento padrão para
pacientes com fibrose cística, que estão colonizados por
Pseudomonas aeruginosa. Uma vez que 25% dos pacientes
com bronquiectasia não FC são colonizados por
Pseudomonas aeruginosa, este princípio terapêutico
podem oferecer uma vantagem8. Por enquanto poucos
estudos têm sido realizados com antibióticos inalatórios
com delineamentos adequados e direcionados para a
bronquiectasia não FC, mas apresentam resultados
significativos: melhora clínica significativa com
densidade reduzida de patógenos e de erradicação de
Pseudomonas aeruginosa em até 35% dos casos 9. Os
pacientes que recebem tratamento com tobramicina
inalatória tiveram menos sintomas e uma melhor
qualidade de vida 10. Colistina inalatória melhorou a
função pulmonar e qualidade de vida11 e também redução
de internações12.
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Atualmente, existem dois documentos publicados sobre
o diagnóstico e tratamento das bronquiectasias não FC
que essencialmente concordam sobre quando se deve
indicar tratamento com antibióticos inalatórios para
esses pacientes. São as diretrizes da Sociedade Espanhola
de Pneumologia e Cirurgia Torácica (SEPAR) 13 e da
Sociedade Britânica Torácica(BTS) 5. Em termos gerais as
indicações de uso de antibióticos inalatórios se restrigem
às situações de colonização inicial, a infecção
intermitente ou crônica por Pseudomonas aeruginosa. A
colonização ou infecção por outros microorganismos
crônicos e uso profilático em pacientes de risco para
colonização de patógenos, mesmo que por Pseudomonas
aeruginosa não há evidência científica para apoiar o seu
uso, portanto, a decisão deve ser individualizada7.

Colonização inicial por Pseudomonas
aeruginosa
Administração de ciprofloxacina oral 750 mg/12h +
antibiótico inalatório preparação comercializada
(tobramicina* 300 mg/12h ou colistina** 1-2 mU/12h)
durante 3 semanas (SEPAR) ou 2(BTS) e continuar o
inalatório por 3 a 12 meses com controles de cultura de
escarro, ocorrência de eventos adversos ou de resistência.
* TOBI® Novartis AG (300 mg/5 ml), com nebulizador
Pari LC PLUS TM e compressor 4-6 l/min PulmoAide
(DeVilbiss),e Bramitob® Chiesi Farmaceutcai (300 mg/4
ml), com nebulizador Pari LC PLUSTM e compressor Pari
Turbo BoyTM.
**Promixin® Praxis Pharmaceutical (1 milhão de UI por
amp),com sistema de aerossol denominado I-neb® ADD®
Philips-Respironics, e colistimetato de sodio GES® (1
milhão de UI por 1 amp), utilizado com Pari LC Plus o Pari
e-flow® rapid

Colonização brônquica intermitente ou
crônica
Deve se considerar o tratamento antibiótico prolongado
antes de qualquer uma das seguintes situações:
exacerbações recorrentes (BTS- pelo menos 3 vezes ao ano
com necessidade de antibiótico sistêmico),
hospitalizações, queda da função pulmonar ou
colonização crônica por P. aeruginosa, seguir as mesmas
orientações de Infecção brônquica crônica.

Infecção brônquica crônica:
Quando essa colonização/infecção crônica é por P.
aeruginosa deve-se considerar tratamento prolongado
escolhendo entre 3 possibilidades: tratamento
antipseudomônico oral (geralmente fluoroquinolonas tipo
ciprofloxacina ou levofloxacina), tratamento EV
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(ceftazidima, piperacilina-tazobactam, imipenem,
aminoglicosídeos ou aztreonam) ou tratamento
prolongado por antibióticos inalatórios (tobramicina 300
mg/12h em ciclos alternados de 28 dias ou colistina 1-2
mU/12h). Uma quarta opção em pacientes graves é a
combinação de 2 das 3 opções acima, geralmente
antibióticos inalatórios mais antibióticos sistêmicos (via
oral ou EV). Finalmente se optarmos pela combinação dos
antibióticos inalatórios ou sistêmicos não existem
evidências científicas para evitar o aparecimento de
resistência bacteriana, para isso foi aventado a hipótese
do uso rotativo dos antibióticos inalatórios: colistina nos
meses de descanso da tobramicina nos pacientes mais
graves ou com pouco controle da doença. A BTS não
recomenda esse procedimento.
Outros antibióticos inalatórios estão sendo estudados
principalmente para FC, DPOC e outros infecções
pulmonares. São preparações lipossomais, em pó seco,
de dupla liberação para uso em inalatóriores exclusivos.
Já existem estudos em II e III de alguns deles como
ciprofloxacina, aztreonam, ceftazidima, amicacina e
gentamicina14-18
A maior parte da literatura sobre antibióticos inalados
vem dos estudos na FC em que o agente patogénico
dominante nas vias aéreas é geralmente Pseudomonas
aeruginosa. Com o surgimento de métodos de diagnóstico
molecular está abordagem está se tornando mais específica
baseado no microbioma do pulmão. Sendo assim,
analisando o microbioma do paciente com bronquiectasias
não FC deverão seguir a memsa linha de raciocínio19.
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Antibioticoterapia é parte importante nos pilares de
tratamento das bronquiectasias não FC. Os antibióticos
por via oral e endovenosa já têm seu papel estabelecido
quer seja no ação curativa de uma infecção aguda quer
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estabelecer definitivamente o papel desses antibióticos por
via inalatória para os pacientes com bronquiectasias não
FC além dos novos conhecimentos com o diagnóstico
molecular e microbioma pulmonar.
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Tratamento com antibiótico sistêmico nas
bronquiectasias
Systemic antibiotic treatment in bronchiectasis
José Gustavo Romaldini
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Resumo
O uso do antibiótico é peça chave no tratamento das bronquiectasias. Apesar de não haver nenhum ensaio clínico
placebo-controlado randomizado que comprove a eficácia dos antibióticos nas bronquiectasias, há numerosos
estudos demonstrando que o uso dos antibióticos na exacerbações melhoram os sintomas e aceleram sua recuperação.
Palavras chave: antibiótico sistêmico, antibioticoterapia, bronquiectasia

Abstract
The use of antibiotics plays a key roler in the treatment of bronchiectasis. Although there no randomized placebocontrolled clinical trial showing the effectiveness of antibiotics in bronchiectasis, there are numerous studies showing
that the use of antibiotics in exacerbations improve symptoms and time to recovery.
Keywords: systemic antibiotic, antibiotic theraphy, bronchiectasis

Introdução
O uso do antibiótico é peça chave no tratamento das
bronquiectasias. O seu uso é fundamental na interrupção
do ciclo vicioso onde a infecção leva ao aumento da
atividade inflamatória com maior destruição brônquica,
além de reduzir ainda mais atividade mucociliar
favorecendo assim nova infecção.

Uso do antibióticos nas exacerbações
Apesar de não haver nenhum estudo placebo-controlado
randomizado que comprove a eficácia dos antibióticos
nas bronquiectasias, há numerosos estudos
demonstrando que o uso dos antibióticos na exacerbações
melhoram os sintomas e aceleram a recuperação.
O paciente com bronquiectasias geralmente apresentam
sintomas diários de tosse e expectoração.
Exacerbação pode ser definida como uma piora dessa
sintomatologia de forma mais acentuada e persistente que
as oscilações do dia a dia comumente relacionadas a doença.
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Nem toda a exacerbação vai necessitar
obrigatoriamente do uso de antibiótico. A BTS sugeriu
recentemente que para se indicar o uso do antibiótico
durante a exacerbação o paciente deve apresentar piora
dos sintomas respiratórios associado a alteração da
característica do escarro (aumento do volume e/ou
viscosidade) e de sua purulência1 (figura 1).
Existem inúmeros estudos sobre a escolha do
tratamento antibiótico nas exacerbações2,3,4, estudos esses
bastante heterogêneos e geralmente com pacientes
internados em hospitais. A maioria dos estudos indica
tratamento com altas doses de antibióticos e por tempo
mais prolongado para maior sucesso4,5,6.
Importante a coleta de escarro para a cultura antes do
início do tratamento. Quanto ao tempo de duração do
tratamento a maioria dos estudos sugerem 10 a 14 dias,
em geral 14 dias.
A escolha do antibiótico muitas vezes é empírica (tabela
1) ou, em alguns casos, guiada por culturas prévias
realizadas para cada indivíduo (tabela 2).
Quando as culturas prévias não estão disponíveis a
escolha do antibiótico deve ser feita baseada no patógeno
mais provável de acordo com a gravidade da
bronquiectasias. Quanto maior a gravidade da doença,
maior a probabilidade de colonização por pseudomonas
aeruginosa7,8 e assim sendo a cobertura desse patógeno
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Aumento tosse e/ou
dispneia e/ou sibilância e/
ou queda do estado geral

Exacerbação com necessidade de
antibiótico
(os 3 braços devem ser positivos)

Aumento na
viscosidade ou volume
do escarro

Aumento na
purulência do
escarro

Figura 1: Proposta da Sociedade Britânica de Tórax para a introdução de antibiótico em bronquiectasias.
Tabela 1: Sugestão de antibioticoterapia empírica (sem conhecimento da flora bacteriana prévia do paciente) para tratamento das
exacerbações em bronquiectasias.
Bronquiectasia grave ou com risco
aumentado para pseudomonas
Primeira opção

Segunda opção
(ou caso falência terapêutica)

Pacientes com baixo risco para pseudomonas

Ciprofloxacino 500 a 750 mg 2x dia por
10-14 dias ( VO ou IV)
Moxifloxacino 400 mg 1x dia 10-14 dias

Amoxacilina 500 mg 3x dia 10-14 diasAmoxacilina/
clavulanato 500/125mg

Ceftazidima 2-4g IV 3x diaImipenem/
cilostasol 500mg 4xdia (IV)Piperacilina/
tazobactan 4,5 4xdia(IV)

Gemifloxacino 320 mg 1x dia 10-14
diasLevofloxacino 500 a 750 mg 1 x dia
10-14 diasMoxifloxacino 400 mg 1x dia 10-14 dias

3x dia 10 -14 diasClaritromicina 500 mg
2x dia 10-14 dias

Tabela 2. Sugestão de antibioticoterapia alvo (de acordo com flora bacteriana prévia ou positividade atual do escarro) para tratamento
das exacerbações em bronquiectasias.
Bactéria
Streptococcus pneumoniae

1° opção
Amoxacilina 500mg 3xdia
Claritromicina 500mg 2xdia

Falha terapêutica
Levofloxacino 750mg/dia
Moxifloxacino 400mg/dia

Haemophilus influenzae

Amoxacilina 500mg-1g 3xdia
Amoxacilina/clavulanato 500/125mg 3xdia

Ciprofloxacino 500mg 2xdia
Ceftriaxone 2g/dia (iv/im)

Moraxella catarrhalis

Amoxacilina/clavulanato 500/125mg 3xdia

Ceftriaxone 2g/dia (iv/im)

Coliformes (Klebisiela;
Enterobacter)

Ciprofloxacino 500mg 2x dia
Ceftriaxona 2g/dia

Imipenem/cilostasol 500mg 4xdia
Polimixina B 15000 a 25000 ui/kg/dia
2xdia (IV)

Staphylococcus aureus
(MSSA)

Oxacilina 2g 6xdia (IV)

Vancomicina 1g 2xdia(IV)
Linezolida 600mg 2xdia (IV)

Staphylococcus aureus
(MRSA)

Vancomicina 1g 2xdia(IV)

Linezolida 600mg 2xdia (IV)

Pseudomonas aeruginosa

Ciprofloxacino 500mg 2xdia (VO/IV)
Ceftazidima 2-4g 3xdia (IV)
Piperacilina/tazobactan 4,5 4xdia(IV)

Imipenem/cilostasol 500mg 4xdia
(IV)
Meropenem 0,5-1g 3xdia (IV)

Acinetobacter baumani

Imipenem/cilostasol 500mg 4xdia (IV)
Meropenem 0,5-1g 3xdia (IV)

Polimixina B 15000 a 25000 ui/kg/dia
2xdia (IV)

Burkholderia cepacia

Sulfametoxazol/trimetropim 5mg/kg 4xdia (IV)

Cloranfenicol 15-20mg/kg 4xdia (IV)

Nota 1: sugestão de tratamento. Sempre que possível iniciar terapia baseada no antibiograma
Nota 2: dependendo da gravidade das bronquiectasias, doses maiores do antibiótico podem ser necessárias
64

Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016

se faz mais necessária.
A presença de bronquiectasias císticas, também
chamadas de avasculares também estão relacionadas a
maior gravidade de doença e com maior prevalência de
patógenos frequentemente resistentes a muitos antibiótico
orais tais como pseudomonas aeruginosa, acinetobacter
baumani e Staphilococus aureus e geralmente precisam de
doses mais elevadas do antibiótico pela baixa penetração
nesses brônquios mal vascularizados.
Nos pacientes com bronquiectasias mais brandas, a
exacerbação geralmente é causada por bactérias de
comunidades e o tratamento deve ser semelhantes ao
utilizado para tratamento da pneumonia adquirida na
comunidade (PAC) como a amoxicilina com ou sem
clavulanato ou macrolideos. Caso haja falência
terapêutica ou persistência da sintomatologia o uso de
uma fluorquinolona é sugerida.
Já naqueles pacientes com maior risco de colonização
por pseudomonas é sugerido o uso do ciprofloxacino,
quinolona com atividade antipseudomonas. Caso haja
falência com esse antibiótico o uso de antibioticoterapia
apenas disponível por via parenteral é frequentemente
necessário.
A necessidade de uso de antibiótico de formulação
parenteral é inclusive uma das principais causas de
internação de pacientes com bronquiectasias.
Nos pacientes com cultura de escarro disponível, o teste
de sensibilidade é bastante útil para guiar o tratamento
(tabela 2).
De forma geral a monoterapia é indicada tanto em
pacientes ambulatoriais quanto internados. A exceção se
faz nos pacientes sabidamente colonizados por
pseudomonas e que tenham cultura mostrando resistência
a uma ou mais drogas antipseudomonas. Nesses casos há
controvérsias sobre a associação ou não de dois
antibióticos com atividade antipseudomonas9,10,11,12. Em
pacientes com Staphylococcus aureus MRSA isolados é
sugerido o tratamento com duas drogas via oral ou uma
droga endovenosa.

Uso do antibiótico na fase estável
O objetivo do tratamento a longo prazo com
antibióticos, fora das exacerbações, é reduzir o número
de exacerbações e melhorar a qualidade de vida. Pacientes
colonizados por P. aeruginosa, tem maior número de
admissões hospitalares, pior qualidade de vida e podem
ter maior declínio na função pulmonar13,14. A persistente
colonização das vias aéreas por patógenos perpetuam a
resposta inflamatória.
Assim, alguns antibióticos, numa dosagem menor do
que a utilizada para a erradicação das bactérias, podem
apresentar benefícios imunomoduladores sobre a resposta
inflamatória do hospedeiro15,16,17.
Penicilinas e quinolonas e já foram estudados com
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esse objetivo , porém os macrolídeos parecem ser a
principal classe antibiótica com melhor efeito
imunomodulador.
Desde a introdução da eritromicina de forma
prolongada no tratamento da panbronquieolite difusa, com
modificação drástica na evolução da doença com redução
importante da mortalidade e da queda de função
pulmonar 18 , os macrolideos vem sendo utilizado em
diversas doenças respiratórias afim de se avaliar essa
propriedade imunomoduladora
Um estudo em 1999, comparou o uso de eritromicina
com placebo19. Nesse estudo, a eritromicina teve impacto
na diminuição do volume do escarro nas 24 h e melhora
da função pulmonar (VEF1 e CVF). Em 2004, um estudo
aberto avaliou o efeito a longo prazo da azitromicina e foi
demonstrada redução na colonização crônica, melhora
dos sintomas e redução na frequência das exacerbações20.
Em 2012 foi publicado o estudo aleatorizado,
multicentrico chamado EMBRACE. Foram incluidos no
estudo 141 pacientes com bronquiectasias não FC com
pelo menos 1 exacerbação no ultimo ano. Os individuos
receberam azitromicina 500mg 3 vezes por semana ou
placebo por seis meses. Os autores encontraram redução
importante da taxa de exacerbação porém sem alteração
de função pulmonar ou na qualidade de vida21.
Além do EMBRACE, os estudos BAT22 e BLESS23 também
concluíram que há redução significativa das exacerbações
e o mesmo foi confirmado por metanálise recente24,25 . A
preocupação maior com o uso prolongado dos
macrolídeos é o risco cardíaco, os efeitos sobre o sistema
digestivo e auditivo, a resistência bacteriana, a mudança
no microbioma e a resistência das micobactérias não
tuberculosas (MNTB) ao seu uso.
De forma geral o uso do macrolideo a longo prazo é
recomendado para aqueles indivíduos que apresentam 3
ou mais exacerbações por ano, principalmente naqueles
com colonização pela pseudomonas aeruginosa.
Outra alternativa de tratamento na fase estável da
doença, é o uso dos antibióticos inalatórios, onde os
objetivos a longo prazo são a melhora dos sintomas , a
redução do número de exacerbações infecciosas e melhorar
a qualidade de vida. Os antibióticos inalatórios tem a
vantagem de poderem ser administrados em altas doses
diretamente na via aérea com baixa toxicidade sistêmica.
Na fibrose cística os antibióticos inalatórios se
mostraram eficazes em reduzir a densidade da
pseudomonas em pacientes colonizados e em alguns
estudos também em reduzir exacerbação e hospitalização
Nas bronquiectasisa não fibrocistica, alguns estudos
demonstraram que os antibióticos inalatórios (AI)
diminuíram o volume do escarro, melhoraram a função
pulmonar, melhoraram a resposta inflamatória (redução
da atividade neutrofílica no escarro), e principalmente,
os pacientes melhoraram clinicamente26,27.
Em pacientes colonizados por P. aeruginosa alguns
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estudos mostraram diminuição do número de colônias ou
até mesmo sua erradicação com redução de exacerbação
e de hospitalização26,27,28. Em alguns estudos também houve
redução da purulência e volume do escarro29. Mas o efeito
do uso do AI não é duradouro e após suspensão da droga,
frequentemente o paciente retorna aos valores prétratamento27.
Vale lembra que o uso do antibióticos inalatórios nas
bronquiectasias não FC é ainda off label, ou seja, nenhuma
das formulações disponíveis tem na bula a indicação de
uso para esses pacientes. O uso desses antibióticos em
pacientes com bronquiectasias não fibrocisticas deve ser
avaliada naqueles pacientes com colonização crônica por
pseudomonas aeruginosa que estejam apresentando
exacerbações frequentes e deterioração progressiva da
função pulmonar.
Como feito na fibrose cística, alguns serviços tem feito
uso de antibiótico inalatório associado a ao antibiótico
sistêmico no primeiro isolamento no escarro para
pseudomonas, afim de erradicar esse patógeno e tentar
adiar a colonização crônica, que sabidamente está
associada a deterioração mais acelerada da função
pulmonar e piora da sintomatologia 13,14,26. O uso dessa
terapêutica é extrapolada da fibrose cística, sem estudos
dirigidos a pacientes com bronquiectasias não FC.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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22.
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Resumo
Duas modalidades de tratamento cirúrgico podem ser empregadas para pacientes com bronquiectasia: a ressecção
pulmonar para bronquiectasias localizadas e o transplante pulmonar para casos de doença difusa com insuficiência
respiratória. O objetivo desta revisão é explorar as indicações, técnicas e resultados desses tratamentos para
bronquiectasia. A ressecção pulmonar para bronquiectasia associa-se a bons resultados com elevada eficácia no
controle dos sintomas. Apesar do toracotomia ser a via de acesso mais utilizada, a videotoracoscopia pode ser
utilizada em casos selecionados. O transplante pulmonar está associado não só a melhora na sobrevida destes
pacientes, mas também com a melhora na qualidade de vida. Este é preferencialmente realizado na modalidade
bilateral sequencial, sendo o clam-shell a via de acesso mais utilizada. A avaliação multidisciplinar é importante
para determinar qual é a melhor modalidade de tratamento para cada paciente portador de bronquiectasia, este
cuidado é primordial para a obtenção de bons resultados.
Palavras chave: Bronquiectasia; Bronquiectasia, Cirurgia; Transplante de Pulmão; Avaliação de Resultado de
Intervenções Terapêuticas.

Abstract
There are two possible modalities of surgical treatment in the treatment of bronchiectasis: pulmonary resection for
localized bronchiectasis and lung transplantation in cases of diffuse disease with respiratory failure. The aim of this
review is to explore the indications, techniques and outcomes of these treatments for bronchiectasis. Pulmonary
resection for bronchiectasis is associated with good outcomes with high efficacy in symptoms control. The thoracotomy
is the most used surgery access; however, the thoracoscopic approach can be used in selected cases. Lung
transplantation is associated not only with improved patient survival but also with quality of life improvement. The
preferred modality of lung transplantation is the bilateral sequential performed by the clam-shell incision. The
multidisciplinary evaluation is important to determine the best treatment option for each patient with bronchiectasis,
this strategy is essential to obtain good results.
Keywords: Bronchiectasis; Bronchiectasis, Surgery; Lung Transplantation; Evaluation of Results of Therapeutic
Interventions.

Introdução
O princípio para o tratamento cirúrgico das
bronquiectasias consiste na remoção das áreas
pulmonares afetadas. Isto pode ser obtido através de
ressecção pulmonar para casos de bronquiectasias
localizadas, ou por transplante pulmonar nos casos onde
a extensão da doença é maior do que se pode ressecar e
existe insuficiência respiratória associada. O objetivo
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desta revisão é explorar as indicações, técnicas e
resultados dessas duas modalidades de tratamento para
bronquiectasia.

Ressecção Pulmonar
Indicação
As indicações clássicas para a ressecção pulmonar
como tratamento da bronquiectasia são: falha da terapia
clínica para controle dos sintomas, destacando-se a
infecção pulmonar de repetição e a presença de hemoptise.
Uma indicação que tem ganho destaque nos últimos anos
é a remoção de áreas suspeitas de colonização por germes
resistentes como micobactérias do complexo avium1 e
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tuberculose multidroga resistente2. A Tabela 1 resume as
indicações para a ressecção pulmonar em pacientes com
bronquiectasias. É importante que a área a ser ressecada
não seja mais extensa do que permite a função pulmonar
do paciente. Por isso diz-se que a indicação da ressecção
pulmonar para tratamento da bronquiectasia está nos
casos localizados e não nos difusos. A Figura 1 apresenta
um fluxograma de indicação do tratamento cirúrgico para
bronquiectasias.
Tabela 1 – Indicações de ressecção pulmonar para tratamento
cirúrgico de bronquiectasias.
• Hemoptise recorrente;
• Hemoptise maciça quando ocorre falhas de outras medidas
terapêuticas;
• Sintomas crônicos (por ex. tosse produtiva, escarro fétido ou
perda de peso) não controlados por medidas clínicas;
• Infecção pulmonar recorrente (em geral, duas ou mais por
ano);
• Remoção de áreas pulmonares destruídas devido a obstrução
por corpo estranho ou tumor;
• Remoção de áreas pulmonares suspeitas de colonização por
microrganismos resistentes como tuberculose multidroga
resistente e micobactérias do complexo avium.

O estudo anatômico das Bronquiectasias é fundamental
no planejamento pré-operatório sendo que a tomografia
computadorizada de alta resolução substituiu por
completo a utilização da broncografia por possuir elevada
acurácia com apenas 2% falsos-negativos e 1% falsospositivos. 3
A avaliação da capacidade pulmonar deve ser realizada
para adequada programação cirúrgica. Atualmente muitos
grupos baseiam a avaliação pré-operatória em diretrizes
internacionais como a da British Thoracic Society 4, que
apesar da boa aceitação devem ser consideradas com
ressalvas, pois são direcionadas a pacientes como
neoplasias pulmonares, não contemplando a
complexidade dos pacientes com Bronquiectasias.
O exame mais simples é a Prova de Função Pulmonar
(PFP) obrigatória em todos os casos. Pacientes com VEF1
superiores a 1,5l são considerados aptos a lobectomia e
com VEF1 superior a 2,0l aptos a pneumonectomia. Em
casos duvidosos a ergoespirometria pode ser usada para
complementar a prova de função pulmonar. O cálculo do
VEF1 predito pós-operatório com auxilio da cintilografia
de ventilação/perfusão pode ser útil em pacientes do
provas funcionais limítrofes, mas que radiologicamente
ou pela cintilografia, tenham as áreas a serem ressecadas

Modificado de Balci e cols.26
Figura 1 – Fluxograma para indicação de tratamento cirúrgico de pacientes com Bronquiectasias.
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já sem função. Este cálculo pode tornar aptos muitos
pacientes que inicialmente estariam exclusos do
tratamento cirúrgico.
Seleção de pacientes deve ser criteriosa não somente
no que tange estudo da função pulmonar, devendo o
paciente ser avaliado para possível presença de outras
comorbidades que impactem no resultado. A avaliação
cardiológica notadamente a insuficiência coronariana
deve ser realizada seguindo os protocolos habituais de
avaliação pré-operatória para cirurgias não cardíacas.5
O estado nutricional desses pacientes deve ser avaliado,
uma vez que muitos apresentam desnutrição que pode ser
minimizada com tratamento pré-operatório. 6 Outras
doenças a serem pesquisadas são diabetes mellitus,
insuficiência renal, endocrinopatias, além de quaisquer
doença crônica de impacto sistêmico.
A broncoscopia deve ser realizada no pré-operatório
com coleta de material para cultura permitindo um melhor
tratamento dos germes colonizadores pela sua
identificação e estudo de sensibilidade a
antibioticoterapia. A broncoscopia também é útil na
identificação de uma possível obstrução brônquica, que
pode ser a causa da bronquiectasia, como corpo estranho,
anormalidade anatômica e, eventualmente, lesão
neoplásica. A broncoscopia também é fundamental para
o manejo da hemoptise tendo dupla função, diagnóstica
com localização da área de sangramento e terapêutica.
A decisão multidisciplinar sobre a indicação da
cirurgia para bronquiectasia é considerada fundamental
para a obtenção de bons resultados, sugere-se que estes
casos sejam discutidos em reunião multidisciplinar com
pneumologistas, cirurgiões torácicos e infectologistas,
tanto para a decisão do tratamento, avaliação e
preparação para cirurgia, bem como para o manejo e
seguimento pós-operatório. 6

Técnica
A preferência técnica é sempre por uma resseção
pulmonar anatômica, seja ela uma segmentectomia,
lobectomia ou mesmo pneumonectomia, todavia, também
deve-se objetivar a preservação de áreas saudáveis.
O preparo anestésico deve ser rigoroso. A obtenção de
via arterial, acesso vascular periférico calibroso, cateter
venoso central, sonda vesical de demora e cateterização
peridural são desejáveis para monitorização, rápida
infusão de fluidos e drogas, em caso de instabilidade intraoperatória, e para a analgesia pós-operatória por Patient
Controled Analgesia (PCA) peridural.
Uma questão anestésica importante é o bloqueio
pulmonar mais frequentemente realizado com sonda
orotraqueal de duplo lúmen. Outra opção menos utilizada
é o bloqueador endobrônquico, mais caro e de mais difícil
manejo. O bloqueio é importante não somente para tornar
o campo operatório mais fácil por redução do volume
pulmonar devido a atelectasia, mas também para prevenir
Pneumologia Paulista Vol. 29, No.1/2016

que secreções do lado a ser operado possam atingir o
outro lado.
A via de acesso mais utilizada é a toracotomia lateral
com preservação muscular ou não7,8. Devido a frequente
presença de firmes aderências, em geral, a toracotomia
precisa ser ampla para permitir a dissecação segura dos
elementos do hilo pulmonar bem como para permitir a
lize das aderências mais firmes.
Para casos onde o adequado bloqueio pulmonar não é
possível a posição de “Overholt”, decúbito ventral e
lateralizado, associada a uma toracotomia posterior,
garante que a secreção do lado a ser operado não “inunde”
o outro lado.
A videotoracoscopia é uma via de acesso possível e
associada a menor trauma cirúrgico e redução do tempo
de internação, todavia, em muitos casos não é factível
devido a presença de intensa adesão pleuro-pulmonar,
que figura como a causa mais frequente de conversão para
toracotomia9. Achados radiológicos pré operatórios como
espessamento pleural, e grau de destruição pulmonar
podem ser utilizados como preditores da executabilidade
da videotoracoscopia, sendo que quanto menor e mais
localizada a destruição pulmonar maior é a chance da
videotoracoscopia ser bem sucedida.
Uma série foi publicada por Zhang e cols. em que 52
pacientes foram submetidos a lobectomia
videotoracoscópica com 2 portais e uma incisão de
trabalho. Em seus resultados a mortalidade foi zero, com
15,4% de complicações e taxa de conversão de 13,5%.
Comparado com uma coorte pareada o grupo
videotoracoscopia teve menor taxa de complicações, e
menor tempo de interação10. Outra revisão publicada em
2012 avaliou 171 pacientes que foram submetidas a um
total de 212 resseções anatômicas ou videotoracoscopia
durante um período de 6 anos a mortalidade foi zero, a
taxa de complicações foi 9% e de conversão foi 4,7%9.
A sutura do coto brônquico deve ser realizada com
muito cuidado devido ao maior risco que este tipo de
ressecção pulmonar tem para fístula de coto. Esta pode
ser realizada de forma manual, habitualmente com pontos
separados ou por sutura mecânica. A proteção do coto
através da cobertura por retalho muscular ou pelo omento
é advogada por alguns grupos, principalmente quando,
por questões técnicas, o fechamento brônquico for
considerado de maior risco, por exemplo, quando
verificamos um coto friável a sutura.
A hemostasia deve ser cuidadosamente revisada, pois
sangramentos advindos das aderências pulmonares
seccionadas ou das artérias brônquicas, que são
frequentemente hipertróficas, não são incomuns.

Resultados
Resseção completa, é considerada uma questão técnica
fundamental para o bom resultado da cirurgia. Trabalhos
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prévios demonstram que a manutenção de áreas
comprometidas após o tratamento cirúrgico é o maior
fator preditor de falha.7,11,12 este é um dos motivos pelo
qual as resseções anatômicas são sempre preferíveis as
em cunha. Todavia, dados do nosso serviço submetidos
para publicação demonstram que pequenas áreas
residuais não são fatores de pior resposta ao incremento
de qualidade de vida que estes pacientes apresentam no
pós-operatório quando bem selecionados.
As complicações pós operatórias mais encontradas
incluem empiema, hemorragia, fistula aérea prolongada,
atelectasia e pneumonia ou supuração pós operatória12,13.
Diversas séries demonstram uma taxa geral de
mortalidade inferior a 2% com elevada porcentagem de
resolução ou melhora dos sintomas para os casos
submetidos a tratamento cirúrgico6,12,13. O maior estudo
publicado compilou 790 pacientes com bronquiectasia
submetidos a ressecção anatômica, seja ela
segmentectomia, lobectomia ou pneumonectomia,
seguidos por uma média de 4 anos.13 A mortalidade em 30
dias foi de 1,1% e a melhora ou resolução dos sintomas
ocorreu em 75% dos casos. Estudo americano com 134
pacientes seguidos por uma média de 6 anos teve como
resultados mortalidade de 2% com melhora ou resolução
em 89% dos casos.14

Transplante pulmonar
Indicação
A Indicação do transplante pulmonar para
bronquiectasias é feita para pacientes cuja a função
pulmonar esteja deteriorada ou em pacientes com doença
extensa, impossibilitando o tratamento cirúrgico por
ressecção pulmonar. Em linhas gerais são considerados
pra transplante pacientes com bronquiectasias que
possuam sobrevida estimada em 2 anos inferior a 50%,
que a qualidade de vida esteja grandemente impactada,
que não possuam contraindicações e que se comprometam
com todo o processo de transplante desde os passos para
inclusão em fila até os cuidados pós transplante,
entendendo na totalidade os riscos e benefícios desse
complexo tratamento.15
A tabela 2 descreve os critérios básicos de indicação
para centros de transplante e de inclusão em fila para
bronquiectasias difusas, valendo para casos de fibrose
cística e não-fibrose cística. As contraindicações são as
mesmas para inclusão em fila de transplante por qualquer
etiologia e estão resumidas na tabela 3.

Técnica
A técnica preferencial para transplante em paciente
com bronquiectasia é o transplante pulmonar seqüencial
bilateral, isto porque a técnica unilateral deixaria um
pulmão cronicamente infectado em um paciente que será
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Tabela 2 – Diretrizes para transplante pulmonar para
bronquiectasias difusas.16
Critérios para referência ao centro de transplante:
• VEF1 inferior a 30% do predito, rápido declínio do VEF1,
principalmente em pacientes jovens do sexo feminino;
• Exacerbação da doença pulmonar necessitando de tratamento
em UTI;
• Aumento da frequência de exacerbações necessitando de
terapia antibiótica;· Pneumotórax refratário ou recorrente;
• Hemoptises recorrentes não controladas por embolização.
Critérios para transplante:
• Declínio progressivo da função pulmonar;
• Insuficiência respiratória oxigênio dependente;
• Hipercapnia;
• Hipertensão pulmonar.
Tabela 3 - Contraindicações absolutas e relativas ao transplante
Contraindicações absolutas
• Instabilidade clínica grave;
• Infecção extra-pulmonar ativa;
• Neoplasia de qualquer sítio atual ou com intervalo de controle
menor que 5 anos;
• Disfunção de órgãos como rim, fígado (devido à agressão das
drogas imunossupressoras) e SNC;
• Infecção por HIV;
• Positividade para antígeno da hepatite B;
• Hepatite C com dano hepático comprovado
anatomopatologicamente;
• Doença coronariana ou disfunção ventricular esquerda grave;
• Tabagismo ativo;
• Ausência de adequada estrutura social e familiar de apoio;
• Dependência de álcool e drogas;
• Problemas psicossociais e não-adesão ao tratamento.
Contraindicações relativas:
• Presença de doença sistêmica: como diabetes melitus ou
hipertensão arterial sistêmica de difícil controle;
• Osteoporose;
• Baixo nível sócio-cultural;
• Ventilação mecânica;
• Uso de corticoide em doses altas;
• Coronariopatia;
• Alo-sensibilização;
• Cirurgia torácica prévia de grande porte.

imunossuprimido. Existem alguns relados de casos onde a
opção foi realizar um transplante unilateral associado a
uma pneumonectomia contralateral, apesar dessa
estratégia ter se mostrado viável, esta não é a mais utilizada
provavelmente devido a associação do transplante bilateral
com uma maior sobrevida a longo prazo.
Para o transplante bilateral duas abordagens são
preconizadas, a toracotomia lateral sequencial, onde são
feitas duas toracotomias em decúbito lateral o que exige
o fechamento de um lado para mudança de decúbito e
início do segundo implante. Todavia, a maior parte dos
grupos hoje prefere a abordagem por clam-shell
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(bitoracotomia anterior com secção transesternal) o que
permite a abordagem dos dois lados ao mesmo tempo,
estando o paciente em decúbito dorsal.
O maior desafio técnico no transplante de pacientes
com bronquiectasias é a grande presença de aderências
pleuro-pulmonares, o que torna muito difícil a extração
dos pulmões nativos. O implante é sistematizado pela
grande maioria dos grupos da seguinte forma: primeiro
brônquio com sutura continua na porção membranácea e
pontos separados na porção cartilaginosa; artéria com
sutura contínua; por último, o implante das veias
pulmonares em monobloco (conectadas a um “cuff” atrial
mantido do doador), no átrio esquerdo do receptor, também
por sutura contínua.
O primeiro pulmão a ser extraído é aquele de pior função
estimada, isto para permitir que a ventilação
monopulmonar seja suficiente para manter a oxigenação.
Assim que o primeiro implante acaba este pulmão já é
ventilado e reperfundido ganhando instantaneamente
função, o que permite o bloqueio do segundo pulmão sem,
na maioria das vezes, necessidade de suporte
cardiopulmonar.
Caso o paciente não tolere a ventilação monopulmonar
tornando-se hipoxêmico ou evolua com instabilidade
hemodinâmica durante o implante, a circulação
extracorpórea deve ser aplicada, mesmo agravando o risco
de sangramento devido a anticoagulação plena.

Resultados
Devido ao número mais restrito de pacientes com
bronquiectasia não-fibrocística, muitos dos resultados e
mesmo das diretrizes utilizadas são extrapoladas de
estudos com pacientes com bronquiectasia oriundas da
fibrose cística17. Todavia, no Brasil a bronquiectasia de
origem não fibrocística é uma indicação relativamente
frequente de transplante pulmonar.
Pacientes com bronquiectasias apresentam importante
melhora da função pulmonar, bem como na capacidade
de desenvolver suas atividades habituais livres de
limitação, o que se correlaciona com a melhor qualidade
de vida. Uma melhora da qualidade de vida pode ser
esperada por pelo menos 1 a 3 anos após transplante.18
A sobrevida desses pacientes também recebe impacto
favorável com a realização do transplante pulmonar.15,16
Extrapolando dados de uma revisão com 123 pacientes
com bronquiectasia por fibrose cística as taxas de
sobrevida chegam a 81% em 1 ano, 59% em 5 anos e 8% em
10 anos.19
Estudos demonstraram que a infecção prévia por
Burkholderia cepacia em pacientes com bronquiectasia,
principalmente fibrocística, associa-se a graves infecções
pós-transplante, gerando impacto negativo no
resultado20,21. Esta descoberta gerou a recomendação que
a infecção prévia por B. cepacia seja considerada uma
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contraindicação relativa. Evidência mais recente
demonstra que apenas algumas cepas seriam
responsáveis por estes piores resultados.22
A infecção pré-transplante por micobactérias23 não
tuberculose, especialmente por Mycobacterium abscessus,
também associa-se a maior mortalidade, com alguns
centros também tem considerado a presença desta
infecção uma contraindicação relativa.24
As complicações pós-transplante incluem hemorragia,
edema pulmonar, disfunção primária do enxerto,
complicações da anastomose brônquica25 (deiscência e
estenose) e infecções diversas. Devido à alta frequência
de infeções no período pós-transplante, regimes de
antibioticoterapia e de terapia antifúngica profiláticos
são utilizados rotineiramente no período peri e póstransplante sendo, sempre que possível, orientados
através de culturas colhidas no pré e no pós-operatório.18

Conclusões
O tratamento cirúrgico para bronquiectasias, seja na
modalidade resseção pulmonar, seja com a realização do
transplante pulmonar, apresenta bons resultados com
elevada efetividade e baixos índices de complicações. A
correta avaliação, realizada preferencialmente de forma
multidisciplinar, determinando com maior exatidão o
melhor tratamento para cada paciente, é fundamental para
a obtenção de um resultado adequado.
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O tamanho do efeito (effect size) pode ser definido como
análise estatística descritiva que avalia o quanto uma
nova intervenção é melhor em relação àquelas
tradicionalmente utilizadas. Assim, este teste se torna
complemento do teste de significância estatística1. Como
exemplo, em estudos de novos tratamentos
farmacológicos para pacientes com doença pulmonar
obstrutiva crônica (DPOC), é importante considerar o
quanto o novo tratamento será melhor do que aqueles
que são comumente utilizados. Deve-se, portanto, avaliar
não só se os tratamentos são estatisticamente diferentes,
mas também o tamanho do efeito.
O tamanho do efeito também pode ser utilizado em
estudo que se compara o efeito entre variáveis com escalas
de referência diferentes. Além disso, tamanhos dos efeitos
de estudos já realizados podem ser utilizadas no cálculo
do poder e estimar o tamanho amostral para novos
estudos. O cálculo do poder é a probabilidade de rejeitar
a hipótese nula quando a hipótese nula é realmente falsa
(diminuir o erro tipo II). Assim, o tamanho do efeito é um
importante complemento ao teste de significância da
hipótese nula, uma vez que é permitida a medição de uma
significância real potencial de efeito em uma intervenção2,3.
A análise descritiva é independente das influências
possivelmente enganosas do tamanho amostral4,5, ou seja,
estudos com diferentes tamanhos amostrais, mas com os
mesmos valores das características descritivas básicas
(por exemplo, as médias, os desvios-padrão e os intervalos
de confiança), apresentarão valores diferentes na
significância estatística, mas não em suas estimativas de
tamanho do efeito 1. Portanto, quando as variáveis
apresentarem valores descritivos iguais, quanto maior o
tamanho do efeito, maior é o impacto causado pela
variável estudada6.
Tamanho do efeito pode significar uma estatística que
estima a magnitude de um efeito (por exemplo: diferença
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entre médias, coeficiente de regressão e d de Cohen)3. Para
calcular a estimativa do tamanho do efeito entre duas
populações diferentes podemos realizar o cálculo de
comparação entre as médias das populações. A técnica
mais utilizada é a de Cohen7 que introduziu medida similar
ao escore z, denominada d de Cohen, na qual uma das
médias das duas distribuições é subtraída da outra e o
resultado é dividido pelo desvio padrão comum às duas
populações, sendo estimado pelos desvios-padrão
amostrais, conforme equação abaixo.

onde: x1- x2 são as médias do grupo experimental e do
grupo controle, respectivamente
s12 e s22 são as variâncias amostrais do grupo
experimental e do grupo controle, respectivamente
n1 e n2 são os tamanhos amostrais do grupo
experimental e do grupo controle, respectivamente
Outros autores utilizam formulação ligeiramente
diferente do desvio padrão quando se refere ao ≤ de
Cohen”, onde o denominador é colocado sem “-2” 8, 9.

Ainda, os tamanhos dos efeitos descrevem os efeitos
observados, efeitos que são grandes, mas não
significativos, podem sugerir pesquisas futuras com maior
poder. Ao passo que os efeitos que são pequenos, mas
significativos por causa de grandes tamanhos amostrais,
podem alertar pesquisadores contra, possivelmente,
supervalorização do efeito observado1,10. Não há consenso
na literatura em relação ao que pode ser considerada
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tamanho do efeito grande ou pequeno. Cohen7 propôs
alguns pontos de corte para o tamanho do efeito. Valores
abaixo de 0,2 sugerem efeito pequeno, entre 0,2 a 0,8
sugerem efeito médio e valores maiores que 0,8 efeito
grande. No entanto, esses valores variam de acordo com
as áreas de pesquisa, sendo recomendado comparar os
efeitos encontrados na área específica de cada
investigação5.
Ao examinar a diferença entre a tolerância ao exercício
em indivíduos com DPOC antes e após reabilitação
pulmonar, o tamanho do efeito com base nas diferenças
entre as médias padronizadas são comumente
recomendadas. Ou seja, os pesquisadores estão
interessados no tamanho de efeito na intervenção no
estudo (ex: o quanto foi a média da diferença no teste de
exercício), e o quão forte é a associação dos resultados
(valores de coeficientes de correlação e seus intervalos
de confiança) ao invés de observar apenas a significância
estatística (os valores de p). Desta maneira, quanto maior
os coeficientes de correlação e menor intervalo de
confiança, maior o tamanho de efeito. Assim, permite que
os investigadores optem por decisões clinicamente
relevantes3.
A velocidade de marcha usual é preditor consistente de
resultados adversos em idosos e sua confiabilidade tem
sido estudada em pacientes com DPOC. Recente estudo
avaliou a capacidade de resposta do teste de velocidade
de marcha habitual ao longo de 4 metros (4MGS) à
intervenção (reabilitação pulmonar) em pacientes
ambulatoriais estáveis com DPOC. O escore d de Cohen
foi calculado para estimar o tamanho do efeito da
mudança com a reabilitação pulmonar por meio da
diferença da média e desvio padrão antes e após a
reabilitação pulmonar. Os autores verificaram que o 4MGS
aumentou significativamente após a reabilitação
pulmonar (alteração média de 0,08ms-1; p<0,001) com
tamanho do efeito de 0.4. Para os pacientes que
apresentaram valores basais do 4MGS no quartil mais
baixo (<0,77ms-1), houve maior alteração na média do
4MGS após reabilitação pulmonar (0,11ms -1) e maior
tamanho do efeito na mudança (1,0) 12 . Os autores
concluíram que o 4MGS é sensível à reabilitação pulmonar
e pode ser particularmente útil em indivíduos debilitados
com DPOC.
Estudos de meta-análises consideram a revisão da
combinação dos tamanhos dos efeitos de vários estudos
no mesmo tópico para gerar uma conclusão por meio da
tendência central com sua variabilidade do tamanho do
efeito dos estudos incluídos3. Meta-análise realizada por
Bartlett et al.13 avaliou a eficácia de técnicas de mudança
de comportamento nas intervenções de cessação do
tabagismo em pacientes com DPOC. Neste estudo, 17
ensaios clínicos randomizados foram identificados com
a inclusão de 7446 indivíduos com DPOC. A taxa média
ponderada de cessação do tabagismo da amostra para
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todos os ensaios clínicos randomizados foi 13,19%, e o
tamanho do efeito da amostra ponderada global foi de d =
0,33. Os resultados mostraram que quatro técnicas
tiveram resultados positivos na cessação do tabagismo:
a. facilitação do planejamento de ações/desenvolvimento
de plano de tratamento; b. auto-recordação; c.
aconselhamento sobre métodos de controle de peso e d.
aconselhamento sobre o uso de apoio social. Cada uma
dessas técnicas contribuiu para obtenção do tamanho do
efeito significativamente maior quando comparado com
estudos que não usaram essas técnicas. Os autores
concluem que técnicas centradas na formação de planos
detalhados e de auto-monitoramento parecem ser eficazes
em intervenções de cessação do tabagismo destinadas a
pessoas com DPOC13.
Em conclusão, relatar o tamanho do efeito permite ao
pesquisador julgar a magnitude das diferenças presentes
entre os grupos, o que pode aumentar a capacidade de
comparação entre os resultados de pesquisas recentes
com pesquisas anteriores e julgar o significado prático
dos resultados obtidos.
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Pneumologia e áreas correlatas. Cada número versará
sobre um tema de destaque, sendo que todos os artigos
serão escritos por especialistas da área.

CRITÉRIOS DE AUTORIA
A inclusão de um autor em um manuscrito encaminhado
para publicação só é justificada se ele contribuiu
significativamente, do ponto de vista intelectual, para a
sua realização. Fica implícito que o autor participou de
todas as fases na elaboração do artigo. A revista
considera quatro o número máximo aceitável de autores
para redação do artigo. O convite para publicação de um
artigo será encaminhado pelo corpo editorial da revista
a um autor com experiência no assunto em questão, que
terá liberdade de convidar outros autores para redação
do seu artigo.

APRESENTAÇÃO E SUBMISSÃO DOS
MANUSCRITOS
Os manuscritos deverão ser obrigatoriamente
encaminhados por e-mail ao Editor Rodrigo Athanazio
(rathanazio@yahoo.com.br).
Pede-se aos autores que sigam rigorosamente as
normas editoriais da revista, particularmente no tocante
ao número máximo de palavras, tabelas e figuras
permitidas, bem como às regras para confecção das
referências bibliográficas. A não observância dessas
instruções implicará na devolução do manuscrito pela
Secretaria da revista para que os autores façam as
correções pertinentes antes de submetê-lo aos revisores.
A revista reserva o direito de efetuar nos artigos aceitos
adaptações de estilo, gramaticais e outras.
Com exceção das unidades de medidas, siglas e
abreviaturas devem ser evitadas ao máximo, devendo ser
utilizadas apenas para termos consagrados. Estes termos
estão definidos na Lista de Abreviaturas e Acrônimos
aceitos sem definição. Quanto a outras abreviaturas,
sempre as definir na primeira vez em que forem citadas,
por exemplo: lavado broncoalveolar (LBA). Após a
definição da abreviatura, o termo completo não deverá
ser mais utilizado. Com exceção das abreviaturas aceitas,
não as utilizar em títulos ou em resumo dos manuscritos.
Quando os autores mencionarem qualquer substância
ou equipamento incomum, deverão incluir o modelo, o
nome da fabricante, a cidade e o país.
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PREPARO DO MANUSCRITO
A página de identificação deve conter o título do trabalho,
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autores, instituições a que pertencem, endereço completo,
inclusive telefone, fax e e-mail do autor principal, e nome
do órgão financiador da pesquisa, se houver.
Resumo: Deve ser estruturado consistindo de três
parágrafos, não excedendo 200 palavras. O primeiro
parágrafo deve descrever o objetivo da revisão, isto é por
que a revisão é relevante. O segundo parágrafo descreverá
os achados mais recentes e o terceiro será um resumo
descrevendo as principais implicações dos achados na
pesquisa ou prática clínica.
Abstract: Uma versão em língua inglesa, correspondente
ao conteúdo do resumo deve ser fornecida.
Descritores e Keywords: Deve ser fornecido de três a
cinco termos em português e inglês, que definam o assunto
do trabalho. Devem ser, obrigatoriamente, baseados nos
DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), publicados pela
Bireme e disponíveis no endereço eletrônico: http://
decs.bvs.br, enquanto os keywords em inglês devem ser
baseados nos MeSH (Medical Subject Headings) da
National Library of Medicine, disponíveis no endereço
eletrônico www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html.
Texto: A introdução deve discutir os principais aspectos
da revisão. O texto deve ter no máximo 2000 palavras,
excluindo referências e tabelas. Deve conter no máximo 5
tabelas e/ou figuras. O número de referências
bibliográficas não deve exceder a 30.
Tabelas e Figuras: Tabelas e gráficos devem ser
apresentados em preto e branco, com legendas e
respectivas numerações impressas ao pé de cada
ilustração. As tabelas e figuras devem ser enviadas no
seu arquivo digital original, as tabelas preferencialmente
em arquivos Microsoft Word ou Microsoft Excel e as
figuras em arquivos Tiff ou JPG. Fotografias de exames,
procedimentos cirúrgicos e biópsias onde foram utilizadas
colorações e técnicas especiais serão consideradas para
publicação colorida. As grandezas, unidades e símbolos
devem obedecer ao sistema métrico internacional e às
normas nacionais correspondentes (ABNT: http://
www.abnt.org.br). As figuras que necessitem de permissão
deverão ser comunicadas ao editor. Se for necessária
permissão solicita-se que seja encaminhada cópia da
ilustração original da figura, endereço de contato, email,
fax e número de telefone.
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Legendas: Deverão acompanhar as respectivas figuras
(gráficos, fotografias e ilustrações) e tabelas. Cada legenda
deve ser numerada em algarismos arábicos,
correspondendo a suas citações no texto. Além disso, todas
as abreviaturas e siglas empregadas nas figuras e tabelas
devem ser definidas por extenso abaixo das mesmas.
Referências:
Devem ser indicadas apenas as referências utilizadas
no texto, numeradas com algarismos arábicos e na ordem
em que foram citadas. A apresentação deve estar baseada
no formato Vancouver Style, atualizado em outubro de
2004, conforme os exemplos abaixo e disponíveis em
h t t p : / / w w w. n c b i . n l m . n i h . g o v / b o o k s h e l f /
br.fcgi?book=citmed. Os títulos dos periódicos citados
devem ser abreviados de acordo com o estilo apresentado
pela List of Journal Indexed in Index Medicus, da National
Library of Medicine disponibilizados no endereço:
h tt p : / / w w w. n c b i . n l m . n i h . g o v/ e nt r e z / j o u r n a l s /
loftext.noprov.html.
Para todas as referências, cite todos os autores até
seis. Acima desse número, cite os seis primeiros autores
seguidos da expressão et al.
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7. Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York:
Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01
[updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from:
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