
A sessão “Novidades clínicas nas pneumonias intersticiais idiopáticas” trouxe como 

um dos palestrantes o professor Michael Kreuter do Centro de Doenças Pulmonares 

Intersticiais e Doenças Pulmonares Raras da Universidade de Heidelberg - Alemanha. O 

Professor Kreuter trouxe dados interessantes da pesquisa internacional que avaliou a 

perspectiva global na exacerbação aguda da Fibrose Pulmonar idiopática (AE-IPF).  

 A mais recente definição de exacerbação aguda da Fibrose Pulmonar Idiopática 

(AE-IPF) é uma deteriorização respiratória aguda, clinicamente significante, caracterizada 

pela evidência de novas anormalidades alveolares difusas em pacientes com FPI. Essas 

exacerbações tem uma incidência entre 5 e 20% associada com diminuição da qualidade 

de vida e marcada progressão da doença. Dados revelam que 50% do indivíduos morrem 

durante a internação com uma exacerbação e outros dados revelam uma sobrevida média 

de 3 a 4 meses . Sobre a etiologia da exacerbação temos que em alguns pacientes é 

idiopática, sem causa aparente para a exacerbação, ainda temos infecções, cirurgias, 

doença do refluxo gastro esofágico (DRGE) entre outras.  

 Para o diagnóstico, de acordo com o consenso recente internacional não há 

evidências fortes para novos procedimentos diagnósticos durante a exacerbação. Quanto 

ao tratamento, o consenso internacional diz que podemos utilizar corticosteróides porém 

não foram feitas recomendações específicas quanto a dose e duração, e não há 

recomendação para introdução de anti fibróticos ou adaptação da dose. Também não são 

recomendadas medidas preventivas a não ser a manutenção do anti fibrótico já em uso e 

vacinação.  

 E olhando por todos esses aspectos, eles suspeitaram que existe uma ampla 

variabilidade e diferenças no manejo da AE-IPF entre continentes, países e serviços. O 

objetivo do estudo foi avaliar e entender as diferenças internacionais no manejo. A 

pesquisa foi desenhada por um painel internacional de experts em FPI e constou de 20 

questões a respeito de aspectos gerais, problemas diagnósticos, quais tratamentos 

utilizados na exacerbação incluindo corticosteróides, quais são utilizados e por quanto 

tempo, imunomoduladores, antibióticos, etc. Ainda questões sobre local de tratamento, se 

em unidades de terapia intensiva ou de cuidados paliativos e ainda sobre medidas 

preventivas. Foram convidados a participar pneumologistas com expertise em FPI e as 

respostas foram obtidas via surveymonkey no período entre dezembro de 2017 e abril de 

2018.  

 Foram obtidos 509 questionários respondidos de 66 países em 6 continentes. 

Sendo 5 da África, 115 da Asia, 25 da Austrália, 238 da Europa, 56 da América do Norte, 

56 da América do Sul e 19 com localidade não informada. A média do número de 



pacientes com FPI sob tratamento foi de 129. A média de AE-IPF vista por ano foi de 18. A 

maioria dos questionários respondidos (65,88%) vieram de centros especializados em DPI 

e universidades; 28,01% de pneumologistas que não estão em centros especializados; 

0,79% de unidades de terapia intensiva e 5,33% outros locais.  

Seguem os slides com os resultados para procedimentos diagnósticos para a 

exacerbação obtidos com a avaliação dos questionários. Os dados da África foram 

omitidos pois somente 5 responderam. A tomografia computadorizada de alta resolução 

foi utilizada na maioria dos centros enquanto o KL-6, um possível biomarcador foi 

bastante utilizado no Japão e não utilizado na Austrália. Em vermelho estão as maiores 

diferenças.   

 



 

Segue o slide com resultados interessantes de como nós tratamos as exacerbações: 

 



A principal questão que os pesquisadores estavam interessados foi sobre o tratamento da 

exacerbação e demostrou que a primeira escolha para a maioria dos respondedores foi 

utilizar altas doses de metilprednisona, maiores que 500 mg mais que 3 dias. 

Continuando com as respostas sobre o tratamento utilizado, foi mostrado mais este slide:  

Sobre o local de tratamento:  

 



 

Professor Kreuter colocou como conclusões finais:  
- Há uma grande heterogeneidade e variabilidade na maioria das condutas na AE-IPF 

para diagnóstico, tratamento e prevenção. 
- esta pesquisa identificou fortes necessidades de projetos de pesquisa translacional e 

ensaios clínicos em AE-IPFe recomendações internacionais em consensos para o 

diagnóstico e tratamento da AE-IPF. 


