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FATORES DE EXACERBAÇÃO NA DOENÇA PULMONAR 
OBSTRUTIVA CRÔNICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Factors of exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease:
a review of the literature

Gláucia Z. Stumm¹, Tatiane Paludo¹, Claudia Caldart²

RESUMO

A doença pulmonar obstrutiva crônica pode ser definida 
como uma doença prevenível e tratável, mas não totalmente 
reversível. A piora dos sintomas caracteriza as chamadas exacer-
bações, que são a principal causa de óbitos nestes indivíduos. O 
objetivo deste estudo foi identificar os fatores de exacerbação na 
DPOC. Para a revisão integrativa da literatura foi realizada uma 
busca eletrônica nas bases de dados Pubmed, Lilacs, Scielo e 
PEDro a partir das palavras chave Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica AND Exacerbação. Foram incluídos artigos originais 
publicados no período compreendido entre janeiro de 2010 a 
junho de 2016, nos idiomas português e inglês, disponíveis na 
forma free full text. De um total de 6.909 artigos encontrados nas 
bases de dados antes da aplicação dos filtros, 28 foram selecio-
nados para inclusão final no presente estudo. Os estudos foram 
realizados em quatro continentes, abrangendo 16 países, sendo 
a maioria desenvolvidos na Europa. As pesquisas apresentaram 
grande variabilidade em relação ao tamanho da amostra incluin-
do de 30 a 58.589 indivíduos, que eram predominantemente 
do gênero masculino, com idade ≥ 40anos. Concluiu-se que 
os fatores de risco para exacerbação da DPOC mais abordados 
são exacerbações no ano anterior, idade avançada, baixo índice 
de massa corporal, gênero feminino, baixo volume expiratório 
forçado no primeiro segundo, DPOC mais grave (classificação 
GOLD III e IV) e pior qualidade de vida

Palavras chaves: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; 
Exacerbação; Fisioterapia.

ABSTRACT

Chronic obstructive pulmonary disease may be defined as 
a preventable and treatable disease, however not fully reversible. 
The worsening of symptoms characterizes the so-called exacer-
bations, which are the main cause of death in such individuals. 
The objective of this study was to identify factors of exacer-
bation in COPD. For the integrative review of the literature, 
an electronic search was performed in the databases Pubmed, 
Lilacs, Scielo and PEDro based on the key words Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease AND Exacerbation. Original 
articles published in the period between January 2010 and June 
2016 was included, both in Portuguese and English languages, 
which were available in the free full text form. Out of a total 
of 6,909 articles found in the databases before the application 
of the filters, 28 were selected for final inclusion in the present 
study. The studies were carried out in four continents, reaching 
16 countries, the majority being developed in Europe. The 
researches presented great variability in relation to the sample 
size, from 30 to 58,589 individuals, who were predominantly 
male, aged ≥ 40 years. It was concluded that the risk factors 
for exacerbation of COPD are: exacerbations in the previous 
year, advanced age, low body mass index, female gender, low 
forced expiratory volume in the first second, more severe COPD 
(GOLD III and IV classification) and lower quality of life.

Keywords: Pulmonary Disease, Chronic Obstructive; 
Disease Exacerbation; Physical Therapy Specialty.
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INTRODUÇÃO

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) pode ser 
definida como uma doença prevenível e tratável. É considerada 
uma condição pulmonar crônica, caracterizada por persistente 
limitação ao fluxo aéreo, presença de tosse produtiva e/ou 
dispnéia aos esforços, normalmente progressiva e associada ao 
aumento da resposta inflamatória anormal do pulmão devido 
à exposição à fumaça de cigarro ou a outras partículas tóxicas 
inaladas. Entre os diversos fenótipos que a DPOC pode apresen-
tar, os dois mais comuns são a bronquite crônica e o enfisema 
pulmonar1,2. 

Na última década houve uma tendência mundial de 
estimativa crescente dos números referentes à prevalência de 
DPOC. Uma das justificativas é a realização rotineira do diag-
nóstico com maior exatidão, além da diferenciação entre asma 
e DPOC3. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), atualmente, a DPOC representa a 12a doença mais 
prevalente no mundo e a 5a causa de morte, e ainda segundo 
estimativa da OMS, em 2020, a DPOC será a 6a doença em 
prevalência e representará a 3ª causa de morte1. 

Estes dados são decorrentes das exacerbações da pato-
logia, que são definidas como uma alteração no curso natural 
da doença, onde ocorre a piora dos sintomas da DPOC, que 
inicialmente possuem baixa intensidade e não são constantes4. 
Os indivíduos com DPOC apresentam, em média, duas exacer-
bações/ano com um elevado consumo de fármacos e aumento 
no número de hospitalizações. A exacerbação é a causa mais 
frequente de óbitos verificada em estudos prospectivos1,5.

Nesse sentido, apesar do conhecimento de alguns agentes 
etiológicos de exacerbação na DPOC6,7,8,9 todos os anos são 
realizadas novas pesquisas para investigar outros fatores, possi-
bilitando melhor compreensão da fisiopatologia do evento para 
que os esforços na prevenção deste agravo sejam concentrados 
adequadamente. Dessa forma, objetivou-se com esta revisão 
da literatura, identificar os fatores de exacerbação na DPOC. 

Este estudo consiste em uma revisão integrativa da litera-
tura realizada por meio de busca eletrônica de artigos indexados 
nas bases de dados Pubmed, Lilacs, Scielo e PEDro a partir das 
palavras chave determinadas através da pesquisa nos Descritores 
em Ciências da Saúde - DeCS e ao Medical Subject Headings 
- MeSH. Palavras estas em português: Doença Pulmonar Obs-
trutiva Crônica e Exacerbação; e na língua inglesa: Pulmonary 
Disease, Chronic Obstructive e Disease Exacerbation. O único 
operador boleano utilizado para a combinação dos termos da 
pesquisa foi “AND”.

Foram utilizados como critérios de inclusão, artigos 
originais publicados no período compreendido entre janeiro 
de 2010 a junho de 2016, nos idiomas português e inglês. Em 
contrapartida, foram excluídos estudos de revisão, meta-análise, 
artigos não disponíveis na forma free full text, e que não se 
referiam a fatores de exacerbação na DPOC.

Inicialmente, foi realizada a leitura dos títulos, em segui-
da, a leitura dos resumos (abstracts) dos artigos selecionados. 
Os estudos que contemplaram os critérios de inclusão foram 

elegidos para leitura na íntegra e, posteriormente, sumarizados 
em uma tabela para melhor visualização dos resultados.

De um total de 6.909 artigos encontrados nas bases de 
dados antes da aplicação dos filtros, 28 foram selecionados 
para inclusão final no presente estudo. A figura 1 apresenta a 
estratégia de seleção utilizada na busca.

FIGURA 1- Estratégia de seleção.

Os estudos foram realizados em quatro continentes, 
abrangendo 16 países, sendo a maioria desenvolvidos na Europa 
(Alemanha, Dinamarca, Espanha, Grécia, Itália, Noruega, Reino 
Unido e Turquia). Em relação ao delineamento, o estudo de co-
orte foi o mais prevalente, abrangendo 15 dos 28 artigos, o que 
vem de encontro ao fato de ser o tipo de estudo mais adequado 
ao objetivo desta revisão. 

As pesquisas apresentaram grande variabilidade em 
relação ao tamanho da amostra incluindo de 30 a 58.589 indi-
víduos, que eram em sua maioria do sexo masculino, com idade 
≥ 40anos. As características das amostras encontradas com 
maior frequência foram a história de tabagismo, idade avança-
da, ocorrência de exacerbações anteriores e baixos índices de 
volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1). Estes 
fatores estavam comumente associados ao aumento de futuras 
exacerbações na DPOC.

Outro aspecto importante foram as diferentes formas de 
definir às exacerbações. As definições apresentaram-se abran-
gentes, caracterizadas desde agravamento dos sintomas com 
necessidade de tratamento com corticoesteróides sistêmicos 
e/ou antibióticos até a admissão hospitalar e, muitas vezes, 
baseadas apenas no auto-relato, o que demonstra subjetividade 
nas informações e possibilidade de inviabilização de alguns 
aspectos na comparação entre os estudos. A sumarização das 
características dos estudos incluidos é demonstrada na tabela 1.

MÉTODOS

RESULTADOS
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TABELA 1 - Caracterização dos estudos incluídos na presente revisão

DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; VEF1: Volume expirado forçado no primeiro segundo; IMC: Índice de massa 
corporal; TC: Tomografia computadorizada; GOLD: Iniciativa Global para a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; DRGE: Do-
ença do refluxo gastroesofágico; HIV: Vírus da imunodeficiência humana; MNA-SF: Mini-Questionário de avaliação nutricional; 
FiO2: Fração inspirada de oxigênio; MM: massa magra; TC6: Teste de caminhada de 6 minutos.
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Na presente revisão, foram identificados 3 estudos27,28,32 

que avaliaram as reduções na temperatura ambiente como predi-
tores de exacerbação na DPOC, e todos encontraram associação 
significativa, corroborando os achados de Malinovschi et al.31 
que demonstraram que os níveis de vitamina D, fator associado 
à exacerbação aguda de DPOC, também encontraram-se mais 
baixos no inverno. Em contrapartida, Ishii, et al.10 ao investi-
garem variações genéticas no gene grupo componente que está 
relacionado ao metabolismo da vitamina D, comprovaram que 
indivíduos com alelo C em rs4588 exibiam maior frequência 
de exacerbações, demonstrando que pode haver interação entre 
fatores genéticos e ambientais envolvidos nesta questão. Suziki, 
et al.14 observaram que o número de eventos de exacerbação foi 
maior na primavera e no outono discordando dos demais autores.

O estudo de Jehn et al.37 avaliou os efeitos do aumento 
da temperatura em pacientes com DPOC, e apresentou em seus 
resultados que o estresse térmico provocado pelo calor afetou 
negativamente o estado clínico e funcional dos pacientes, 
tornando-os mais vulneráveis às exacerbações. O mesmo estudo 
apontou o tele-monitoramento como tratamento efetivo para a 
prevenção do evento. 

Ao explorar as características dos pacientes com exacerba-
ções frequentes, observou-se que os indivíduos mais propensos, 
eram do gênero feminino12,13,21,29, porém no gênero masculino 
as exacerbações eram de maior gravidade12. Ainda em relação 
aos fenótipos associados à exacerbação da DPOC, verificou-se 
grande heterogeneidade de informações, onde as infecções 
respiratórias, sejam elas virais, bacterianas ou co-infecções, 
são consideradas um agente causador de exacerbações36. En-
tre os resultados dos estudos desta revisão havia os de maior 
especificidade, como a avaliação da presença de alergias16 e das 
concentrações de anticorpos específicos IgG1 para antígenos do 
rinovírus humano25. Ambos encontraram associação com maior 
risco de exacerbação, além desses, o risco de eosinofilia no pa-
ciente com DPOC, avaliado através do estudo de macrófagos20, 
também demonstrou ser um importante preditor do evento.

Em relação à doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), 
que já vem sendo abordada como fator de risco para exacerbação 
da DPOC, Takada et al.17 e Ingebrigtsen et al.23 apresentaram as-
sociação significativa entre essas variáveis, porém Ingebrigtsen 
et al.23 excluíram os pacientes medicados para supressão ácida, 
o que lhes permitiu sugerir a avaliação do efeito preventivo 
desta terapia. 

Diversos estudos11,13,15,27,30 avaliaram concomitante ao 
seu objetivo principal, o VEF 1 e apesar das diferenças meto-
dológicas entre eles, todos relataram que o VEF 1 abaixo do 
previsto estava associado ao aumento das exacerbações. Em 
contrapartida, os achados de Al-ani et al.22 e Kerkhof et al.35 não 
verificaram relação significativa entre aumento de risco para 
exacerbação e redução no VEF1, o que sugere uma lacuna em 
relação a este indicador. Os estudos que abordaram a relação 
entre limitação do fluxo aéreo conforme os níveis estabelecidos 
por GOLD, apresentaram em seus resultados, que os indivíduos 
com classificação III-IV são os mais propensos a desencadear 
episódios de exacerbação14,21,30. Ainda Beeh et al.12 observaram 
que embora pacientes com limitação do fluxo aéreo moderado 
(classificação II de GOLD), apresentaram risco inferior aqueles 
classificados em estágio III e IV, os pacientes experimentaram 

duas ou mais exacerbações durante o período de acompanha-
mento do estudo.

A redução da tolerância aos esforços físicos, que pode ser 
avaliada através da distância percorrida no teste de caminhada 
de 6 minutos também é considerada um preditor determinante 
do risco de exacerbações da doença, embora esta associação 
dependa das co-variáveis índice de massa corporal (IMC) e 
massa magra34. Yoshikawa et al.19, Jenkin et al.27 e Jacob et 
al.33 concordam que o baixo peso é considerado fator de exa-
cerbação da DPOC, seja através da avaliação do IMC33 ou do 
mini questionário de avaliação nutricional (MNA-SF)19. No 
entanto, é importante ressaltar que no estudo de Yoshikawa et 
al.19 a frequência de exacerbações foi associada ao MNA-SF, 
mas não ao IMC, sugerindo o primeiro como melhor indicador 
de exacerbações relacionadas ao baixo peso.

 Alguns autores12,14,15,24,26,27,35 observaram em seus estudos 
que exacerbações anteriores são fator de risco para o evento de 
interesse, afirmando que exacerbações prévias podem gerar um 
ciclo vicioso em indivíduos com DPOC21. Além desse, outro 
fator de risco amplamente abordado foi a idade avançada. Os 
pesquisadores identificaram relação positiva entre esta variável 
e exacerbação da doença12,14,15,22,27,34.

As comorbidades ligadas à DPOC foram divergentes, 
todavia, apresentaram-se como fator preditivo de exacerba-
ção15,22,24,26,35. Ainda foi identificada a associação entre qualidade 
de vida deficiente e o risco independente para o desenvolvimento 
do primeiro evento de exacerbação14,15.

Inesperadamente, alguns estudos trouxeram que tabagistas 
ativos e tabagistas abstinentes não apresentam diferença signifi-
cativa quanto ao risco para exacerbação12,21,27. No entanto, Yoo 
et al.15 discordaram dos achados e apresentaram relação entre 
o tabagismo ativo e a gravidade das exacerbações.

Por fim, estudos isolados observaram associação positiva 
entre exacerbação da DPOC e má qualidade de sono29, infecções 
por vírus da imunodeficiência humana (HIV) com contagem de 
CD4 > 350 milímetros cúbicos18 e níveis séricos de magnésio11. 
Porém, houve discordância em relação aos níveis de ácido úri-
co, onde Bartziokas et al.30 encontraram associação entre os 
níveis elevados dessa substância e o aumento de exacerbações, 
enquanto que Gumus et al.11 ao analisarem esta mesma variável 
não encontraram associação. Outro fator foi o diâmetro da artéria 
pulmonar (maior do que um em relação ao diâmetro da artéria 
aorta), detectado por tomografia computadorizada (TC), que 
foi independentemente associado com exacerbações agudas 
de DPOC e identifica uma sub-população de alto risco para 
hospitalização por esse evento24.

Em conclusão, entre os fatores de risco mais abordados 
para exacerbação da DPOC estão: exacerbações no ano anterior, 
idade avançada, baixo IMC, gênero feminino, baixo VEF 1, 
DPOC mais grave (classificação GOLD III e IV) e pior qua-
lidade de vida. Além desses, outros fatores menos abordados 
foram: DRGE, dispnéia, tosse crônica, comorbidades, HIV, 
alteração da temperatura ambiente, história de tabagismo, 
má qualidade de sono, baixa capacidade de exercício, fatores 
imunológicos (associados a alergias), níveis elevados de ácido 
úrico ou magnésio, deficiência de vitamina D, altos índices de 
globulina, alelo C em rs 4588 no gene GC, características espe-
cíficas avaliadas por TC. Todavia, as diferenças metodológicas 
e de critérios utilizados pelos estudos incluídos nesta pesquisa, 
podem prejudicar a interpretação dos resultados, já que houve 
diferença entre os níveis de significância de cada um. 

DISCUSSÃO
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Desta forma, sugere-se que revisões sejam realizadas 
constantemente com o intuito de manter atualizados os fatores 
desencadeantes de exacerbações na DPOC, para assim, mini-
mizar a morbimortalidade associada a esse evento. Sugere-se 
também que os estudos sejam separados conforme seu deline-
amento, possibilitando melhor comparação entre eles e que as 
buscas sejam expandidas, visto que este estudo limitou-se a 
artigos indexados na forma free-full text.
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