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Para:  Todos os Médicos 

 
Contacto na DGS: Direcção de Serviços de Cuidados de Saúde / Coordenação do Programa 

Nacional de Prevenção e Controlo da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 
(DPOC) - Professor Doutor António Segorbe Luís 
 

 
O Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, 
aprovado por Despacho Ministerial de 2 de Fevereiro de 2005, tem vindo a produzir e a divulgar 
orientações técnicas, no cumprimento das estratégias nele previstas, que promovam melhores 
práticas profissionais na abordagem do doente com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 
(DPOC), sendo exemplos: 

a) a Circular Normativa da DGS, N.º 6/DSPCS de 7 de Junho de 2006, sobre “Prescrição 
de Cuidados Respiratórios Domiciliários” ; 

b) a Circular Informativa da DGS N.º 9/DSPCS de 27 de Fevereiro de 2007, sobre 
“Diagnóstico e Controlo da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC)”; 

c) a Circular Informativa da DGS, N.º 33/DSCS de 19 de Novembro de 2008, sobre 
“Terapêutica Farmacológica da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC)”. 

Nesta sequência, a Direcção-Geral da Saúde, no uso das suas competências, entende ser oportuna 
a publicação da presente orientação técnica, específica sobre “Exacerbações da DPOC”. 

 
PONTOS CHAVE 

1. As causas mais frequentes de exacerbações são as infecções da árvore 
traqueobrônquica e a poluição ambiental (evidência B). 

2. Os broncodilatadores inalados (beta dois agonistas de curta acção, associados 
ou não a anticolinérgicos) e os corticosteróides orais são terapêuticas eficazes 
(evidência A). 

3. A dose recomendada é de 30-40 mg de prednisolona durante 7-10 dias 
(evidência C).  

4. Os antibióticos estão recomendados em doentes com sinais clínicos de 
infecção traqueobrônquica (evidência B). 

5. A duração da terapêutica antibiótica poderá rondar os 3 a 7 dias (evidência 
D). 

Definição 

A exacerbação de DPOC é um evento clínico que se caracteriza por uma alteração na dispneia, na 
tosse e/ou expectoração basais, indo esta alteração para além das variação diária destes sintomas. 
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Tem a particularidade de ser aguda no seu início e de conduzir, habitualmente, a uma 
modificação na medicação usual. 

As exacerbações de DPOC são frequentes na história natural desta doença. 

Etiologia 

As causas mais frequentes de exacerbações são:  

a) infecções da árvore traqueobrônquica, 

b) poluição ambiental. 

Os agentes infecciosos nas exacerbações de DPOC podem ser virais ou bacterianos. Há evidência 
de que, durante as exacerbações, a carga bacteriana aumenta, podendo adquirir-se novas estirpes. 
Em cerca de um terço das exacerbações graves não se consegue identificar a causa. 

O diagnóstico de uma exacerbação assenta no agravamento da dispneia, que é o sintoma 
principal e acompanha-se frequentemente de: 

a) febre, 

b) pieira, 

c) sensação de opressão torácica, 

d) aumento da tosse e da expectoração, 

e) a expectoração modifica a sua coloração e consistência, ficando mais espessa. 

A gravidade clínica das exacerbações decorre de vários factores, como sejam: 

a) gravidade do FEV1, 

b) aparecimento de sintomas de novo, 

c) duração do agravamento dos sintomas, 

d) número de exacerbações/hospitalizações anteriores, 

e) presença de co-morbilidades, 

f) regime terapêutico vigente. 

Entre os sinais de gravidade destacam-se: 

a) utilização dos músculos acessórios da respiração, 

b) movimentos paradoxais do tórax, 

c) aparecimento ou agravamento da cianose, 

d) instalação de edemas periféricos, 

e) instabilidade hemodinâmica, 

f) alterações do estado de consciência. 

Na presença destes sinais o doente deve ser referenciado a uma urgência hospitalar, de modo a 
efectuar uma gasometria arterial e lhe poder ser administrada oxigenoterapia e restante 
terapêutica. 

Avaliação Clínica 

As exacerbações são classificadas de acordo com a sua gravidade clínica e com a utilização de 
recursos de saúde. 

A gravidade de uma exacerbação avalia-se com base: 
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a) na história clínica antes da exacerbação, 

b) na existência de co-morbilidades, 

c) nos sintomas actuais, 

d) no exame físico, 

e) em outros exames complementares. 

É desejável que se tenha acesso a avaliações anteriores, particularmente a gasometria arterial. A 
informação acerca do número de exacerbações anteriores e a utilização de antibioterapia prévia 
são também fundamentais, tal como as características actuais da expectoração (cor, quantidade e 
consistência). A existência de alterações do estado de consciência deve condicionar o envio 
imediato a uma urgência central /unidade de cuidados intensivos. 

A oximetria de pulso é imprescindível para a avaliação de um doente com exacerbação de DPOC. 
Um valor de SaO2 < 90% aponta para a necessidade de oxigenoterapia e deverá condicionar a 
realização de uma gasometria arterial e o envio do doente para uma urgência central. 

A realização de uma radiografia de tórax é, sobretudo, necessária para a avaliação de diagnósticos 
diferenciais (nomeadamente pneumonia adquirida na comunidade). 

Os exames bacteriológicos da expectoração, quando se suspeita de exacerbação infecciosa, são 
desnecessários, uma vez que a antibioterapia será dirigida empiricamente para os agentes mais 
prováveis. 

A realização de espirometria e/ou determinação do débito expiratório máximo instantâneo, não 
estão indicadas, face à dispneia dos doentes.  

São indicações para hospitalização: 

a) aumento acentuado da dispneia acompanhada de alterações dos sinais vitais, 

b) alterações do estado de consciência,  

c) gravidade da doença de base (estadio IV), 

d) aparecimento de novo de cianose e edemas periféricos, 

e) ausência de resposta ao tratamento inicial, 

f) co-morbilidades significativas, 

g) exacerbações frequentes, 

h) incerteza do diagnóstico, 

i) falta de suporte no domicílio, 

j) acidose respiratória. 

Terapêutica 

Os broncodilatadores inalados (beta dois agonistas de curta acção, associados ou não a 
anticolinérgicos) são terapêuticas eficazes (evidência A). Para a sua administração é preferível 
privilegiar a utilização de inaladores pressurizados em associação com câmaras expansoras, em 
detrimento dos aerossóis. 

Os corticosteróides sistémicos estão recomendados em adição aos broncodilatadores, nos 
doentes com FEV1 <50%, porque diminuem o tempo de recuperação, melhoram a função 
pulmonar (FEV1) e a hipoxémia e reduzem o risco de recaída (evidência A). A dose recomendada 
é de 30-40mg de prednisolona durante 7-10 dias. 
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Os antibióticos estão recomendados em doentes com: 

a) três dos seguintes sintomas cardinais: aumento da dispneia, aumento do volume da 
expectoração e aumento da purulência da expectoração (evidência B), 

b) dois dos sintomas cardinais, desde que o aumento da purulência da expectoração seja um 
deles (evidência C), 

c) com exacerbações graves de DPOC que exijam ventilação mecânica (invasiva ou não 
invasiva) (evidência B). 

Os doentes com apenas um sintoma cardinal não devem ser submetidos a antibioterapia. 

Para orientação da antibioterapia os doentes podem ser estratificados em três grupos (Grupos A, 
B e C) de acordo com a gravidade clínica, a presença de factores de mau prognóstico e a 
probabilidade de agente antimicrobiano (Figura 1). 

Entre os factores de risco que conferem mau prognóstico destacam-se: 

a) as co-morbilidades, 

b) a DPOC grave, 

c) as exacerbações frequentes ( >3/ano), 

d) a utilização de antibioterapia nos últimos 3 meses. 

A antibioterapia empírica deverá ser dirigida para a maior probabilidade dos agentes infecciosos 
(Figura 1). À medida que o FEV1 baixa, o H. influenzae e a M. catarrhalis ficam mais provavelmente 
implicados na etiologia das exacerbações. Em doentes com obstrução muito grave, surge a 
probabilidade de P aeruginosa. Consideram-se factores de risco para infecção a P. aeruginosa: 

a) as hospitalizações recentes, 

b) a administração frequente de antibióticos (4 cursos no último ano), 

c) a DPOC muito grave (estadio IV GOLD), 

d) o isolamento de P. aeruginosa, durante uma exacerbação prévia ou em situação estável 
(colonização). 

Nos doentes com risco de infecção a P. aeruginosa, está recomendada a escolha de uma 
fluoroquinolona com actividade anti-pseudomona (ciprofloxacina ou levofloxacina em doses 
elevadas) ou então um ß lactâmico com actividade anti-pseudomona.  

A duração da terapêutica antibiótica poderá rondar os 3 a 7 dias (evidência D).  

Em 10-30% dos doentes com exacerbação de DPOC, não há resposta à antibioterapia empírica. 
Nestas circunstâncias, deverá considerar-se a hipótese de antibioterapia inadequada (deverá 
proceder-se a uma reavaliação microbiológica), ou uma complicação (insuficiência cardíaca, 
embolia pulmonar, pneumotórax, não cumprimento da terapêutica) que pode simular o 
agravamento sintomático de uma exacerbação infecciosa.  

O risco de morte por exacerbação de DPOC está relacionado com: 

a) desenvolvimento de acidose respiratória, 

b) presença de co-morbilidades, 

c) necessidade de suporte ventilatório. 

Os doentes que não tenham estas características não têm risco de mortalidade acrescida, no 
entanto em caso de doença grave (FEV1 baixo) devem ser hospitalizados. 
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Grupo 
 

Exacerbação 
 

Microrganismos 
 

Antibiótico (oral) 
 

 
Grupo A 

 
Ligeira 
Sem factores de mau 
prognóstico 

 
H. influenzae 
S. pneumoniae 
M. catarrhalis 
C. pneumoniae 
Vírus 

 
Beta lactâmicos 
Tetraciclina 
Trimetropim/sulfametoxazole

 
Grupo B 

 
Moderada 
Com factores de 
mau prognóstico 

 
Grupo A + 
Micorganismos 
resistentes à beta 
lactamase 
Enterobacteriaceae 
 

 
Beta lactâmicos/ inibidores da 
beta-lactamase 
(amoxicilina/clavulanato) 
Fluoroquinolonas 
(levofloxacina, moxifloxacina) 
 

 
Grupo C 

 
Grave 
Com factores de 
risco para 
Pseudominas aeruginosa

 
Grupo B + 
Pseudomona aeruginosa 

 
Fluoroquinolonas 
(ciprofloxacina, levofloxacina-
altas doses:750mg /dia) 

Figura 1- Estratificação dos doentes para escolha da antibioterapia em ambulatório 

 
 
 
 
 

 
FVC (Capacidade Vital Forçada): volume de ar medido numa expiração forçada após inspiração 
máxima. 
FEV1 (volume expirado no 1º segundo ou VEMS): volume expirado no primeiro segundo 
durante o registo da FVC. 
FEV1/FVC: FEV1  expresso como uma percentagem da FVC; é conhecido por “Índice de 

Tiffeneau” e é um indicador de obstrução ventilatória clinicamente útil. 
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