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Definição: Doença crônica e progressiva caracterizada pela obstrução do fluxo aéreo não 

totalmente reversível, associada a uma resposta inflamatória anormal nos pulmões à inalação 

de partículas nocivas e gases tóxicos 

Diagnóstico: 

   - Sintomas respiratórios crônicos:  

tosse, secreção, dispnéia e sibilos 

   - Espirometria: VEF1/CVF <70% 

   - RX Tórax: excluir outros dx e avaliar 

comorbidades 

   - Gasometria Arterial: pacientes com 

VEF1<50% / sinais sugestivos de insuf. 

respiratória ou falência VD 

   - alfa 1 antitripsina: início < 45anos, 

hist.familiar  ou s/ fatores risco  

    

Estádio 2 –Doença moderada                                    >=50% <80% 

Estádio 3 –Doença grave                                            >=30% <50% 

Estádio 4 –Doença muito grave                                  <30% * 

Estádio 1 –Doença leve                                               80%  previsto 

Estádio                                                                            VEF 1 
                                                                                       Pós BD 

VEF1/CVF Pós 

BD 

   < 70% 

   < 70% 

   < 70% 

   < 70% 

EXACERBAÇÃO 

1) Infecção é a principal causa 

2) Antibiótico na presença de: 

  - aumento do vol da expectoração 

  - mudança do aspecto p/ purulento 

  - aumento da dispnéia 

3) Broncodilatador inalatório: 

  - beta 2: 20/20min 3x e após 4/4h 

  - ipratrópio: 4/4h 

4) Corticóide: 

  - hidrocortisona 0,5mg/kg/d EV por 72h e após 

prednisona 30mg/d por 2 semanas 

5) Oxigênio:  manter Sat O2 90-92% 

INDICAÇÃO INTERNAÇÃO 

1) Ins. Resp. aguda grave 

2) Hipercapnia com acidose 

3) TEP, PNM ou pneumotórax 

4)  ICC desc ou outra dç descomp.                                                              

5) Impossibi// de tto ambulatorial 

CRITÉRIOS DE VM (VNI ou VI) 

1) Hipoventilação alveolar com acidose 

2) Hipoxemia grave não corrigida pela oferta de 

oxigênio 

CRITÉRIOS DE ALTA 

1) Necessidade de BD < 4/4h 

2) Caminha, dorme e come sem dispnéia 

3) Gasometrias estáveis 12-24 h 

4) Entende o uso das medicações em casa; Suporte 

familiar. 

TRATAMENTO ANTIBIÓTICO 

DPOC com VEF1> 
50% s/  fatores de 
risco 

B-lactam. + inibidor b-lactamase 

,Cefuroxima 

Azitromicina/Claritromicina 

DPOC com VEF1> 

50% c/ fatores de 

risco 

Os anteriores + 

Moxi/Gati/Levofloxacino 

DPOC com VEF1 

entre 35 e 50% 

B-lactam. + inibidor b-lactamase 

* 

 

DPOC com 

VEF1<35% 

Moxi/Gati/Levofloxacino 

Cipro  se suspeita Pseudomonas 

B-lactamico + inibidor b-

lactamase (se alergia a 

quinolonas) * 

 

 B-lactamico + inibidor b-lactamase 

Amoxicilina+clavulanato, amoxi-sulbactam e ampi-

sulbactam 



 

Piora da Dispinéia ou do volume da expectoração ou da purulência 

Exacerbação da DPOC 

Doença estável 
Doença Instável: 

• Sonolência ou 

confusão 

• Iminência de PCR 

• Hipotensão 

• Anemia grave 

Intubação 

orotraqueal 

• Inalação: 

10gt de B2agonista + 40gts ipatrópio 

20/20min na 1º hora 

• Corticosteróides: 

hidrocortisona 200-300mg ev ou 

metilpredinisolona 40-60mg ev 

• O2: 

 manter sat >90 -92% 

• VMI se necessário 

Resposta Insatisfatória 
Resposta Satisfatória 

Melhora da FR 

Gasometria com SatO2 > 88 e pH <7.,30 

Estável 6-12hs 
Comorbidades controladas 

Suporte domiciliar adequado 

Alta hospitalar 
Inalação 4/4hs 

Predinisona 20-40mg por 7 a 

14 dias 

Atb s/n 

Inalação 4/4hs 

Corticoide EV 

Antibiótico S/n 

Avaliar critérios de internação 



Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 

Definição: 
Doença crônica e progressiva cujo componente pulmonar caracteriza-se 
pela obstrução do fluxo aéreo não totalmente reversível, associada a 
uma resposta inflamatória anormal dos pulmões à inalação de partículas 
nocivas e gases tóxicos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Etiologia:  

• Exposição a partículas inaladas: fumaça de cigarro – tabagismo ativo 
(principal causa) e tabagismo passivo;  

• poluição do ar intradomiciliar – combustão de biomassa (lenha); exposição 
ocupacional à poeira; poluição atmosférica. 

• Deficiência genética de alfa-1-antitripsina (causa rara). 
 
Fisiopatologia: 

 Inflamação das vias aéreas proximais e periféricas. Alterações 
estruturais no parênquima pulmonar (enfisema) e na vasculatura pulmonar. 
Limitação do fluxo aéreo e aprisionamento do ar. Anormalidade nas trocas 
gasosas (desequilíbrio ventilação/perfusão, hipercapnia e hipóxia). 
Hipersecreção de muco. Hipertensão pulmonar – cor pulmonale. Efeitos 
sistêmicos: atrofia muscular esquelética, caquexia, poliglobulia, anemia 
(mediadores inflamatórios: TNF – α, IL- 6, radicais livres). 
 

Diagnóstico: 
•  História de exposição a fatores de risco. 
• Sintomas crônicos respiratórios: Dispnéia, tosse (geralmente 

produtiva), sibilos. 
• Exame físico: aumento do diâmetro antero-posterior do tórax, uso da 

musculatura acessória, respiração bucal, cianose, frequência 
respiratória aumentada, murmúrios vesiculares diminuídos, bolhas 
cardíacas hipofonéticas, estertores raramente. 

•  RX de tórax: hiperinsuflação (não define diagnóstico, afasta outras 
doenças e complicações).  

• TC de tórax: solicitar em casos específicos (suspeita de 
bronquiectasias ou bolhas, possibilidade de intervenção cirúrgica).  

• Espirometria (padrão ouro): realizar antes e após broncodilatador, 
VEF1 < 80% do previsto pós broncodilatador ou VEF1/CVF < 0,70 
(VEF1 = volume expiratório forçado no 1° segundo e CVF = 
capacidade vital forçada). 

•  Dosagem de alfa-1 antitripsina (na suspeita de deficiência 
genética:adultos jovens < 45 anos,história familiar e ausência de 
fatores de risco).  

•  Eletrocardiograma e Ecocardiograma (na suspeita de hipertensão 
pulmonar e cor pulmonale). 

 
Diagnóstico diferencial:  
Asma (principal), bronquiolite, bronquiectasia, TB e ICC 



 

Estadiamento (baseado na classificação espirométrica): 

                                    Espirometria 
                 Estádio   VEF1/CVF pós BD          VEF1 pós BD 
Estádio 1 – Doença leve           <70%         80% previsto 
Estádio 2 – Doença 
moderada 

          <70%      >=50%   < 80% 

Estádio 3 – Doença grave           <70%      >=30%   > 50% 
Estádio 4 – Doença muito 
grave 

          <70%              <30% * 

 * <30% ou <50% com sinais de insuficiência respiratória crônica. 

 Insuficiência respiratória crônica: Pa O2 ≤  55 mmHg ou saturação ≤ 88% 

em repouso       ou Pa O2 entre 56 e 59 mmHg com evidências de cor 

pulmonale ou policitemia 

Exarcebação 
  É a piora dos sintomas basais (tosse, dispnéia e sibilância). Mudança do 
aspecto da expectoração de mucóide para purulento e aumento da quantidade. 
Infecção bacteriana é principal causa. 

                                                                                                                                                                                                              
Tratamento: 

• Redução dos fatores de risco: cessação do tabagismo é a mais 
efetiva e custo-benéfica intervenção 
(perguntar/avaliar/aconselhar/preparar o paciente para parar de 
fumar/apoio ambulatorial farmacoterápico e psicoterápico). 

• Reabilitação pulmonar (fisioterapia). 
• Tratamento farmacológico: agentes bronco dilatadores (beta2 – 

agonistas, anticolinérgicos e metilxantinas) e .corticóides. 
• Oxigenioterapia; 
• Tratamento cirúrgico (redução volumétrica, bulectomia e 

transplante pulmonar).  
     
  No paciente estável: 

• Estádio I – Broncodilatador de curta-ação (quando necessário). 
• Estádio II – Acrescentar tratamento regular com um ou mais 

broncodilatadores de longa-ação (quando necessário). 
• Estádio III – Acrescentar corticóide inalado se exacerbações 

repetidas. 
• Estádio IV – Acrescentar oxigênio de longo-prazo se insuficiência 

respiratória crônica. 
• Vacinas:  

o antiinfluenza reduz complicações da doença (anual),  
o antipneumocócica  (5/5 anos). 

• Nutrição: perda de peso em obesos e suplementação nutricional em 
desnutridos e durante exacerbações. 

• Cessação do tabagismo e reabilitação pulmonar.                                                                         
Na Exacerbação: 



• Otimizar doses de broncodilatadores, Antibioticoterapia (avaliar), 
corticóide sistêmico. 

 

Internação hospitalar: 

• dispnéia intensa; DPOC de base avançada; 
•  novos sinais ao exame físico:cianose ou falência de VD;  
• falência em responder rapidamente às medicações; 
•  comorbidades graves e não controladas; arritimia de início recente; 

suporte domiciliar inadequado. 
 
• Antibioticoterapia: Indicação: 

          Pacientes com os 3 seguintes sintomas cardinais:  

o dispnéia aumentada, volume expectorado aumentado e 
aumento da purulência do escarro (Evidência B).  

o Pacientes com 2 dos sintomas cardinais, se um dos sintomas 
for o aumento da purulência do escarro (Evidência C).  

o Pacientes que requerem ventilação mecânica (invasiva ou 
não-invasiva) (Evidência B). 

 

• Bronco dilatador inalatório: 
o B2 agonistas de curta duração 10 gt a cada 20 min, até 3  

       doses e, em seguida 4/4 h até estabilização. 
o Brometo de Ipratrópio 20 a 40 gt a cada 4 horas.   
 

• Corticóide sistêmico: Exacerbação em pacientes com sibilância e 
dispnéia 

o Sem  necessidade de internação: 
� Prednisona 40 mg / 3 a 5 dias, a seguir 20 mg / 3 a 5 dias, 

e a seguir 
reavaliação para   continuação ou suspensão. 

o Com necessidade de internação.  
� Hidrocortisona – 3 a 5 mg/kg/dose (200 a 300 mg) a cada 6 

horas.– 0,5 a 1 mg/kg/dose a cada 6/8horas.  
                               Usar só na exarcebação, não há benefício de seu uso 
contínuo. 

• Xantinas: Não há evidência que suporte seu uso na exarcebação. 
Usar somente se paciente já fizer uso. 

� GRUPO 1   < 60 anos sem co-morbidades      Ambulatorial: Amoxicilina                                     
       < 4 exarcebações ao ano               500 mg8/8h ou   875 mg  vo   12/12h - 7 dias      

Estádios I ou II                                                             .    
                                                                               Se internado: Ceftriaxone 2 g  
                                                                                EV 1 X/dia + Azitromcina 500 mg 1 X/dia. 
 
� GRUPO 2    > 60 anos com co-morbidades    Tratamento Hospitalar):  

                                 ≥ 4 exarcebações ao ano             Levofloxacina 500 mg EV  1X/dia 
                          Estádios III ou IV                                ou Ampicilina +Sulbactam 3g EV 6/6h. 

                                                                                Na suspeita de Pseudomonas: 
                                                                                 Ciprofloxacino 200 mg EV    1212h. 



�  Se internado: aminofilina em infusão contínua          
0,5mg/kg/hora – 1 ampola = 10ml = 240mg – diluir 1 
ampola em SG 5% 100ml EV em BIC 10 a 20ml/hora. 

• Terbutalina: Considerar se broncoespasmo persistente - ⅓ a ½ 
ampola SC de 8/8 horas   (1 ampola = 1ml = 0,5mg). 

• Oxigênio: titular oferta para manter Sat O2 90 – 92%. 
   
Ventilação não-invasiva:  

o Indicações: Insuficiência respiratória (dispnéia que não melhora ou 
piora, mesmo com tratamento habitual). Uso de musculatura 
acessória e movimento abdominal paradoxal. Moderada a grave 
acidose (pH < 7,35) e hipercapnia (Pa CO2  > 45 mmHg). Freqüência 
respiratória > 25 irpm. 

o Contra-indicações: Parada respiratória. Instabilidade hemodinâmica 
(hipotensão, IAM e arritmias graves). Incapacidade de proteger as 
vias aéreas: vômitos, rebaixamento do nível de consciência, agitação 
psicomotora. Secreção excessiva de vias aéreas com risco de 
aspiração. 

Intubação Orotraqueal: Considere quando:  

o grave dispnéia com uso de musculatura acessória e movimento 
abdominal paradoxal.  

o Freqüência respiratória > 35 mmHg. Hipoxemia ameaçadora à 
vida: PaO2  < 40 mmHg ou PaO2/FIO2 < 200.  

o Acidose grave (pH < 7,25) e hipercapnia PaCO2  < 60 mmHg. 
o  Parada respiratória ou instabilidade hemodinâmica.  
o Confusão, sonolência.  
o Falência da ventilação não-invasiva.    

 
 Critérios de alta: 
                   Necessidade de Broncodilatador < 4/4 h, estável, caminha sem 
dispnéia, dorme e come sem dispnéia, gasometrias estáveis 12 – 24 horas, 
entende uso medicações em casa e suporte familiar.  
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