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RESUMO 

OLIVEIRA, Hugo Goulart de. TRATAMENTO DO ENFISEMA PULMONAR 
POR MEIO DE IMPLANTE BRONCOSCÓPICO DE VÁLVULAS 
UNIDIRECIONAIS: análise das alterações funcionais pulmonares. 
PORTO ALEGRE: UFRGS, 2004. 151p. (Tese - Doutor em Medicina - 
Pneumologia). 

Fundamentação. A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é um 
problema de saúde pública prevalente que acomete aproximadamente 15% 
da população acima dos 40 anos, sendo a quarta causa de morte entre todas 
as doenças. No ano de 2001, foram registradas no Brasil 243.865 
internações hospitalares, com gastos de R$ 105 milhões e 10.325 óbitos 
decorrentes dessa patologia. Enquanto não for alcançado maior sucesso nas 
campanhas antitabagismo, pouco se espera no que diz respeito à mudança 
desse panorama. A DPOC compreende a presença dos componentes de 
bronquite crônica e de enfisema. Ao paciente com DPOC e predomínio de 
enfisema, restam poucas terapêuticas médicas quando a doença é 
diagnóstica em fase avançada, sendo a reabilitação pulmonar ainda o 
recurso melhor estabelecido para o tratamento desses pacientes. A cirurgia 
redutora de volume pulmonar (CRVP), surgida em 1950, permanece como 
um procedimento cirúrgico maior, com morbidade e mortalidade significativas 
e aplicável a apenas um grupo restrito de pacientes. Objetivos. O uso de 
válvulas unidirecionais implantadas através de broncoscopia em brônquios 
segmentares tem por objetivo melhorar o funcionamento do sistema 
respiratório pulmonar por meio do redirecionamento do ar, redução do 
espaço morto, redução do volume pulmonar e amenização da 
hiperinsuflação dinâmica. Pacientes e métodos. Neste estudo foram 
tratados 19 pacientes com enfisema grave no período de junho de 2002 a 
outubro de 2004. O acompanhamento por até 24 meses incluiu exames de 
imagem, provas de função pulmonar, questionários de qualidade de vida, 
gasometria arterial e avaliações broncoscópicas. Resultados. Não houve 
pneumonia obstrutiva em nenhum dos 64 segmentos tratados; a principal 
complicação relacionada ao procedimento foi a presença de granuloma nos 
segmentos tratados (sem repercussão clínica); houve tendência de melhora 
nos parâmetros funcionais mantidos em até 24 meses e melhora significativa 
em até 6 meses em diversos parâmetros de qualidade de vida aferidos por 
questionários validados. Conclusão. Implantes broncoscópicos de válvulas 
unidirecionais constituem-se em uma contribuição ao tratamento do enfisema 
pulmonar. 
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ABSTRACT 

OLIVEIRA, Hugo Goulart de. TRATAMENTO DO ENFISEMA PULMONAR 
POR MEIO DE IMPLANTE BRONCOSCÓPICO DE VÁLVULAS 
UNIDIRECIONAIS: análise das alterações funcionais PORTO 
ALEGRE: UFRGS, 2004. 151p. (Dissertation - Pulmonology). 
[TREATMENT OF PULMONARY EMPHYSEMA THROUGH 
BRONCHOSCOPIC IMPLANTATION OF UNIDIRECTIONAL VALVES: 
analysis of functional alterations] 

Background. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a public 
health problem that affects approximately 15% of the population above 40 
years, and it is the fourth cause of death among all diseases. In 2001, 
hospitalizations due to this pathology totaled 243,865, with costs as high as 
39 million U$ and 10,325 deaths. As long as anti-smoking campaigns are 
unsuccessful, little is expected to change in this scenario. COPD is 
characterized by the presence of signs and symptoms associated both with 
chronic bronchitis and emphysema. Treatment options for COPD patients 
with predominant emphysema are few, mainly in cases of late diagnosis; 
pulmonary rehabilitation is still considered the treatment of choice for those 
patients. Lung volume reduction surgery, first described in 1950, remains as a 
major surgical procedure, with significant morbidity and mortality and 
restricted applicability. Objectives. The implantation of unidirectional valves 
via bronchoscopy in segmental bronchi aims at improving the functioning of 
the respiratory system through the redirection of airflow and the reduction of 
dead space, pulmonary volume and dynamic hyperinflation. Patients and 
methods. In this study, 19 patients with severe emphysema were treated 
from June 2002 to October 2004. Follow-up for up to 24 months included 
imaging tests, pulmonary function tests, life quality questionnaires, arterial 
gasometry and bronchoscopic assessments. Results. None of the 64 treated 
segments presented obstructive pneumonia; the main complication 
associated with the procedure was the development of granuloma in treated 
segments (with no clinical repercussion); there was a tendency of 
improvement in the functional parameters maintained for up to 24 months, in 
addition to significant improvement up to 6 months in several life quality 
parameters assessed via a validated questionnaire. Conclusion. 
Bronchoscopic implantation of unidirectional valves represents an important 
contribution to the treatment of patients with pulmonary emphysema.



 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) constitui-se em uma das 

mais importantes causas de morbidade e mortalidade na população mundial (1).  

A prevalência, a morbidade e a mortalidade apresentam variação entre os 

países, porém os dados disponíveis evidenciam a DPOC como um significativo 

problema de saúde pública universal, tanto em homens quanto em mulheres (2). 

Existe uma grande dificuldade em se estabelecer a real prevalência da DPOC em 

função da diversidade de instrumentos de pesquisa utilizados nos levantamentos 

epidemiológicos. Alguns estudos baseiam seus resultados apenas na presença de 

sintomas respiratórios, embora a DPOC seja um diagnóstico fisiopatológico, onde 

deve ficar documentada a limitação ao fluxo aéreo (na prova de função pulmonar) 

aliada a dados clínicos para sua caracterização adequada (distúrbio ventilatório 

obstrutivo) (3). Outros estudos são baseados exclusivamente no diagnóstico 

médico ou no resultado da espirometria. Em 1990, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) estimou a prevalência da DPOC no mundo em 9,3/1.000 entre os 

homens e 7,3/1.000 entre as mulheres, incluindo todas as faixas etárias (1). No 

Brasil, em 1994, estudo realizado em adultos na cidade de Pelotas/RS revelou 

uma prevalência de 12,7% de bronquite crônica com base em critérios clínicos 

para o diagnóstico da doença (4). Estudo denominado PLATINO está sendo 

desenvolvido com o objetivo de avaliar a prevalência de DPOC em grandes 
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cidades da América Latina. Nesse estudo serão avaliadas amostras de 

aproximadamente 1.000 indivíduos acima dos 40 anos, com preenchimento de 

questionários, espirometria pré- e pós-broncodilatador e dados antropométricos. 

Até o momento, o estudo foi completado nas cidades de São Paulo, Cidade do 

México e Montevidéu, porém os resultados ainda não foram publicados (5).  

A análise do impacto da DPOC na economia do Brasil demonstra que a 

bronquite crônica e o enfisema corresponderam a 243.865 internações 

hospitalares, carreando gastos na ordem de R$ 105 milhões e sendo responsáveis 

por 10.325 óbitos no ano de 2001. Na região sul do Brasil aconteceram 100.745 

internações por DPOC, representando um custo para o Sistema Único de Saúde 

(SUS) de R$ 42.341.668,28 e uma mortalidade de 3.706. A Região Sul ocupa o 

primeiro lugar em número de internações e custos hospitalares por DPOC no 

Brasil e o segundo lugar em mortalidade, ficando atrás apenas da Região Sudeste 

(4.758 óbitos). A DPOC representou a segunda causa mais freqüente de 

internação hospitalar dentre as causas pneumológicas e 11,31% (97.462) no total 

de internações (860.974) na população acima de 40 anos (6).  

Estima-se que o tabagismo seja responsável por mais de 80% dos casos de 

DPOC nos países desenvolvidos, sendo o risco diretamente proporcional à 

exposição tabágica. Enquanto as campanhas para redução do tabagismo não 

alcançarem maior eficiência, poucas perspectivas de mudança nesse panorama 

são esperadas. Em algumas áreas, é possível observar até mesmo um aumento 

da prevalência da DPOC (7), talvez associado ao incremento do tabagismo entre a 
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população do sexo feminino, que, segundo vários estudos, é mais susceptível ao 

desenvolvimento da DPOC secundária ao tabaco (8).  

A mortalidade em portadores de DPOC com volume expiratório forçado no 

primeiro segundo (VEF1) menor que 0,75 l é de 30% em 1 ano e de 95% em 10 

anos (9). Celli et al. (10) apresentaram recentemente um novo índice prognóstico 

para pacientes portadores de DPOC. O estudo foi conduzido com 859 pacientes 

acompanhados por 5 anos, sendo propostos o índice de massa corporal (IMC), o 

grau de obstrução das vias aéreas medido pelo VEF1, o índice de dispnéia 

avaliado pela tabela do Medical Research Council modificada (11;12) e pela 

capacidade de exercício avaliada no teste da caminhada dos 6 minutos (TC6) 

como indicadores prognósticos de mortalidade em DPOC. Na avaliação estatística 

realizada, o índice BODE (Body Mass Index, Airflow Obstruction, Dyspnea, and 

Exercise Capacity Index) apresentou superioridade em relação ao uso do VEF1 

isoladamente como indicador prognóstico. 

São fatores indicativos de mau prognóstico, também, a hipoxemia, a 

hipercapnia e sinais de cor pulmonale (13). 

A DPOC é uma doença caracterizada pela obstrução crônica ao fluxo aéreo 

decorrente de aumento da resistência das vias aéreas (VA), como na bronquite 

crônica obstrutiva, de redução do recolhimento elástico e de hiperinsuflação, como 

no enfisema, com maior ou menor participação de um desses componentes. A 

perfeita distinção entre esses dois componentes é possível apenas em teoria, já 

que as alterações do recolhimento elástico influenciam a resistência das vias 

aéreas e vice-versa (14). 
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O enfisema é caracterizado pelo alargamento permanente das unidades de 

troca de gases (ácinos) em associação com a destruição das paredes alveolares, 

desacompanhada de fibrose (hiperinsuflação com desvio para a esquerda da 

relação volume-pressão) (15). A destruição distal ao bronquíolo terminal afeta uma 

unidade denominada ácino com padrões distintos de dano. No enfisema centro-

acinoso, a destruição é limitada à parte central do ácino, contrastando com o 

enfisema panacinoso, onde ocorre a destruição uniforme dessa unidade. Também 

é possível identificar situações onde a doença é mais acentuada no tecido 

pulmonar, junto aos septos interlobulares (enfisema parasseptal), ou onde há 

formação de grandes áreas císticas (enfisema bolhoso). A forma centro-acinosa é 

a mais comum e costuma acometer inicialmente os ápices pulmonares, com 

progressão para as zonas inferiores com o agravamento da doença. A gradual e 

irreversível ruptura de tecidos pulmonares leva à perda do recolhimento elástico 

pulmonar, principal conseqüência fisiopatológica observada no enfisema. Com 

isso, ocorre um desarranjo estrutural da caixa torácica, com aumento dos 

diâmetros do tórax e retificação do diafragma. As áreas doentes, com elasticidade 

diminuída, preenchem a cavidade torácica, deixando cada vez menos volume à 

disposição das áreas que ainda têm tecido pulmonar viável para efetuar a 

hematose. Do ponto de vista funcional, com a redução da retração elástica do 

pulmão e o aumento da complacência, há uma modificação na curva de relação 

volume-pressão do sistema respiratório (desvio para a esquerda da relação 

volume-pressão), e o equilíbrio mecânico do sistema é alcançado a um volume 

maior do que o normalmente previsto. Assim, a capacidade residual funcional 
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(CRF) do pulmão aumenta por mecanismos estáticos (redução da retração 

elástica) e por mecanismos dinâmicos de limitação ao fluxo aéreo. Essas 

alterações funcionais levam a uma progressiva incapacidade funcional dos 

indivíduos portadores de enfisema pulmonar (14). Os distúrbios na mecânica 

ventilatória, a alteração nos volumes pulmonares e o desarranjo nas trocas 

gasosas são denominadores comuns no paciente com DPOC, levando ao 

aumento do trabalho ventilatório e da dispnéia. O aumento do espaço morto e a 

redução da superfície alveolar de troca gasosa aumentam o estímulo respiratório 

aferente. Nessas circunstâncias, o custo da ventilação por minuto pode aumentar 

de 1 ml de oxigênio para 25 ml. Com a piora da doença pulmonar, ocorre 

progressiva deformação do tórax, retificação do diafragma e modificações na 

atividade dos músculos que atuam ou são recrutados a atuar na ventilação. Há 

perda da superfície de contato do diafragma e da parede abdominal, e, assim, a 

força da pressão positiva abdominal não é utilizada eficientemente durante a 

inspiração, enquanto que o encurtamento das fibras musculares e a retificação do 

diafragma reduzem a eficiência desse músculo em produzir um pressão 

inspiratória maior. Com a sobrecarga imposta aos músculos, advêm a fadiga e a 

exaustão. Nessas situações, quando o tratamento medicamentoso máximo não é 

suficiente para compensar o quadro de doença brônquica a que costuma estar 

associado, a alternativa médica que resta é o treinamento físico, para melhorar a 

eficiência dos músculos, reduzir o consumo de oxigênio, melhorar o 

funcionamento dos músculos respiratórios e aumentar a tolerância à dispnéia 

(conhecida como reabilitação respiratória). 
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Enquanto os pacientes com predominância do componente de bronquite 

crônica são passíveis de um maior número de opções terapêuticas, aqueles com 

predomínio de enfisema têm, na reabilitação respiratória e nos cuidados 

nutricionais, os maiores recursos de manejo clínico. 

Há muito se buscam alternativas para o tratamento de pacientes com 

enfisema, em função dessas limitações ao tratamento clínico. 

A abordagem terapêutica invasiva vem merecendo um papel destacado na 

investigação científica do tratamento do enfisema pulmonar desde os primórdios 

dos procedimentos cirúrgicos. Assim, respeitando os princípios fisiopatológicos 

dessa doença, várias tentativas foram e vêm sendo testadas para melhorar a 

performance da função pulmonar. 

1.2 TÉCNICAS CIRÚRGICAS DE TRATAMENTO DO ENFISEMA 
PULMONAR 

Com base na desproporção entre o tecido pulmonar e a caixa torácica 

proporcionada pela hiperinsuflação, as primeiras tentativas cirúrgicas aconteceram 

com uma cirurgia chamada condrectomia costal, que tinha por objetivo aumentar o 

volume intratorácico (Freund, 1906) (16). Em 1924, Reinch (17) publicou estudos 

relacionados aos efeitos do pneumoperitônio na melhora da função do diafragma, 

restabelecendo a pressão pleural negativa, aumentando a função dos músculos 

respiratórios da parede torácica e, assim, melhorando os mecanismos de tosse e 

de higiene da via aérea. Esses procedimentos foram abandonados pela 

morbidade e pela falta de resultados a médio e longo prazo. 
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A partir da observação de que a dispnéia dos pacientes enfisematosos 

guardava relação com a hiperinsuflação dos pulmões e da teorização de que o 

aumento da capacidade pulmonar total (CPT) determinava importantes alterações 

fisiopatológicas, que aumentavam ainda mais as limitações impostas pela redução 

da retração elástica, Brantigan e Mueller (18) propuseram, na década de 50, uma 

cirurgia com ressecção não-anatômica das porções mais lesadas do pulmão. Com 

a remoção de cerca de 20-30% do volume dos ápices de ambos os pulmões 

(cirurgia redutora de volume pulmonar - CRVP ou LVRS), os autores pretendiam 

adequar o tamanho dos pulmões à caixa torácica. A primeira cirurgia foi realizada 

em 18 de maio de 1950. Apesar da melhora observada em 42 dos 56 pacientes 

operados, e de 14 dos primeiros 25 pacientes terem retornado ao trabalho, a 

elevada mortalidade hospitalar (16%) baniu este procedimento cirúrgico. Deve-se 

levar em conta que esse início da CRVP ocorreu numa época em que os cuidados 

na área da terapia intensiva eram incipientes e a sutura mecânica ainda não era 

empregada.  

No entanto, o maior avanço na terapêutica do enfisema veio com o 

transplante pulmonar iniciado por James Daniel Hardye há mais de 40 anos e 

retomado na era pós-ciclosporina, quando se tornou um procedimento bem 

estabelecido para pacientes em fase final de doença por enfisema. Na maioria dos 

centros transplantadores, o enfisema pulmonar representa a segunda causa mais 

freqüente de realização de transplante (19-23). Os principais fatores limitantes ao 

procedimento são: mortalidade na lista de espera em função da carência de 

doadores, limitação da idade em 60 anos, mortalidade nos 2 primeiros meses de 



 

 

8

15% e sobrevida em 5 anos de aproximadamente 50% (19-21;23;24). Existem, 

ainda, dificuldades relacionadas aos custos do procedimento e da manutenção de 

um programa de transplantes (25). Desta maneira, o transplante de pulmão para 

pacientes com enfisema se restringe a um grupo muito selecionado de pacientes 

com expectativa de vida menor de 2 anos, estimada a partir de parâmetros 

clínicos e funcionais.  

Em 1994, Joel D. Cooper, da Washington University, no Missouri (26), 

observando as alterações funcionais e anatômicas que aconteciam em pacientes 

submetidos a transplante de pulmão por enfisema, recuperou as hipóteses 

formuladas por Brantigan 35 anos antes. As observações mais importantes foram 

obtidas a partir de casos clínicos de pacientes submetidos a transplante onde 

ocorria um remodelamento da cavidade torácica ao receber um pulmão com 

menor volume e, também, melhora funcional do pulmão contralateral (primitivo), 

com desvio do mediastino para o lado do pulmão implantado (26). A partir de 

então, com uma rigorosa seleção de pacientes, uso de técnicas cirúrgicas mais 

aprimoradas (sutura mecânica) e recursos de terapia intensiva, melhores 

resultados foram atingidos.  

O objetivo da redução de volume pulmonar é a exclusão de regiões 

pulmonares hiperinsufladas em pacientes com função gravemente comprometida.  

A partir dos resultados iniciais obtidos pela equipe do Dr. Joel C. Cooper e 

de inúmeros centros que rapidamente começaram a realizar o procedimento, 

houve uma popularização da CRVP, sendo que, em pouco mais de 1 ano e meio, 

quase 3.000 pacientes com enfisema grave haviam sido operados. 
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A melhora funcional e da qualidade de vida obtida com a remoção cirúrgica 

de áreas hiperinsufladas e mal perfundidas e, ainda, um aumento de sobrevida em 

um grupo selecionado de pacientes têm sido comprovados em múltiplos estudos 

(27-31); no entanto, a CRVP permanece como um procedimento cirúrgico maior, 

associado a complicações como fuga aérea prolongada e mortalidade elevada 

(28). Resultados semelhantes aos da ressecção cirúrgica foram conseguidos com 

plicatura e grampeamento (sutura mecânica), sem a remoção de tecido pulmonar. 

Esses resultados sugerem que a remoção do parênquima não-funcionante pode 

ser desnecessária (32;33).  

1.3 TÉCNICAS TRANSBRONCOSCÓPICAS DE TRATAMENTO DO 
ENFISEMA PULMONAR 

Em 1966, Crenshaw (34) publicou o primeiro relato de uma abordagem 

terapêutica utilizando um equipamento broncoscópico em dois pacientes com 

idade de 64 e 66 anos clinicamente dependentes por enfisema avançado. Esses 

pacientes apresentavam bolhas tensas no lobo inferior esquerdo e não tinham 

condições clínicas de realizar procedimento terapêutico cirúrgico. Foi utilizada uma 

substância esclerosante (hidróxido de sódio diluído com ácido acético), instilada 

sob visão direta por broncoscopia no brônquio segmentar de drenagem da bolha. 

O primeiro paciente recebeu duas aplicações, e o segundo recebeu três. Ambos 

apresentaram significativa redução de volume pulmonar. O primeiro paciente não 

apresentou melhora clínica, e o segundo retornou à sua atividade profissional. Não 
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foram encontrados outros registros de tratamentos semelhantes ou mesmo outras 

publicações daquele autor. 

 Redução de Volume por Cicatrização Pulmonar 

Em 2001, Ingenito et al. (35) demonstraram o benefício de uma proposta 

terapêutica com princípios semelhantes aos utilizados por Crenshaw em 1963. 

Nesse estudo, Ingenito et al. apresentaram resultados obtidos em 12 ovelhas com 

enfisema induzido por papaína, divididas em três grupos. Essas ovelhas foram 

submetidas a avaliação funcional pulmonar estática e dinâmica basal. O primeiro 

grupo foi submetido a broncoscopia e instilação de uma substância à base de 

fibrina em segmento pulmonar selecionado. O segundo grupo foi submetido a 

CRVP. O terceiro grupo foi submetido apenas ao procedimento broncoscópico. A 

avaliação funcional em 8 a 12 semanas demonstrou melhora semelhante na CPT 

e no volume residual (VR) nos grupos tratados. A complicação observada foi 

abscesso estéril em três dos 11 segmentos tratados com fibrina. As complicações 

pós-operatórias foram menores no grupo tratado por broncoscopia. Esse mesmo 

grupo apresentou novos resultados experimentais recentemente, utilizando 

avaliações funcionais mais aprimoradas (volumes pulmonares, capacidade de 

difusão, curvas pressão/volume para a parede torácica e pulmão, resistência 

pulmonar e elastância dinâmica). Nesse estudo, foi utilizada uma substância com 

o objetivo de retirar o epitélio respiratório (tripsina) associada a fibrina para a 

promoção do processo cicatricial. Avaliação anatomopatológica não demonstrou 
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infecção, abscesso, granuloma ou reação alérgica (36). Ainda não foram relatados 

estudos utilizando este método em humanos. 

Redução de Volume por Bloqueio Brônquico 

Em 2003, Sabanathan et al. (37) publicaram experiência desenvolvida em 

1996 e 1997 utilizando o broncoscópio flexível, que consistiu na aplicação de 

bloqueadores brônquicos que tinham por objetivo promover atelectasia de 

segmentos pulmonares. Esses bloqueadores brônquicos foram desenvolvidos em 

dois modelos. O primeiro era um balão de silicone, e o outro, um molde (stent) 

com uma ponta oclusiva não-permeável. Os autores colocaram esses dispositivos 

num pequeno grupo de pacientes (cinco homens e três mulheres) e observaram 

que o balão tinha tendência a migrar com o passar do tempo, tendo sido expelido 

durante a tosse em um dos casos. Outros problemas encontrados foram: 

hiperinsuflação por ventilação colateral do segmento bloqueado, pneumotórax e 

pneumonia. Quatro pacientes mostraram melhora da dispnéia, de acordo com a 

escala de dispnéia do Medical Research Council modificada (11;12). Apesar dos 

resultados com alta taxa de complicação, esse estudo teve o mérito de orientar o 

aprimoramento de novos dispositivos endobrônquicos, que permitissem a melhora 

funcional sem os riscos observados.  

Tratamento Broncoscópico através do Implante de Válvulas 
Unidirecionais 

A partir dos conhecimentos adquiridos com a CRVP e dos resultados 

observados com o tratamento do enfisema por bloqueio brônquico, surgiu a idéia 
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de um novo dispositivo endobrônquico com válvula unidirecional. Este novo 

dispositivo deveria ser implantado facilmente por broncoscopia flexível, ser 

passível de remoção (reversível), não migrar, permitir a passagem da secreção 

brônquica, reduzir o espaço morto e o volume pulmonar.  

Assim, surgiu uma abordagem de tratamento desenvolvida pela empresa 

Emphasys Medical Inc., no Estado da Califórnia/EUA. Para evitar os riscos dos 

dispositivos bloqueadores não-valvulados, onde foi observado hiperinsuflação 

regional por ventilação colateral e elevação da pressão distal ao molde, com 

deslocamento deste para a via aérea proximal, a Emphasys Medical Inc. 

desenvolveu uma abordagem do tratamento do enfisema por meio de implante 

broncoscópico de válvulas unidirecionais.  

Para testar a hipótese de que uma válvula unidirecional seria a solução 

para os problemas encontrados por Sabanathan, a Emphasys Medical conduziu 

uma série de experimentos em ovelhas (Anexo A). Vários modelos foram 

desenhados e testados: válvula de EPTFE (expanded polytetrafluoroethylene) 

Heimlich; válvula de uretano Heimlich; válvula de silicone duckbill; e válvula de 

silicone Heimlich. Elas eram mantidas no local através das seguintes técnicas: 

expansão por balão; moldes de aço inoxidável; moldes de nitinol; retentores de 

silicone tipo ear-plug; e retentores fixos externos. Atelectasias em áreas-alvo 

foram obtidas quando os seguintes parâmetros foram contemplados no desenho 

da válvula: baixa pressão de drenagem; baixa pressão de fechamento da válvula; 

prótese de tamanho adequado em relação à parede brônquica, selo periférico em 

silicone e molde em contato com a parede brônquica, para evitar a migração. 
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O sistema selecionado para ser empregado clinicamente em humanos foi o 

molde de Nitinol® com camada de silicone proximal e selo de silicone 

externamente. O desenho da válvula desenvolvida se assemelha a um bico de 

pato (duckbill) em silicone.  

O estudo de segurança em humanos (Anexo B) foi iniciado em julho de 

2001 no The Alfred Hospital Center, em Melbourne/Austrália (38). A população 

selecionada seguia os mesmos critérios utilizados para a seleção de candidatos à 

CRVP. O objetivo final principal foi avaliar complicações maiores em 30 dias. 

Foram observados dois pneumotórax, sendo necessária drenagem percutânea em 

apenas um destes.  

Os resultados em 30 dias obtidos com o tratamento de oito pacientes no 

Royal Brompton Hospital, na Inglaterra (39;40), demonstraram aumento de 34% 

no VEF1 (p=0,028), de 29% na capacidade de difusão do monóxido de carbono 

(DLCO) (p=0,017) e redução de volume dos segmentos tratados em quatro dos 

oito pacientes. Em outro estudo publicado mais recentemente (41), Yim et al. 

publicaram sua experiência com o tratamento de 20 pacientes utilizando as 

válvulas da empresa Emphasys Medical Inc. Nesse estudo de acompanhamento 

por 90 dias, não houve mortalidade, e foi observado um aumento de 251.6 ± 100.2 

m para 322.3 ± 129.7 m no TC6 (p=0,003). A avaliação da qualidade de vida e o 

índice de dispnéia também demonstraram melhora significativa aos 90 dias. 

Outro dispositivo utilizando um sistema semelhante a um guarda-chuva foi 

desenvolvido por outra empresa, chamada Spiration Inc., e apresentado no 
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Congresso Mundial de Broncologia de Boston/EUA – 2002; porém, até o 

momento, nenhum estudo foi publicado demonstrando a utilização do mesmo.  

Redução de Volume Pulmonar através da Criação de Vias Acessórias 

Em 2002, Cooper et al. apresentaram uma nova abordagem terapêutica, 

aplicando a idéia proposta por Macklem, em 1978 (42), de que a criação de vias 

aéreas acessórias poderia permitir um melhor esvaziamento do pulmão com 

enfisema e, assim, permitir uma melhora do funcionamento respiratório. Aqueles 

pesquisadores utilizaram pulmões com enfisema removidos de pacientes que 

iriam ser submetidos a transplante pulmonar e estudaram o impacto funcional 

obtido com a criação de orifícios em brônquios segmentares até o parênquima 

pulmonar, seguidos da colocação de suportes para manter essa passagem 

permeável (43). Foram observados aumentos de 245 ± 107 ml para até 666 + 284 

ml (p<0,001) no VEF1. Essa técnica se encontra- em fase de avaliação clínica e 

representa uma expectativa terapêutica para os pacientes com enfisema 

homogêneo (43;44).  

1.4 JUSTIFICATIVA 

Em decorrência da importância epidemiológica da DPOC na população 

mundial e também em nosso País, das limitadas opções terapêuticas disponíveis 

aos pacientes com padrão de doença com predomínio de enfisema e do potencial 

que representam os novos métodos de tratamento, pretendemos estudar, 
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prospectivamente, os resultados da aplicação de válvulas unidirecionais em 

pacientes com enfisema pulmonar grave. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Estudar a contribuição e os riscos de válvulas brônquicas unidirecionais de 

aplicação endoscópica no tratamento do enfisema pulmonar grave. 

2.2 ESPECÍFICOS 

Determinar as modificações impostas pela presença das válvulas 

endobrônquicas: 

1. Na capacidade ventilatória; 

2. Nos volumes pulmonares estáticos; 

3. Na capacidade de exercício; 

4. Nas trocas gasosas; 

5. Na qualidade de vida avaliada por questionário validado; 

 

HIPÓTESES 

  A aplicação endoscópica de válvulas brônquicas unidirecionais é eficiente 

na redução da hiperinsuflação pulmonar no enfisema grave e permite uma 

melhora no desempenho respiratório pulmonar. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

Esta pesquisa foi conduzida de acordo com o protocolo aprovado na 

Comissão Científica e na Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre (HCPA, Projeto 02-040, Anexo C) e pela Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP, Projeto 3823, Anexo D).  

A utilização dos resultados para a defesa desta tese foi autorizada pela 

Emphasys Medical Inc. através de seu Presidente John McCutcheon. O convite 

para participar do estudo e a autorização para uso dos dados nesta tese constam 

no Anexo E. 

Esta pesquisa recebeu financiamento da empresa Emphasys Medical Inc. A 

totalidade dos recursos financeiros disponibilizados foram administrados através 

da Fundação Médica do Rio Grande do Sul (instituição criada em 1991, acreditada 

pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo Ministério da Educação como 

Fundação de Suporte ao HCPA).  

TREINAMENTO 

Em maio de 2002, o autor e o Prof. Amarílio Vieira de Macedo Neto 

(pesquisadores principais do projeto aprovado) participaram de treinamento em 

laboratório experimental na cidade de Palo Alto (Califórnia/EUA). Neste 

treinamento, foram realizados procedimentos broncoscópicos em ovelhas com 

treinamento em implante e retirada de válvulas (Figura 01). 
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Figura 01 – Treinamento em implante e retirada de válvulas em ovelhas na cidade 
de Palo Alto (Califórnia/EUA), em maio de 2002 
 

3.1 DELINEAMENTO 

Longitudinal, não-comparado, desenhado para avaliar prospectivamente até 

20 pacientes com DPOC grave tratados com implante broncoscópico de válvulas 

unidirecionais (EBV) em brônquios segmentares.  

 

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Os pacientes foram selecionados a partir de encaminhamentos do 

ambulatório do HCPA e também da clínica privada. Após a aprovação do projeto 

de pesquisa, foram realizadas apresentações em reuniões científicas no HCPA 

(abril de 2002), no Congresso da Sociedade Latino-Americana do Tórax 

(dezembro de 2002), no Congresso Brasileiro de Cirurgia do Tórax (março de 



 

 

19

2003), no Congresso Brasileiro de Asma (março de 2003), no Congresso de 

Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro (junho de 2003), no Encontro dos 

Pneumologistas e dos Cirurgiões de Tórax do Rio Grande do Sul (junho de 2004), 

no Congresso Mundial de Broncologia (junho de 2004), no Pavilhão Pereira Filho 

(julho de 2004), no Hospital Sanatório Partenon (julho de 2004), no Congresso da 

Sociedade Latino-Americana do Tórax (outubro de 2004) e no Congresso 

Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia (novembro de 2004). Também foi realizada 

uma divulgação por carta endereçada aos pneumologistas cadastrados na 

Sociedade Brasileira de Pneumologia. Não foi realizado o registro do total de 

pacientes avaliados.  

Critérios de Inclusão 

• Diagnóstico clínico e radiológico (tomografia computadorizada de alta 

resolução - TCAR) de enfisema; 

• Dispnéia para tarefas usuais em tratamento clínico máximo; 

• Ausência de outra doença com provável componente predominante sobre a 

causa da dispnéia; 

• Abandono do tabagismo há pelo menos 6 meses; 

• Capacidade de DLCO < 45%; 

• VR > 130%; 

• Paciente não incluído em outro projeto de pesquisa. 
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Critérios de Exclusão 

• Não assinatura do consentimento informado (Anexo F), conforme protocolo 

de pesquisa aprovado; 

• Infecções respiratórias com necessidade de antibióticos com freqüência 

maior do que três vezes ao ano; 

• Expectoração crônica (quadro clínico sugestivo de doença brônquica 

predominante); 

• Doença concomitante com expectativa de vida menor de 2 anos; 

• Enfisema de predomínio em lobos inferiores 

3.3 AVALIAÇÕES 

Após avaliação clínica, todos os pacientes foram submetidos a: radiograma 

dos campos pulmonares (RxCP), TCAR, prova de função pulmonar incluindo 

pletismografia e DLCO, TC6, gasometria arterial, cintilografia pulmonar perfusional 

e Questionário de Qualidade de Vida do Hospital Saint George (Saint George 

Respiratory Questionary – SGRQ) validado em português (Anexo G) (este 

questionário foi aplicado apenas a partir do sétimo paciente) (45;46).  

 

Exames Radiológicos 

Radiograma de Tórax 

Realizado conforme a rotina do HCPA, inclui aquisição de imagens do tórax 

em posição frontal póstero-anterior e do perfil esquerdo em posição ortostática, 
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obtidas em condições ventilatórias de CPT. Os exames feitos imediatamente após 

os procedimentos foram realizados em incidência frontal ântero-posterior em 

posição semi-sentada a 45º.  

Tomografia Computadorizada de Alta Resolução 

 

Os exames de TCAR foram realizados no Serviço de Radiologia do HCPA, 

em equipamento helicoidal Siemens Somaton Plus 4, na posição supina, em 

inspiração máxima, sem uso de contraste. Na primeira etapa, foram obtidos cortes 

de 8 mm de espessura e incremento em janela de pulmão para rastreamento de 

patologias associadas ao enfisema. O enfisema foi estudado por TCAR com 1 mm 

de espessura, 10 mm de incremento e janela de 1400. Os exames foram 

impressos em filme e gravados em meio digital.  

Para avaliar a distribuição e a severidade do enfisema, utilizaram-se 

critérios adaptados dos trabalhos de Goddard et al., Bergin et al. e Bankier et al. 

(47-49). A interpretação dos exames e a graduação foram executadas por um 

médico radiologista que não dispunha de dados clínicos e laboratoriais. A 

distribuição (graduação) das alterações foi obtida, inicialmente, dividindo-se o 

exame em três grupos seqüenciais de imagens por zona de cada lado (superior, 

média e inferior), com base no número de fatias obtidas. Para 30 fatias obtidas no 

exame de TCAR, as zonas foram divididas em três fatias de 10 cada. Quando o 

número de fatias não era divisível por três, a fatia extra era posicionada na zona 

superior; caso restassem duas fatias, elas eram posicionadas nas zonas superior 
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e média. O próximo passo foi graduar a severidade do enfisema em cada uma das 

seis zonas (considerando ambos os lados). Para obter o grau de gravidade do 

enfisema, o radiologista estimou a percentagem de acometimento pulmonar em 

cada zona utilizando os critérios de baixa atenuação e destruição do parênquima 

pulmonar e da circulação pulmonar. Foi utilizada uma escala de 0 a 4 para graduar 

a intensidade do enfisema (escore de enfisema – EE), sendo que 0 representou 

parênquima normal e 4 representou o máximo de destruição, conforme a Tabela 

01. 

    Tabela 01 - Escore de enfisema 
Parênquima pulmonar comprometido 

por enfisema (%) 
EE 

0 0 
1-25 1 
26-50 2 
51-75 3 
>75 4 

     Goddard et al., Bergin et al. e Bankier et al. (47-49). 
 
 

Provas de Função Pulmonar 

Os exames funcionais pulmonares foram realizados no Laboratório de 

Função Pulmonar do Serviço de Pneumologia do HCPA por técnica habilitada pela 

Sociedade Brasileira de Pneumologia (SBPT) utilizando equipamento de função 

pulmonar da marca Jaeger (software versão 4.34) e conforme a rotina deste 

serviço (50). Utilizou-se a tabela de Crapo (51-53) para os valores previstos da 

espirometria, volumes pulmonares e da capacidade de difusão.  Foram utilizados 

os últimos exames realizados, sempre dentro do prazo máximo de 30 dias antes 

do procedimento. As provas de função pulmonar (PFP) consistiram de 
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espirometria com determinação dos volumes expiratórios forçados e da curva 

fluxo/volume, volumes pulmonares e resistência das vias aéreas obtidos por 

pletismografia e também determinação da capacidade de difusão do monóxido de 

carbono corrigida para a taxa de hemoglobina (DLCOc) pela técnica da respiração 

única. A partir do paciente 18, foi realizada, adicionalmente, avaliação funcional 

pulmonar imediatamente após o TC6, com o objetivo de documentar a presença 

de hiperinsuflação dinâmica (HD). 

Teste da Caminhada 

O TC6 foi realizado conforme as normas preconizadas pela American 

Thoracic Society (ATS) (54), com as seguintes variações: utilizou-se o corredor do 

Serviço de Pneumologia do HCPA, com 27 metros (o mínimo preconizado é 30 

metros), e o paciente foi acompanhado durante a caminhada, com avaliação 

contínua da oximetria digital, conforme a rotina do serviço (preconiza-se 

caminhada desacompanhada e com avaliação de oximetria ao final do exame). 

 

Gasometria Arterial 

Colheita do sangue arterial na unidade de coletas do HCPA, conforme 

rotina do Serviço de Patologia Clínica. 
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Cintilografia Pulmonar Perfusional 

 

Os exames foram realizados no Serviço de Medicina Nuclear do HCPA 

utilizando macroagregado de albumina marcado com 5mCi de Tc99. Os sinais 

foram captados por gama-câmara equipada com colimador de baixa energia. A 

energia foi selecionada em 140 keV, com janela simétrica de 20% e imagens 

armazenadas em formato com matriz 128x128. Os exames foram analisados em 

sistema com software para graduar a participação perfusional nos campos 

pulmonares divididos em três segmentos (superior, médio e inferior). Os exames 

foram interpretados pelo médico realizador do exame. 

Questionário de Qualidade de Vida 

 

O questionário de qualidade de vida foi aplicado a partir do sétimo paciente. 

Isso se deveu ao reconhecimento da importância em documentar os fatores 

relacionados aos sintomas e ao impacto da doença na via dos pacientes, bem 

como as modificações ocorridas após a instituição do tratamento. A aprovação 

dessa alteração foi obtida junto ao Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação (GPPG) 

do HCPA por meio de adendo ao protocolo inicial (Anexo H). Utilizou-se o 

Questionário de Qualidade de Vida (QQV) específico para doenças respiratórias 

do Hospital Saint George (SGRQ) (45). Este questionário foi validado em 

pacientes portadores de DPOC no Brasil (46). A licença para o uso deste 

questionário foi obtida pela Emphasys Medical Inc. (patrocinadora da pesquisa). O 
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questionário foi aplicado pela mesma médica, seguindo as recomendações 

preconizadas pelo autor. 

Foi utilizado o questionário do Hospital de Saint George desenvolvido por 

Paul Jones (45) na versão de 3 meses (existem duas outras versões, desenhadas 

para avaliar os sintomas respiratórios em 1 ano e também em 1 mês). Este 

questionário tem por objetivo a avaliação da percepção do paciente em relação 

aos seus problemas respiratórios, não sendo instrumento epidemiológico. Os 

valores obtidos se referem a percentuais da pontuação obtida a partir das 

respostas expressas pelo paciente, sendo 0 o melhor estado de saúde e 100 o 

pior. O índice de sintomas se relaciona especificamente aos sintomas 

experimentados pelo pacientes nos últimos 3 meses. O escore de atividades se 

relaciona às dificuldades impostas pela doença nas atividades diárias dos 

pacientes, e impacto é uma representação mais ampla do significado psicossocial 

da doença na vida do paciente. 

3.4 SELEÇÃO DOS CANDIDATOS E ESCOLHA DAS ÁREAS-ALVO 

Os pacientes foram avaliados quanto à gravidade e distribuição do enfisema 

utilizando-se os critérios adaptados dos trabalhos de Goddard et al., Bergin et al. e 

Bankier et al. (47-49). Os exames de TCAR foram avaliados pela mesma médica 

radiologista, e os laudos foram acrescidos dos EE conforme mostrado no exemplo 

a seguir (Tabela 02). 
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Tabela 02 - Exemplo de escore de enfisema por zona 

 
 

Os pacientes foram selecionados para o tratamento almejando-se, como 

melhores candidatos, aqueles com diferença ≥ 2 no EE entre o campo superior e 

os campos médio ou inferior, sendo o EE maior no campo superior.  

Pacientes com enfisema heterogêneo, com predomínio em lobos inferiores, 

foram excluídos do tratamento em função do receio de pneumonia obstrutiva após 

a implantação de válvula em brônquio dependente. Assim, foi assumido que não 

se colocaria válvula em brônquios dos segmentos dos lobos inferiores, do lobo 

médio ou da língula. 

 

Seleção da Área-Alvo  

Preferencialmente, optou-se por tratamento unilateral com exclusão lobar. 

Exclusão lobar consiste no implante de válvulas em todos os segmentos de um 

determinado lobo pulmonar. Não foi feita exclusão do lobo superior esquerdo 

(LSE), porque isso significaria implantar válvulas também nos segmentos 

lingulares. Não foram colocadas válvulas nos segmentos onde a cintilografia 

perfusional demonstrava a presença de perfusão significativamente preservada, 

apesar da TCAR apresentar EE alto naquele determinado terço. Foi escolhido 

para tratamento o pulmão que apresentava maior diferença de EE nos lobos 

superiores em relação aos lobos inferior e médio (significando preferência por 

 Pulmão direito Pulmão esquerdo 
Zona superior 4 4 
Zona média 2 1 
Zona inferior 1 1 
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tratar pulmões com enfisema mais heterogêneo). O tratamento bilateral foi 

reservado para alguns casos selecionados, onde se buscava maximizar os 

resultados. evitando o risco da oclusão de segmentos razoavelmente perfundidos. 

O número de válvulas e o posicionamento mais adequado foi decidido durante o 

procedimento broncoscópico, após avaliação da anatomia da via aérea. Optou-se 

sempre pela colocação das válvulas o mais proximalmente possível na via aérea, 

na dependência das condições anatômicas encontradas. 

 

3.5 TRATAMENTO  

O consentimento informado foi entregue aos pacientes que preencheram os 

critérios de inclusão estabelecidos e foram julgados adequados para o tratamento 

após análise dos exames realizados. Os pacientes foram solicitados a assinar o 

consentimento informado cinco dias após a entrega do documento, com o objetivo 

de garantir tempo suficiente para os pacientes discutirem as informações com 

seus médicos assistentes e familiares. Havendo concordância, o paciente era 

agendado para participar da próxima sessão de tratamento. 

 

Válvulas Unidirecionais 

Foram utilizados dois tipos de válvulas nesta pesquisa. Até o sexto 

paciente, utilizou-se exclusivamente a válvula do tipo EBV, que consiste em um 

molde de Nitinol® com camada de silicone proximal e selo de silicone 
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externamente. A válvula tem formato de bico de pato (duckbill) em silicone, como 

mostra a Figura 02.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 02 - Endobronchial valve (EBV) 

A partir do sétimo paciente, foi utilizada uma segunda geração de válvula, 

chamadas TS EBV (Transcopic Endobronchial Valve). Foi obtida aprovação desta 

alteração junto ao GPPG do HCPA por meio de adendo ao protocolo inicial (Anexo 

H). Esta segunda válvula é semelhante à anterior, com o diferencial que pode ser 

inserida através do canal de um broncoscópio flexível com canal de 

instrumentação de 2,8 mm. Essa válvula dispensa o uso do fio-guia e proporciona 

um implante mais rápido, mais fácil e com menor trauma para a via aérea. A 

válvula é fabricada em tamanho único, com diâmetro de trabalho de 4 a 7 mm. 

Essas modificações foram possíveis com pequenas mudanças no formato (tipo 

diamante) da estrutura de nitinol, que permite uma compressão maior, de maneira 

que o sistema passe pelo canal do equipamento, conforme a Figura 03. 
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Figura 03 - Transcopic endobronchial valve (TS EBV) 

 

 

Procedimento Broncoscópico  

Os procedimentos foram realizados no Centro Cirúrgico Ambulatorial (CCA) 

do HCPA. Todos os pacientes foram internados no dia anterior ao do 

procedimento e submetidos à avaliação pré-anestésica de rotina. Iniciou-se a 

administração de antibióticos 12 horas antes do procedimento, tendo sido mantida 

por 7 dias (ampicilina/sulbactam, amoxicilina/clavulanato ou cefuroxima nas doses 

usuais). Utilizou-se o preparo de rotina para procedimentos broncoscópicos da 

Unidade de Broncologia do HCPA, que inclui jejum de pelo menos 6 horas (55).  

Anestesia tópica da orofaringe e por punção da membrana 

transcricotireóidea  foi realizada com lidocaína a 1%. Procedeu-se à intubação 

traqueal com tubo número 9,0 ou 9,5. Após a intubação, a anestesia foi mantida 

com dexmedetomidina, propofol e remifentanil. Os procedimentos foram mantidos 

sob a monitoração da pressão arterial média (PAM), eletrocardiograma (ECG), 

saturação periférica de oxigênio (SpO2), pressão expiratória final de dióxido de  
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carbono (PETCO2), ventilometria e mecânica respiratória. Os pacientes foram 

mantidos em ventilação espontânea com fração inspirada de oxigênio (FiO2) de 

1,0. Utilizou-se um broncoscópio flexível Olympus 1T20 (este modelo dispõe de 

canal de instrumentação de 2,8 mm), que permite a passagem do sistema de 

implantação da EBV. A documentação com fotos e vídeos foi feita com o 

videobroncoscópio Pentax VB1830. Todos os procedimentos foram realizados 

pelo autor, em parceria com o Prof. Amarílio Vieira de Macedo Neto. Após a 

revisão da via aérea, foram avaliados os segmentos onde as válvulas seriam 

implantadas. Utilizou-se um dispositivo especialmente desenhado para medir o 

diâmetro das vias aéreas e, desta forma, escolheu-se o tamanho da válvula EBV a 

ser utilizada em cada segmento. Um fio-guia flexível de 200 cm de comprimento e 

aproximadamente 1,0 mm de calibre foi introduzido através do broncoscópio. A 

porção distal do fio-guia foi colocada no brônquio segmentar previamente definido, 

sob controle endoscópico. O fio-guia foi avançado cerca de 2 cm além do local 

onde se decidiu depositar a válvula. O broncoscópio foi, então, retirado, e o fio-

guia foi deixado no local. O fio-guia é utilizado para guiar a introdução da válvula 

EBV, comprimida em sistema especialmente produzido para este fim. O 

broncoscópio foi utilizado para acompanhar a introdução da válvula até o local 

desejado. Após a instalação do sistema EBV, o fio-guia foi retirado. E, após a 

implantação das válvulas, seu correto posicionamento na via aérea e o 
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funcionamento do sistema unidirecional foram analisados. Em caso de 

posicionamento incorreto, a válvula foi retirada e implantada novamente.  

A partir do sétimo paciente, utilizaram-se preferencialmente válvulas do tipo 

TS EBV, de tamanho único. Essa válvula dispensa o uso do fio-guia e pode ser 

introduzida através do canal do fibrobroncoscópio. Os pacientes foram mantidos 

na sala de recuperação do CCA, conforme a rotina da unidade. Foi realizado 

RxCP imediatamente após o procedimento, com o objetivo de identificar 

complicações relacionadas ao procedimento, em especial pneumotórax. Ao 

acordar, os pacientes foram encorajados a tossir, visando à limpeza do muco ou 

de qualquer secreção distal à válvula. Todos os pacientes receberam salbutamol e 

brometo de ipratrópio por via inalatória.  

Os pacientes foram mantidos internados por pelo menos 24 horas e, na 

alta, receberam instruções de contactar os pesquisadores ou procurar o Serviço 

de Emergência do HCPA caso surgisse qualquer problema agudo de saúde.  

 

3.6 SEGUIMENTO 

Conforme o protocolo de pesquisa, foram realizadas avaliações de rotina 24 

horas, 1 mês, 3, 6, 12 e 24 meses após o procedimento. Sempre que possível, 

essas revisões foram realizadas em regime ambulatorial. Em pacientes com 

dificuldade de deslocamento, os exames foram realizados preferencialmente todos 

em um mesmo momento. Inicialmente, a broncoscopia foi realizada após os 

exames de função pulmonar, para evitar os efeitos relacionados a broncoespasmo 
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desencadeados pelo procedimento. A partir do paciente de número 6, optou-se 

por realizar o exame broncoscópico, sempre que possível, 1 semana antes da 

avaliação funcional pulmonar, em função da constatação da importância da 

limpeza das válvulas. Na Tabela 03, é apresentada a relação dos exames 

realizados em cada seguimento. 

Tabela 03 - Exames realizados no seguimento de até 24 meses 
 24 

horas 
1 

mês 
3 

meses 
6 

meses 
12 

meses 
24 

meses 
RxCP X  X  X X 
TCAR X X  X   
PFP X X X X X X 
TC6 X (*) X X X X X 
Gasometria arterial X X X X X X 
Cintilografia perfusional  X   X  
SGRQ (**)   X X X X 

RxCP: radiograma dos campos pulmonares; TCAR: tomografia computadorizada de alta resolução;  
PFP: provas de função pulmonar; TC6:teste da caminhada dos 6 minutos (* alguns);  
SGRQ: Questionário de Qualidade do Hospital Saint George (** após paciente 7). 
 
 
 
 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados obtidos foram armazenados em planilha Excel (Microsoft Office 

1997 Professional, licença 58965-419-0265492-25503, em nome do autor), e o 

programa SPSS versão 12.0 (Statistical Package for the Social Sciences, licença 

em nome do GPPG do HCPA) foi utilizado para as análises estatísticas e para a 

confecção de algumas tabelas e figuras.  

 Não foi realizado cálculo do tamanho da amostra, por se tratar de um 

estudo multicêntrico de fase 2. O número de pacientes necessários para os 

cálculos de significância estatística foi definido pela empresa financiadora, 

contemplando a soma com os demais centros. 
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 Os resultados das variáveis contínuas foram apresentados com média e 

desvio padrão. Foi utilizado o teste t de Student para a comparação das médias, 

visto que todas tinham distribuição normal. As variáveis dicotômicas foram 

descritas segundo sua distribuição, e suas freqüências foram comparadas (56).  
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4 RESULTADOS 

No período de abril de 2002 a outubro de 2004 (30 meses), foram 

selecionados e tratados 19 pacientes. 

4.1 DADOS DEMOGRÁFICOS, COMORBIDADES E PROCEDÊNCIA 

Os dados demográficos, histórico tabágico e comorbidades relativas 

aos pacientes tratados constam na Tabela 04. 

         Tabela 04 - Dados demográficos e comorbidades dos pacientes 
Pacientes Idade 

(anos) 
Sexo IMC  Tabagismo 

(maços-ano) 
Comorbidades 

01 74 Masc. 23,62 44 Câncer de próstata - TEV 
02 74 Masc. 23,23 67,5 Câncer de intestino 
03 88 Masc. 24,80 85,5 Câncer de próstata - HAS 
04 72 Masc. 26,08 48 - 
05 64 Masc. 22,95 75 - 
06 51 Fem. 28,48 30 HAS 
07 65 Masc. 21,91 69 HAS 
08 70 Fem. 26,71 48 AR 
09 62 Fem. 28,06 49 TEV 
10 70 Masc. 19,05 47 Câncer de laringe 
11 80 Masc. 25,76 106 ICC - HAS 
12 67 Fem. 22,67 100 - 
13 65 Masc. 26,58 120 SAOS 
14 69 Masc. 20,07 46 - 
15 74 Masc. 22,95 114 ICC - ACFA 
16 53 Masc. 24,91 60 - 
17 63 Fem. 25,30 40 - 
18 60 Fem. 23,15 39 - 
19 64 Masc. 21,34 52 - 

         IMC: índice de massa corporal; TEV: tromboembolismo venoso;  
         HAS: hipertensão arterial sistêmica; AR: artrite reumatóide; 
         ICC: insuficiência cardíaca congestiva; SAOS: síndrome da apnéia obstrutiva do sono; 
         ACFA: arritmia cardíaca por fibrilação atrial. 
 

A média de idade foi de 67,63 ± 8,71 anos (maior 88 e menor 51 

anos). Treze homens (68,42%) e seis mulheres (31,58%) foram incluídos. O 

índice médio de massa corporal dos pacientes foi de 24,02 ± 2,65 (maior = 
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28,89 e menor = 19,14). A história de tabagismo obtida em entrevista 

demonstrou que a média de exposição foi de 65,32 ± 27,46 maços/ano 

(maior = 120 no paciente 13 e menor = 30 na paciente 6). Os diagnósticos de 

comorbidade observados na avaliação de inclusão foram: câncer de próstata 

nos pacientes 1 e 3, câncer de intestino no paciente 2, tromboembolismo 

venoso (TEV) nos pacientes 1 e 9, hipertensão arterial sistêmica (HAS) nos 

pacientes 3, 6, 7 e 11, artrite reumatóide (AR) na paciente 8, câncer de 

laringe no paciente 10, insuficiência cardíaca congestiva (ICC) nos pacientes 

11 e 15, síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS) no paciente 13 e 

arritmia cardíaca por fibrilação atrial (ACFA) no paciente 15. Esses 

diagnósticos não contra-indicaram o procedimento, porque se considerou 

que os pacientes apresentavam expectativa de vida maior de 2 anos. Seis 

pacientes foram encaminhados a partir do Ambulatório de DPOC do HCPA, e 

os demais foram encaminhados por médicos externos ao HCPA, sendo um 

do interior do Rio Grande do Sul e dois do Estado de Santa Catarina.  

4.2 AVALIAÇÕES BASAIS 

Os exames de TCAR avaliados pela radiologista sem informes clínicos 

foram feitos conforme descrito anteriormente. Nos casos onde houve dúvida 

na classificação, optou-se por classificar o EE nas duas categorias. A 

gravidade e a distribuição do enfisema conforme avaliação por TCAR são 

apresentadas na Tabela 05. 
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Tabela 05 - Gravidade e distribuição conforme o escore de enfisema 
Paciente 1/3 sup 

D 
1/3 méd 

D 
1/3 inf 

D 
1/3 sup 

E 
1/3 méd E 1/3 inf 

E 
01 3 2 2 2 1 2 
02 2 2 2 2 2 2 
03 3 1-2 1-2 2-3 1-2 1-2 
04 3-4 2 2 3 2 2 
05 4 2 2 3 2 2 
06 4 3 3 4 3 3 
07 4 3 3 4 3 3 
08 3 2 1 2 1 1 
09 4 3 1 3-4 2 1 
10 4 3 1 4 2 1 
11 4 3 1 2-3 2 1 
12 4 2 2 3 2 2 
13 4 3 2 4 3 1-2 
14 4 3 3-4 3-4 2-3 2-3 
15 4 3 2 3-4 3 2 
16 4 3-4 4 3-4 2-3 2 
17 4 4 4 4 3-4 3-4 
18 4 3 1 3 3 2 
19 4 3-4 1-2 4 3-4 1 

     Sup: superior; méd: médio; inf: inferior; D: direito; E: esquerdo. 
 

Na Tabela 05, é possível observar que o paciente 2 apresentava EE = 

2 em todos os campos pulmonares examinados (26 a 50% de destruição 

pulmonar), enquanto que a paciente 17 apresentava EE = 4 em todo o 

pulmão direito (destruição pulmonar > 75%). O paciente 16 apresentava 

diferença de EE de 0,5 no pulmão direito, e a paciente 17 também 

apresentava diferença de EE de 0,5 à esquerda. Esses cinco campos de 

pulmões foram considerados como de padrão homogêneo. Os demais 33 

pulmões apresentavam padrão heterogêneo. Considerando uma diferença 

de 1 a 1,5 pontos no EE entre o campo superior e os demais campos como 

enfisema levemente heterogêneo, 2 a 2,5 pontos como moderadamente 

heterogêneo e ≥ 3 pontos como marcadamente heterogêneo, identificamos 

que o padrão de heterogeneidade foi leve em 19, moderado em oito e 
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marcado em seis pulmões. A análise isolada da gravidade do enfisema nos 

campos pulmonares superiores demonstra que a distribuição foi como segue: 

quatro com EE = 2 (26-50% de destruição pulmonar), dois com EE = 2-3 (26-

75%), sete com EE = 3 (51-75%), cinco com EE = 3-4 (> 51%) e 20 com EE 

= 4 (> 75%). Assim, 34 dos 38 campos pulmonares superiores (89,47%) 

apresentavam destruição por enfisema maior de 50%.  

Uma análise semelhante do comprometimento estrutural do 

parênquima pulmonar foi realizada utilizando-se a cintilografia pulmonar 

perfusional. Os valores percentuais de participação perfusional de cada terço 

dos pulmões conforme medida eletrônica estão descritos na Tabela 06. 

 
      Tabela 06 - Resultados obtidos na cintilografia pulmonar perfusional 
      com a participação de cada pulmão (percentual) 

Paciente 1/3 sup D 1/3 méd D 1/3 inf D 1/3 sup E 1/3 méd E 1/3 inf E 
01 6 15 11 22 33 13 
02 9 15 15 12 26 23 
03 5 18 7 14 34 22 
04 6 22 14 7 30 21 
05 3 18 11 11 27 30 
06 8 26 16 6 27 15 
07 9 24 24 10 17 16 
08 10 47 9 34 
09 6 19 11 19 32 13 
10 2 14 33 3 21 27 
11 10 30 23 10 17 10 
12 10 18 26 8 25 13 
13 4 27 20 10 24 15 
14 3 11 12 18 36 20 
15 4 25 27 6 19 19 
16 6 12 2 13 52 15 
17 8 26 14 7 27 18 
18 4 22 38 4 16 15 
19 4  24 23 5 26 18 

       Sup: superior; méd: médio; inf: inferior; D: direito; E: esquerdo. 
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No exame da paciente 8, não foi possível discriminar a participação 

perfusional dos dois terços inferiores devido a motivos técnicos. Na tabela 

acima é possível observar que a participação perfusional do terço inferior é 

menor que a captação observada no campo superior nos pacientes 1 e 9 (à 

esquerda) e no paciente 16 (à direita); apenas no paciente 9 este achado 

não foi coerente com a análise por TCAR, onde o EE descrito foi de 3-4 no 

terço superior e 1 no terço inferior.  

Embora não seja possível obter a informação exata da participação 

perfusional em cada lobo pulmonar (este valor é obtido apenas para cada 

terço do pulmão) o filme do exame permite estimar visualmente a perfusão, 

inclusive em nível segmentar. 

Em relação às PFP, podemos observar os valores basais obtidos em 

cada paciente na Tabela 07.  
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Tabela 07 - Provas de função pulmonar basais (em valores 
percentuais do previsto utilizando a tabela de Crapo (51-53)) 

Paciente CPT CRF VR CVF VEF1 DLCOc 
01 109,9 154,8 198,1 61,2 31,6 21,5 
02 128,5 198,6 240,8 59,1 30,9 15,4 
03 120,8 166,3 189,3 63,5 29,3 20,9 
04 170,5 277,2 348,7 58,9 29,0 26,5 
05 132,0 179,8 230,1 82,7 33,9 36,5 
06 117,2 163,6 200,0 65,0 39,1 28,7 
07 119,6 206,4 285,1 33,7 16,4 16,1 
08 104,4 128,8 133,0 76,1 51,4 34,1 
09 125,8 182,2 218,6 63,3 29,9 6,2 
10 114,3 162,3 195,6 68,4 34,9 19,1 
11 121,0 178,6 225,9 54,4 26,9 16,5 
12 117,9 153,5 183,0 70,4 54,3 14,3 
13 115,7 150,7 202,3 67,8 29,2 44,7 
14 130,7 210,6 281,4 48,1 19,4 17,4 
15 128,5 178,5 231,1 70,1 24,1 18,6 
16 116,1 182,2 265,3 50,9 16,9 15,3 
17 219,1 330,5 418,6 80,8 26,0 17,5 
18 161,1 236,1 299,0 70,5 24,6 16,8 
19 142,8 225,3 288,9 67,3 22,6 41,2 

Média  131,4 192,9 243,9 63,8 30,0 22,5 
DP 26,9 48,1 66,0 11,6 10,0 10,1 

CPT: capacidade pulmonar total; CRF: capacidade residual funcional;  
VR: volume residual; CVF: capacidade vital forçada; 
VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; 
DLCOc: capacidade de difusão do monóxido de carbono corrigida para a 

hemoglobina; 
DP: desvio padrão. 

 

A análise das PFP demonstram que 11 pacientes apresentaram CPT 

acima de 120%, sendo que a maior CPT observada foi de 219,12% (na 

paciente 17), e a menor, de 104,4% (na paciente 8). O alçaponamento de ar 

medido através da determinação da CRF e do VR esteve presente em todos 

os pacientes, sendo que a alteração menos pronunciada foi observada na 

paciente 8 (CRF = 128,8% e VR = 133,0%). Dezessete pacientes (89,47%) 

apresentaram VEF1 < 40% (classificados como distúrbio ventilatório 

obstrutivo grave). Onze pacientes (57,89%) apresentaram DLCOc < 20%, 15 
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pacientes (78,94%) apresentaram DLCOc < 30%, e apenas os pacientes 13 

e 19 apresentaram DLCOc não classificada como grave (≤ 40); no entanto, 

esses pacientes apresentaram alçaponamento de ar e distúrbio ventilatório 

obstrutivos graves. 

Os resultados obtidos no TC6 estão apresentados na Tabela 08. 

Tabela 08 - Resultados basais do teste da caminhada 
Pacientes SaO2 

repouso 
SaO2 

caminhada 
Dispnéia 
repouso * 

Dispnéia 
caminhada * 

Fadiga 
repouso * 

Fadiga 
caminhada * 

Distância 
(metros) 

Prev. 
(%) 

01 97 96 2 2 3 3 129 22,2
02 91 91 3 7 NR NR 54 9,3
03 94 88 0 8 NR NR 162 27,9
04 96 95 0 2 NR NR 349 60,2
05 93 94 0 5 0 1 397 68,4
06 96 93 3 5 1 4 278 55,6
07 93 83 3 6 0 0 316 54,5
08 95 93 0 9 9 5 71 14,2
09 93 82 0 4 0 1 150 30,0
10 93 65 2 3 0 0 402 69,3
11 NR NR NR NR NR NR SC 
12 89 83 2 7 0 0 195 39,0
13 95 85 1 7 0 0 384 66,2
14 94 85 1 5 0 0 305 52,6
15 94 76 3 5 0 0 247 42,6
16 88 75 2 7 1 4 324 55,9
17 95 86 0 7 0 0 288 57,6
18 97 88 2 9 0 0 233 46,6
19 96 92 3 5 0 0 370 63,8

Média 93,8 86,1 1,5 5,7 0,9 1,2 258,6 46,4
DP 2,50 8,07 1,2 2,1 2,3 1,8 110,3 18,7
SpO2: saturação periférica de oxigênio; Prev.: previsto;  
NR: não registrado; SC: sem condições de realizar o teste. 
* Conforme escala de BORG (57). 
 

Sete pacientes apresentaram TC6 com valores menores que 200 

metros, e um (paciente 11) não tinha condições para deambular, pois não 

conseguia sequer ficar em posição ortostática sem auxílio. 

O QQV (45) validado para a língua portuguesa no Brasil (46) foi 

aplicado a partir do paciente 7, conforme informado anteriormente. Todos os 
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pacientes eram alfabetizados e responderam o questionário sob a supervisão 

de um mesmo entrevistador. O tempo de resposta ao questionário não foi 

avaliado. Os questionários foram enviados via fax para a empresa Emphasys 

Inc. e analisados por assessoria especializada (UCSD – Health Outcome 

Assessment Program, Louis C. Olsen, Ph.D. – Program Coordinator, Andrew 

Sarkin, Ph.D. – Project Director and Administrative Assistant, Paula 

Beerman). Treze questionários foram analisados, com escores para 

sintomas, atividades, impacto e escore total, conforme a Tabela 09. 

Tabela 09 - Resultados basais relativos ao Questionário de Qualidade 
           de Vida (SGRQ) para os pacientes 7 a 19 

Paciente Sintomas Atividades Impacto Total 
07 31,9 100,0 34,2 53,8 
08 53,9 92,5 71,5 74,9 
09 48,7 66,3 46,1 52,6 
10 46,7 53,6 20,2 34,8 
11 65,6 100,0 59,0 72,5 
12 24,5 79,7 29,7 44,0 
13 64,4 100,0 28,7 56,2 
14 78,9 85,8 57,4 69,6 
15 52,2 100,0 53,6 67,4 
16 41,8 71,1 36,9 47,6 
17 63,9 100,0 30,3 57,0 
18 58,6 92,5 50,0 64,3 
19  53,4 85,9 58,2 65,8 

Média 52,7 86,7 44,3 58,5 
DP 14,6 15,1 15,3 12,0 

Mínimo 24,5 53,6 20,2 34,8 
Máximo 78,9 100,0 71,5 74,9 

  DP: desvio padrão.  
 

4.3 TRATAMENTO BRONCOSCÓPICO 

Os procedimentos foram realizados no CCA do HCPA sob anestesia 

venosa com o uso de dexmedetomidina, propofol e remifentanil (Figura 04). 
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Figura 04 - Ambiente da realização dos procedimentos 

 

O tempo máximo de procedimento registrado foi de 90 minutos 

(durante os primeiros dois procedimentos); o menor tempo foi observado nos 

últimos procedimentos com a válvula TS EBV: aproximadamente 30 minutos. 

Não houve qualquer intercorrência durante os 19 procedimentos, em 

especial arritmias, queda da SpO2, hipotensão ou sangramentos. Durante a 

inspeção broncoscópica, não foi observado nenhum achado direto ou indireto 

de neoplasia. Foi identificada uma pequena irregularidade de mucosa no 

brônquio do lobo superior direito (LSD) do paciente 4, cujo exame 

anatomopatológico demonstrou processo inflamatório inespecífico. Foram 

inseridas 64 válvulas, sendo 26 válvulas do tipo EBV e 38 do tipo TS EBV. 

Cinco válvulas foram colocadas nos pacientes 5 e 9, quatro válvulas nos 

pacientes 6, 14, 17 e 19, duas válvulas no paciente 16 e, em todos demais, 

três válvulas. O local de colocação das válvulas está descrito na Tabela 10.  
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         Tabela 10 - Distribuição dos locais de implantação e tipos de válvulas  
         utilizadas 

Paciente Lobo superior direito Lobo superior esquerdo 
 S1 S2 S3a S3b S1+2a S1+2b S3a S3b 

01 EBV EBV EBV     
02 EBV EBV   EBV   
03 EBV EBV   EBV   
04 EBV EBV   EBV   
05 EBV EBV EBV EBV EBV   
06 EBV EBV   EBV EBV   
07 TS EBV TS EBV TS EBV     
08 TS EBV    TS EBV  TS EBV  
09 TS EBV TS EBV TS EBV TS EBV TS EBV    
10 EBV EBV TS EBV     
11 EBV EBV EBV     
12 TS EBV TS EBV TS EBV     
13 TS EBV TS EBV TS EBV     
14 TS EBV TS EBV TS EBV TS EBV     
15  TS EBV TS EBV TS EBV     
16 TS EBV    TS EBV   
17 TS EBV TS EBV TS EBV TS EBV     
18 TS EBV TS EBV TS EBV     
19 TS EBV TS EBV TS EBV TS EBV     
S1: segmento apical; S2: segmento posterior;  
S3a e S3b: subsegmentos do segmento anterior; 
S1+2a: subsegmento apical; S1+2b: subsegmento posterior; 
EBV: endobronchial valve; TS EBV: transcopic endobronchial valve. 

 
  Exclusão do LSD foi realizada em 12 pacientes. O tratamento foi 

bilateral em oito pacientes. Nenhuma válvula foi colocada em lobo inferior, 

lobo médio ou língula. A partir do paciente 7, foram utilizadas as válvulas TS 

EBV. Nos pacientes 10 e 11, utilizaram-se também válvulas EBV, em função 

da configuração anatômica dos mesmos, sendo utilizada a válvula EBV de 

tamanho menor (4 mm). Durante os procedimentos, foi necessário remover e 

reimplantar apenas três válvulas (pacientes 1, 5 e 16), em decorrência de 

posicionamento inadequado. Todos os pacientes foram mantidos em 

observação por pelo menos 2 horas na sala de recuperação, com 

monitorização cardíaca e oximetria de pulso. Durante essa observação, foi 
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realizado radiograma de tórax em decúbito dorsal a 45º em todos os 

pacientes, e também gasometria arterial. Apenas no paciente 1 foi observada 

atelectasia lobar (no LSD) imediatamente após o procedimento (Figura 05). 

 

 
Figura 05 - Radiograma basal e imediatamente após  o procedimento no 
paciente1 com atelectasia de lobo superior direito 
 

Quinze pacientes receberam alta hospitalar em até 48 horas, 

conforme o protocolo. O paciente 1 apresentou pneumotórax 48 horas após 

o procedimento. Três dias após a drenagem de tórax, não houve expansão 

pulmonar, procedendo-se à retirada da válvula implantada em segmento 

anterior do LSD no quinto dia após o procedimento. A atelectasia do LSD foi 

desfeita, e houve resolução do pneumotórax, com alta hospitalar no nono dia 

após o procedimento. O paciente 3 apresentou hipersecreção brônquica com 

piora clínica, sendo retiradas as válvulas do segmento apical e posterior do 

LSD no 12º dia após o procedimento; o paciente foi liberado do Hospital 

neste mesmo dia. Como este paciente permaneceu com disfunção 

respiratória e hipersecreção brônquica, foi realizada a retirada da válvula do 

segmento ápico-posterior esquerdo no 29º dia após o procedimento, em 

regime ambulatorial. A paciente 8 permaneceu 4 dias no Hospital em função 
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de broncoespasmo, que necessitou aumento da medicação usual. O 

paciente 11 apresentou imagem de atelectasia do LSD no exame 

tomográfico de 48 horas e também pneumotórax, que foi atribuído a 

mecanismo relacionado à pressão negativa pleural (ex-vácuo), sendo 

mantido apenas em observação (Figura 06). Com a progressiva redução das 

dimensões do pneumotórax, este paciente recebeu alta no quinto dia após o 

procedimento.  

 

Figura 06 - Pneumotórax ex-vácuo observado em TCAR 48 horas após o 
procedimento no paciente 11 

4.4 EXAMES E AVALIAÇÕES DE SEGUIMENTO 

Todos os pacientes foram mantidos em acompanhamento após o 

procedimento, e os telefones dos pesquisadores foram disponibilizados sem 

restrições. Os pacientes e seus familiares foram orientados a comunicar 

qualquer intercorrência. Foram agendadas reavaliações em 1, 3, 6, 12 e 24 

meses, conforme o protocolo de pesquisa aprovado. O paciente 3 teve seu 

tratamento revertido por piora clínica, com a retirada de duas válvulas no 12º 

dia e da terceira válvula no 29º dia. O paciente 11 não prosseguiu no 
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acompanhamento além dos 3 meses devido a óbito no 121º dia, em 

decorrência de hemorragia digestiva maciça. A Tabela 11 demonstra os 

seguimentos realizados até a conclusão desta tese (outubro de 2004). 

  Tabela 11 - Reavaliações realizadas nos 19 pacientes 
Paciente 1-2 dias 1 mês 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 

01 X X X X X X 
02 X X X X X X 
03 X X X X X X 
04 X X X X X X 
05 X X X X X X 
06 X X X X X X 
07 X X X X X  
08 X X X X X  
09 X X X X X  
10 X X X X X  
11 X X X Óbito --  
12 X X X X X  
13 X X X X X  
14 X X X X    
15 X X X X    
16 X X X X    
17 X X X       
18 X      
19 X      

 

Os resultados obtidos com o seguimento do paciente 3 são 

apresentados, porém não são considerados para fins de avaliação do 

impacto do tratamento com as válvulas endobrônquicas, visto que seu 

tratamento foi revertido. A revisão de 6 meses da paciente 17 foi postergada 

em função de intercorrência clínica (queda com fratura exposta de tíbia). 

Desta maneira, estudamos os resultados do seguimento em 24 meses em 

cinco pacientes, 12 meses em 11 pacientes, 6 meses em 14 pacientes, 1 e 3 

meses em 16 pacientes e 1 ou 2 dias em 18 pacientes.  
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Considerando os 18 pacientes que permaneceram tratados, 62 

revisões foram realizadas, conforme o protocolo. Os resultados obtidos 

nessas revisões são apresentados a seguir. 

Exames Broncoscópicos 

Foram realizadas 54 revisões broncoscópicas das 62 previstas até o 

momento (87,1%). Três revisões de 90 dias (pacientes 2, 5 e 6), duas 

revisões de 6 meses e duas revisões de 24 meses não foram efetivadas por 

motivos diversos. Esses pacientes apresentavam-se estáveis, e as revisões 

foram consideradas dispensáveis. Apenas a revisão broncoscópica de 12 

meses na paciente 9 não foi realizada, por solicitação da paciente. Os 

exames foram realizados conforme a rotina, em regime ambulatorial, 

utilizando sedação com fentanil e propofol. Durante o exame de 1 mês da 

paciente 6, identificou-se deslocamento da válvula no segmento posterior do 

LSD, sendo observado prejuízo do mecanismo valvular; a válvula foi 

removida sem intercorrências. Na revisão de 3 meses do paciente 16, houve 

deslocamento da válvula posicionada em segmento ápico-posterior do LSE 

durante a manobra de aspiração com o broncoscópio. Essa válvula foi 

removida e inserida novamente no mesmo procedimento, com retorno ao 

funcionamento observado antes do deslocamento. Durante esses 

procedimentos, foi possível observar que, nas primeiras inspeções 

endoscópicas (1 mês), houve acúmulo de muco nos segmentos tratados em 

alguns pacientes. Os exames subseqüentes apresentaram um progressiva 
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diminuição nesse achado. Observou-se a presença de granuloma em grau 

variado (desde mínima reação até oclusão quase completa do segmento). 

Os granulomas observados, considerando os exames broncoscópicos que 

foram realizados e as válvulas que permaneceram até o seguimento 

analisado, são descritos na Tabela 12. 

Tabela 12 - Descrição do percentual total de granulomas e conforme o 
tipo de válvula utilizado nos diversos tempos de seguimento 

 1mês 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 
% total 5,77 12,50 31,71 50 92,9 
 EBV TS EBV EBV TS EBV EBV TS EBV EBV TS EBV EBV TS EBV 

% 14,29 0,00 29,41 3,23 56,25 16,00 72,22 10,00 92,9 - 
 

 

Nesta tabela, é possível observar um aumento no percentual de 

segmentos brônquicos tratados com válvulas, com a presença de granuloma 

nas avaliações de 1, 3, 6, 12 e 24 meses, desde 5,77% até 92,9%. Também 

é possível observar que, em todos os períodos de avaliação, o índice de 

granulomas foi menor com a válvula transcópica (TS EBV). 

Na paciente 12, foi observada alteração no aspecto das válvulas 

sugestiva de colonização bacteriana. A coleta para estudo microbiológico 

demonstrou crescimento de Enterobacter sp., e a paciente foi tratada com 

antibiótico, apresentando melhora clínica. 

Radiograma de Tórax e Tomografia Computadorizada de Alta 
Resolução 

Foram realizadas TCAR de controle 48 horas, 1 mês e 12 meses após 

o procedimento. Nas revisões de 3, 6, 12 e 24 meses, foram feitos 
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radiogramas de tórax. Atelectasia foi observada nas primeiras 48 horas após 

o procedimento apenas nos pacientes 1 e 11. A atelectasia do LSD no 

paciente 1 reverteu após a retirada da válvula de segmento anterior, 

conforme explicado previamente. A atelectasia do LSD provocada no 

paciente 11 teve reversão espontânea, observada na revisão de 30 dias. Nos 

seguimentos realizados, não foi observada atelectasia tardia, e também não 

foi observada qualquer outra alteração significativa, em especial opacidades 

sugestivas de retenção de secreção. Na Figura 07, é possível observar 

TCAR e imagem broncoscópica demonstrando o posicionamento das 

válvulas em segmentos brônquicos com parênquima distal de aspecto usual.  

 

  
Figura 07 - Imagem de tomografia computadorizada de  alta resolução 
demonstrando detalhe das transcopic endobronchial valves  em via aérea 
após 6 meses de implante 

Cintilografia Pulmonar Perfusional 

Além da avaliação basal, houve previsão para a realização de estudos 

cintilográficos de perfusão pulmonar em 1 e 12 meses. Na Tabela 13, são 
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apresentados os resultados obtidos nos valores percentuais dos exames 

efetivamente realizados.  
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Tabela 13 - Resultados obtidos nos exames de cintilografia perfusional 
Paciente  1/3 sup 

D 
1/3 méd D 1/3 inf 

D 
1/3 sup 

E 
1/3 méd E 1/3 inf 

E 
01 Basal 6 15 11 22 33 13 

 12 m 6 15 11 22 33 13 
02 Basal 9 15 15 12 26 23 

 12 m 9 14 11 14 27 25 
03 Basal 5 18 7 14 34 22 
04 Basal 6 22 14 7 30 21 

 12 m 6 22 14 7 30 21 
05 Basal 3 18 11 11 27 30 

 12 m 2 16 14 6 31 31 
06 Basal 8 26 16 6 27 15 

 12 m 6 27 18 5 26 18 
07 Basal 9 24 24 10 17 16 

 1 m 5 21 28 11 18 17 
 12 m 6 25 26 9 16 18 

08 Basal 10 47 9 34 
  1 m 13 28 19 11 19 10 
 12 m  11 29 25 5 18 22 

09 Basal 6 19 11 19 32 13 
 1 m 4 14 15 14 34 19 

10 Basal 2 14 33 3 21 27 
 3 m 3 20 29 3 18 27 
 12 m 3 18 30 4 23 22 

11 Basal 10 30 23 10 17 10 
 1 m 4 28 23 8 24 13 

12 Basal 10 18 26 8 25 13 
 1 m 5 23 19 10 27 16 
 12 m 4 26 19 8 30 13 

13 Basal 4 27 20 10 24 15 
 1 m 4 27 20 10 24 15 
 12 m 3 25 23 12 23 14 

14 Basal 3 11 12 18 36 20 
15 Basal 4 25 27 6 19 19 

 1 m 5 24 25 7 20 19 
16 Basal 6 12 2 13 52 15 
17 Basal 8 26 14 7 27 18 

 3 m 6 20 17 11 32 14 
18 Basal 4 22 38 4 16 15 
19 Basal 4 24 23 5 26 18 
Sup: superior; méd: médio; inf: inferior; D: direito; E: esquerdo. 

 

Considerando aleatoriamente uma redução ≥ 4% na perfusão do 

segmento tratado, observamos que houve alteração apenas nos pacientes 5, 

7, 9, 11 e 12. Os pacientes 7, 11 e 12 correspondem a procedimentos de 

exclusão lobar do LSD, e os pacientes 5 e 9 correspondem a tratamentos do 
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LSE. Observa-se também que, em relação ao primeiro grupo (exclusão lobar 

de LSD), houve “transferência” da perfusão para o pulmão contralateral e, 

em relação ao segundo grupo (oclusão de segmentos do LSE sem exclusão 

lobar), houve “transferência” da perfusão para o lobo inferior esquerdo  (LIE). 

Provas de Função Pulmonar e Teste da Caminhada dos 6 Minutos  

Em todas as revisões previstas pelo protocolo, foram realizadas PFP, 

que consistiram em manobras de espirometria com curva volume/tempo e 

curva fluxo/volume (capacidade vital forçada ou CVF, VEF1 e demais 

parâmetros), pletismografia com determinação dos volumes pulmonares 

estáticos (CPT, VR, CRF) e medida da DLCO. Nas situações em que o 

paciente se apresentava em crise ou com piora clínica temporária, a 

avaliação era postergada para o momento imediato em que houvesse 

restabelecimento da situação basal. Em função da grande limitação 

funcional, em algumas situações não foi possível completar as manobras de 

pletismografia ou da determinação da DLCO. O TC6 não pôde ser realizado 

no paciente 9 (6 e 12 meses) e no paciente 11 (basal, 1 e 3 meses). Os 

valores da CPT, VR, CVF, VEF1, DLCO e TC6 são apresentados nas tabelas 

a seguir. 

 

        Tabela 14 - Resultados da capacidade pulmonar total  nos 18 pacientes que      
        permaneceram tratados 

 Média (%) n DP (%) Diferença (ml) p 
Basal 131,9 18 27,51   
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2 dias 124,3 18 24,02 - 519 0,096 
Basal 129,4 16 28,05   
1 mês 122,3 16 18,79 - 486 0,179 
Basal 130,0 15 28,94   
3 meses 123,6 15 16,70 - 434 0,348 
Basal 123,6 14 15,74   
6 meses 121,3 14 12,31 - 262 0,653 
Basal 123,2 11 17,58   
12 meses 121,9 11 19,79 - 254 0,867 
Basal 131,6 5 23,44   
24 meses 136,3 5 11,67 + 268 0,769 

 n: número de pacientes; DP: desvio padrão; p: nível de significância. 

        Tabela 15 - Resultados do volume residual nos 18 pacientes que     
        permaneceram tratados 

 Média (%) n DP (%) Diferença (ml) p 
Basal 246,9 18 66,58   
2 dias 224,0 18 57,11 - 499 0,062 
Basal 241,1 16 68,49   
1 mês 218,3 16 48,59 - 495 0,104 
Basal 242,1 15 70,77   
3 meses 225,1 15 44,04 - 365 0,329 
Basal 229,5 14 53,16   
6 meses 218,5 14 34,69 - 252 0,397 
Basal 221,3 11 56,60   
12 meses 221,0 11 51,62 - 063 0,989 
Basal 243,5 5 61,65   
24 meses 245,4 5 29,69 + 034 0,961 

 n: número de pacientes; DP: desvio padrão; p: nível de significância. 

 

A análise dos dados acima demonstra que as médias da CPT e do VR 

apresentaram uma redução transitória até a revisão de 6 meses, retornando 

aos valores basais na avaliação de 12 e 24 meses. 

Considerando, aleatoriamente, 12% como resultado significativo para 

alteração na CPT, constatamos que os pacientes 2, 4, 10, 11, 12 e 17 

apresentaram redução de volume em 1 mês. Na revisão de 3 meses, o 

paciente 2 retornou aos valores basais de CPT, e o paciente 9 não tolerou a 
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realização da pletismografia. Na revisão de 6 meses, os pacientes 4, 10 e 12 

permaneceram com significativa redução de volume. Em 12 meses, apenas 

os pacientes 4 e 12 (dos 11 em acompanhamento) apresentavam 

significativa redução de volume. Em 24 meses, o paciente 4 manteve a 

redução de volume pulmonar.  

Utilizando o mesmo índice de 12% para a avaliação de mudança no 

VR, constatou-se que os pacientes 1, 2, 4, 11, 12, 14 e 17 apresentaram 

redução no alçaponamento de ar na revisão de 1 mês. Em 3 meses, o 

paciente 2 deixou de apresentar alteração significativa no VR, e o paciente 9 

não tolerou realizar a manobra pletismográfica. Em 12 meses, o paciente 1 

também deixou de apresentar alteração significativa no VR. Em 24 meses, o 

paciente 4 manteve a redução do alçaponamento de ar. 
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        Tabela 16 - Resultados da capacidade vital forçada nos 18 pacientes que 
        permaneceram tratados 

 Média (%) n DP (%) Diferença (ml) p 
Basal 63,8 18 11,9   
2 dias 65,6 18 14,3 + 062 0,608 
Basal 63,1 16 12,5   
1 mês 66,4 16 13,2 + 108 0,316 
Basal 63,1 16 12,5   
3 meses 65,9 16 14,6 + 098 0,380 
Basal 62,5 14 12,3   
6 meses 67,7 14 11,3 + 197 0,165 
Basal 64,2 11 12,4   
12 meses 61,0 11 10,6 - 076 0,454 
Basal 65,3 5 10,0   
24 meses 70,4 5 11,0 + 198 0,586 

 n: número de pacientes; DP: desvio padrão; p: nível de significância. 

 

Considerando-se as médias de CVF nas diversas revisões até 24 

meses, constata-se que houve variação desde redução de 76 ml em 12 

meses até aumento de 198 ml na revisão de 24 meses. 

Na avaliação da CVF em 1 mês, observou-se que os pacientes 1, 2, 6, 

7, 9, 14, 15 e 16 apresentaram aumento > 12%; em 3 meses, os pacientes 1, 

4, 6, 7, 14 e 15 demonstraram esse aumento; em 6 meses, os pacientes, 1, 

2, 6, 7 e 14; em 12 meses, os pacientes 2, 6 e 7 permaneceram com 

aumento significativo da CVF; e em 24 meses, os pacientes 1, 2 e 6. 
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        Tabela 17 - Resultados do volume expiratório forçado no primeiro segundo 
       nos 18 pacientes que permaneceram tratados 

 Média (%) n DP (%) Diferença (ml) p 
Basal 30,0 18 10,2   
2 dias 30,5 18 8,4 + 022 0,735 
Basal 30,8 16 10,6   
1 mês 28,3 16 8,0 - 055 0,141 
Basal 30,8 16 10,6   
3 meses 29,2 16 9,0 - 036 0,244 
Basal 31,5 14 11,2   
6 meses 28,7 14 8,2 - 055 0,123 
Basal 34,6 11 10,6   
12 meses 28,7 11 7,5 - 138 0,007 
Basal 32,8 5 3,8   
24 meses 29,6 5 6,5 - 084 0,390 

 n: número de pacientes; DP: desvio padrão; p: nível de significância. 

 

A análise média das medidas do VEF1 demonstra que, após a 

avaliação imediata em 2 dias, houve queda variável, sendo que, na avaliação 

de 24 meses, a comparação com os valores basais dos 5 pacientes que 

completaram o período de observação revelou uma redução de 84 ml. 

O VEF1 aumentou na revisão de 1 mês nos pacientes 6, 7 e 14; na 

revisão de 3 meses, observou-se aumento do VEF1 nos pacientes 10, 14 e 

15; em 6 meses, nos pacientes 1 e 14; em 12 meses, nenhum paciente 

apresentou aumento significativo em relação aos exames basais de VEF1; e, 

em 24 meses, o paciente 1 voltou a aumentar o VEF1. 



 

 

57

        Tabela 18 - Resultados da capacidade de difusão do monóxido de carbono  
        corrigida para a taxa de hemoglobina nos 18 pacientes que permaneceram    
        tratados 

 Média (%) n DP (%) Diferença (%) p 
Basal 22,59 18 10,4   
2 dias 25,62 18 11,3 + 13,41 0,181 
Basal 21,79 16 9,8   
1 mês 23,77 16 10,0 + 9,09 0,319 
Basal 23,27 14 9,4   
3 meses 25,26 14 10,3 + 8,55 0,438 
Basal 22,47 14 10,3   
6 meses 24,41 14 12,4 + 8,64 0,562 
Basal 25,70 10 10,2   
12 meses 25,56 10 12,3 - 0,529 0,977 
Basal 25,74 5 7,9   
24 meses 30,32 5 7,2 + 17,77 0,530 

 n: número de pacientes; DP: desvio padrão; p: nível de significância. 

 

Na Tabela 18, é possível observar que houve aumento dos valores 

médios da DLCOc em todas as revisões, exceto na avaliação de 12 meses.  

A DLCO aumentou > 12% nos pacientes 1, 2, 4, 7, 9 e 17. Os 

pacientes 1,2, 4 e 7 permaneceram com valores significativamente 

aumentados nas revisões de 3, 6 e 12 meses. Os pacientes 1, 2 e 4 

mantiveram valores aumentados de DLCOc em todas as revisões. A 

paciente 9 não tolerou realizar o exame em 3 e 12 meses, e o valor obtido 

aos 6 meses era > 12% em relação ao basal. 
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        Tabela 19 - Resultados do teste de caminhada dos 6 minutos nos 18  
         pacientes que permaneceram tratados 

 Média (m) n DP (%) Diferença (m) p 
Basal 225,5 4 157,9   
2 dias 240,7 4 128,1 + 15,2 0,737 
Basal 259,2 15 114,7   
1 mês 303,7 15 88,6 + 44,4 0,043 
Basal 259,2 15 114,7   
3 meses 293,0 15 108,7 + 33,8 0,195 
Basal 257,2 14 118,8   
6 meses 282,3 14 111,3 + 25,1 0,339 
Basal 257,5 10 135,4   
12 meses 287,9 10 95,2 + 30,4 0,426 
Basal 241,4 5 145,6   
24 meses 239,2 5 57,3 - 2,2 0,973 

 n: número de pacientes; DP: desvio padrão; p: nível de significância. 

 

Observa-se, na Tabela 19, que houve um aumento na média do TC6, 

mantido até os 12 meses. 

Em relação ao TC6, houve aumento de ≥ 50 m em todas as 

avaliações para os pacientes 1, 2 e 8; apenas em 1 mês nos pacientes 9 e 

12; apenas em 3 meses nos pacientes 4 e 13; em 1 e 3 meses no paciente 7; 

em 3 e 6 meses no paciente 14; e em 3, 6 e 12 meses na paciente 6.  

Gasometria Arterial 

Deixaram de coletar gasometria arterial basal a paciente 6 em 48 

horas, os pacientes 4, 5 e 6 em 30 dias, os pacientes 1, 2, 3, 4 e 6 em 90 

dias, os pacientes 2, 3, 4 e 9 na revisão de 180 dias, e os pacientes 1, 2 e 3 

em 365 dias. Do total de 96 gasometrias previstas, foram realizadas 84. Os 

resultados obtidos são apresentados na Tabela 15. 
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Tabela 20 - Resultados obtidos nas gasometrias dos 18 pacientes que 
permaneceram   tratados 

 n pO2 (média) DP  pCO2 (média) DP 
Basal 4 68 9,4 43 6,0 
2 dias 4 62 9,2 42 8,2 
Basal 15 66 8,4 42 5,4 
1 mês 15 67 19,8 45 7,1 
Basal 15 68 9,5 42 5,8 
3 meses 15 63 8,8 43 7,4 
Basal 14 65 7,9 44 5,2 
6 meses 14 65 17,3 48 5,1 
Basal 10 67 10,5 44 6,0 
12 meses 10 71 21,0 46 9,1 
Basal 5 76 7,9 41 6,0 
24 meses 5 72 9,5 42 4,9 

          n: número de pacientes; pO2: pressão parcial de oxigênio no sangue arterial (em mmHg); 
       DP: desvio padrão; pCO2: pressão parcial de dióxido de carbono no sangue arterial (em 
mmHg).    
 
 

A análise dos resultados das gasometrias demonstra não ter havido 

mudança significativa nos valores de pO2 ou pCO2 nos intervalos de até 24 

meses de acompanhamento após o procedimento. 

Qualidade de Vida 

O questionário de qualidade de vida (QQV) passou a fazer parte do 

estudo a partir da inclusão do paciente 7. Como o questionário reflete um 

período de 3 meses, ele não foi aplicado na revisão de 1 mês. Os pacientes 

7 e 10 deixaram de responder o questionário na revisão de 90 dias. Os 

questionários foram enviados por fax para a empresa Emphasys Medical Inc. 

para análise, conforme descrito previamente. Os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 21. 

Tabela 21 - Resultados obtidos com o Questionário de Qualidade de Vida do 
Hospital Saint George – Escores em percentual  
Paciente Período Sintomas Atividade Impacto Total 
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7 Basal 31,92 100,00 34,20 53,76 
 180 dias 51,22 92,51 50,05 63,11 
 365 dias 67,74 100,00 52,99 69,69 

8 Basal 53,87 92,51 71,46 74,92 
 90 dias 47,85 100,00 66,18 73,39 
 180 dias 45,16 92,51 53,93 64,17 
 365 dias 51,55 100,00 57,90 69,60 

9 Basal 48,75 66,31 46,06 52,64 
 90 dias 60,77 66,31 49,86 56,66 
 180 dias 53,03 86,63 54,83 64,17 
 365 dias 63,23 57,94 66,92 63,59 

10 Basal 46,75 53,62 20,25 34,76 
 180 dias 31,82 53,62 10,64 27,18 
 365 dias 73,28 47,32 14,55 34,24 

11 Basal 65,62 100,00 59,00 72,52 
 90 dias 63,52 100,00 67,23 76,55 

12 Basal 24,47 79,67 29,67 43,96 
 90 dias 54,26 80,53 41,96 55,70 
 180 dias 57,72 79,82 45,62 58,00 
 365 dias 67,50 93,86 45,56 63,84 

13 Basal 64,42 100,00 28,69 56,23 
 90 dias 37,28 60,47 16,78 33,42 
 180 dias 41,00 60,47 16,78 34,04 
 365 dias 38,20 85,77 22,40 44,23 

14 Basal 78,94 85,81 57,38 69,57 
 90 dias 38,69 73,83 26,78 43,02 
 180 dias 42,61 67,20 18,23 37,12 

15 Basal 52,20 100 53,60 67,43 
 90 dias 68,24 86,37 69,16 74,22 
 180 dias 63,83 100,00 57,64 71,51 

16 Basal 41,80 71,06 36,93 47,64 
 90 dias 48,68 66,18 22,30 39,98 
 180 dias 34,72 67,12 26,27 40,05 

17 Basal 63,89 100,00 30,29 57,00 
 90 dias 77,57 92,51 49,83 67,37 

18 Basal 58,60 92,49 49,97 64,29 
19 Basal 53,39 85,86 58,24 65,81 

A análise do QQV em 3 meses em 9 pacientes demonstra que houve 

melhora (queda > 4%) dos escores de sintomas nos pacientes 8, 13 e 14, 

melhora dos escores de atividade nos pacientes 13, 14, 15 e 16, melhora dos 

escores de impacto nos pacientes 13, 14 e 16, e melhora nos escores totais 

nos pacientes 13, 14 e 16. 

A análise do QQV aos 6 meses em 9 pacientes demonstra que houve 

melhora (queda > 4%) dos sintomas nos pacientes 8, 10, 13, 14 e 16, 
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melhora dos escores de atividade nos pacientes 7, 13, 14 e 16, melhora dos 

escores de impacto nos pacientes 8, 10, 13, 14 e 16, e melhora nos escores 

totais nos pacientes 8, 10, 13, 14 e 16. 

A análise do QQV em 12 meses em 6 pacientes demonstra que houve 

melhora (queda > 4%) dos sintomas no paciente 13, melhora dos escores de 

atividade nos pacientes 9, 10 e 13, melhora dos escores de impacto nos 

pacientes 8, 10 e 13, e melhora nos escores totais no paciente 13. 

A média e o desvio padrão dos escores de sintomas, atividades, 

impacto e escore total do conjunto de resultados para os pacientes que 

completaram o QQV em cada seguimento é apresentado nas Tabelas 22 a 

25. 
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Tabela 22 - Resultados do Questionário de Qualidade de Vida do 
Hospital de Saint George para o escore de sintomas 

 Média (%) n DP (%) Diferença (%) 
Basal 54,88 9 15,84  
3 meses 55,20 9 13,51 + 0,32 
Basal 49,23 9 16,27  
6 meses 46,79 9 10,55 - 2,44 
Basal 45,03 6 14,59  
12 meses 60,25 6 13,03 + 15,22 

   n: número de pacientes; DP: desvio padrão. 
 

Tabela 23 - Resultados do Questionário de Qualidade de Vida do 
 Hospital de Saint George para o escore de atividades 

 Média (%) n DP (%) Diferença (%) 
Basal 88,37 9 13,35  
3 meses 80,69 9 14,96 - 7,68 
Basal 83,22 9 16,80  
6 meses 77,76 9 16,27 - 5,45 
Basal 82,01 6 19,05  
12 meses 80,81 6 22,69 - 1,20 

   n: número de pacientes; DP: desvio padrão. 

Tabela 24 - Resultados do Questionário de Qualidade de Vida do 
Hospital de Saint George para o escore de impacto 

 Média (%) n DP (%) Diferença (%) 
Basal 45,89 9 15,41  
3 meses 45,56 9 20,07 - 0,33 
Basal 42,02 9 16,37  
6 meses 37,11 9 18,86 - 4,91 
Basal 38,38 6 18,27  
12 meses 43,38 6 20,65 + 4,99 

   n: número de pacientes; DP: desvio padrão. 
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Tabela 25 - Resultados do Questionário de Qualidade de Vida do 
Hospital de Saint George para o escore total 

 Média (%) n DP (%) Diferença (%) 
Basal 60,21 9 11,25  
3 meses 57,81 9 16,17 - 2,40 
Basal 55,65 9 13,00  
6 meses 51,03 9 16,32 - 4,61 
Basal 52,71 6 13,45  
12 meses 57,53 6 14,76 + 4,82 

   n: número de pacientes; DP: desvio padrão. 
 
 

A análise do QQV demonstra que nove pacientes completaram o 

seguimento de 3 e 6 meses, e seis completaram o seguimento de 12 meses.  

A média do escore de sintomas se manteve inalterada aos 3 e 6 

meses (+0,32 e -2,44, respectivamente) e aumentou aos 12 meses (+15,22).  

A média do escore de atividade apresentou melhora aos 3 e 6 meses 

(-7,68 e -5,45, respectivamente) e retornou aos parâmetros basais na 

avaliação dos 12 meses (-1,20). 

A média do escore de impacto se manteve inalterada aos 3 meses (-

0,33), melhorou significativamente aos 6 meses (-4,91) e apresentou piora 

em relação ao valor basal na análise de 12 meses (4,99). 

A média do escore total se manteve inalterada aos 3 meses (-2,40), 

melhorou significativamente aos 6 meses (-4,61) e foi pior na análise dos 12 

meses (4,82). 

Acompanhamento Clínico 

Todos os pacientes mantiveram o acompanhamento clínico com seus 

médicos assistentes ou em serviços ambulatoriais públicos, porém 
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receberam orientação de manter a equipe de pesquisa informada de 

qualquer intercorrência. Os efeitos colaterais diretos observados foram a 

presença de granulomas em algumas válvulas, conforme descrito 

previamente. Não foi observada pneumonia em nenhum dos 64 segmentos 

ou subsegmentos tratados. No período de observação de até 1 ano, ocorreu 

um óbito (paciente 11) no 122º dia após o procedimento, em decorrência de 

hemorragia digestiva maciça provavelmente causada por úlcera péptica. 

Os efeitos colaterais indiretos foram predominantemente lesões 

osteomusculares, conforme pode ser observado na Tabela 26. 
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Tabela 26 - Intercorrências registradas nos pacientes durante o 
período de observação 
Paciente Intercorrência 

1 BCP 
 TEV 

2 - 
3 BCP + VM 
4 BCP + VM 
 Ruptura de tendão de Aquiles 

5 BCP 
6 - 
7 - 
8 BCP + VM 
 Tuberculose pulmonar 

9 TEV 
10 - 
11 Hemorragia digestiva (óbito) 
12 Fratura de rádio e contusão na bacia (queda) 
13 Fratura de clavícula e úmero (queda) 
14 - 
15 ICC descompensada 
16 - 
17 Fratura exposta de fêmur 

  BCP: broncopneumonia; TEV: tromboembolismo venoso; VM: ventilação mecânica;
  
  ICC: insuficiência cardíaca congestiva.  

 

Mudança na Seleção de Pacientes 

Com base na observação de que vários pacientes referiram recuperação 

mais rápida após esforço físico – sendo que muitos destes não tinham 

apresentado melhora nos exames de função pulmonar –, foi feita uma 

alteração na avaliação funcional a partir da paciente 18. Passou-se a realizar 

a PFP seguida do TC6 e, imediatamente após, sem qualquer descanso, 

novamente toda a avaliação funcional, conforme descrito previamente. Essa 

estratégia teve como objetivo detectar a HD e avaliar o impacto do implante 

das válvulas unidirecionais em pacientes com significativa hiperinsuflação ao 
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exercício. Os resultados obtidos nos pacientes 18 e 19 estão demonstrados 

na Tabela 27. 

Tabela 27 - Resultados do exame de função pulmonar basal e após o 
teste 
de caminhada dos 6 minutos antes e após 24 horas de tratamento com 
válvulas brônquicas unidirecionais 

Paciente 18 Basal Pós-TC6 
Basal pós-

TS EBV 
Pós-TC6 pós-

TS EBV 
Diferença pós-

TC6 
CPT (L) 7,99 9,19 7,64 8,06 - 1,13 
VR (L) 5,86 7,00 5,31 5,92 - 1,69 
CVF (L) 2,13 2,18 2,16 2,14 - 0,04 
VEF1 (L) 0,59 0,69 0,65 0,60 - 0,09 

Paciente 19      
CPT (L) 8,21 12,67 9,40 9,22 - 3,45 
VR (L) 5,72 10,25 5,52 5,58 - 4,67 
CVF (L) 2,49 2,33 3,88 3,55 + 1,22 
VEF1 (L) 0,67 0,71 1,14 1,15 + 0,44 

TC6: teste da caminhada dos 6 minutos; 
TS EBV: tratamento com válvulas endobrônquicas transcópicas; 

        CPT: capacidade pulmonar total; VR: volume residual; CVF: capacidade vital forçada; 
        VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo. 
 
 Nesta tabela, é possível observar que houve uma redução importante 

da hiperinsuflação e do alçaponamento de ar provocada pelo exercício 

(TC6), ainda que a comparação dos parâmetros funcionais basais não 

evidencie essa alteração. 
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5 DISCUSSÃO 

Inicialmente, cabe ressaltar as dificuldades relacionadas à seleção de 

pacientes. Mesmo com o conhecimento dos estudos animais feitos, com a 

realização dos estudos de segurança em humanos (fase 1) e com os 

primeiros resultados obtidos com os pacientes submetidos ao estudo de 

eficiência (fase 2), esta abordagem terapêutica é ainda muito recente e 

suscetível a resultados imprevisíveis1.  

O conhecimento da estrutura da empresa Emphasys Medical Inc. e da 

equipe de assessoramento técnico, científico e administrativo foi fundamental 

para a confiança, por parte dos pesquisadores, neste método terapêutico. O 

treinamento em animais também foi importante para a aceitação da 

característica de reversibilidade do tratamento do enfisema com válvulas 

unidirecionais.  

Mesmo com a credibilidade da instituição onde esta pesquisa foi 

desenvolvida (HCPA) e a aprovação do protocolo pelos órgãos competentes, 

ocorreu, naturalmente, a seleção de pacientes mais graves, em função do 

pioneirismo deste método terapêutico em nosso meio. Isso pode ser 

observado pelo fato de que três pacientes apresentavam os critérios de alto 

risco para CRVP (28) e, portanto, eram contra-indicados para o 

                                                           
1 Esta série de casos faz parte de um estudo multicêntrico não-controlado de fase 2 na investigação de 

um novo método terapêutico. O conjunto de resultados obtidos em nossa série e nos demais 
centros de pesquisa (Austrália – Hospital The Alfred e St. Vicent; Hong Kong – Hospital 
Princes de Wales; Inglaterra – Hospital Royal Brompton; Bélgica – University Antwerp; 
Alemanha – Hospital Grosshansdorf; Itália – Universidade de Roma) permitiu a aprovação 
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procedimento cirúrgico. Doze pacientes apresentavam DLCOc < 22%, quatro 

apresentavam pCO2 > 48mmHg, e seis pacientes caminharam < 165 metros 

no TC6. A avaliação da qualidade de vida também demonstra a gravidade 

dos pacientes selecionados (escores de sintomas, atividades e impacto de 

53%, 86% e 44%, respectivamente). 

Houve a opção pela inclusão cautelosa de pacientes, mantendo um 

tempo para se observar as alterações desencadeadas pelo implante das 

válvulas antes de se tratar outros pacientes. Isso possibilitou que se 

adquirisse experiência com o procedimento e com os resultados que foram 

sendo observados, em especial no que diz respeito à evolução a longo 

prazo. 

Os riscos de eventuais complicações graves não-previsíveis foram 

assumidos com os pacientes e seus familiares, em uma relação médica 

honesta e franca. 

No início deste trabalho, os maiores receios eram relacionados com o 

risco de pneumonia obstrutiva, que poderia estar associado ao implante de 

um corpo estranho em via aérea, e com a dificuldade em retirar as válvulas 

após alguns meses de implante frente a uma situação de complicação 

relacionada à válvula.  

                                                                                                                                                                      
pelo Food and Drug Administration (FDA) para o início do ensaio clínico comparado que, está 
sendo realizado nos EUA e na Europa (www.euroemphysema.com). 
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Pneumonia Obstrutiva 

Durante o período de acompanhamento dos pacientes envolvidos 

neste estudo, não houve nenhum caso que tenha apresentado sinal clínico 

ou radiológico de pneumonia nos 64 segmentos e subsegmentos tratados. 

Vários pacientes apresentaram pneumonia (conforme apresentado nos 

resultados), inclusive com internação em unidade de tratamento intensivo e 

uso de ventilação mecânica, sem apresentar, no entanto, pneumonia nos 

segmentos tratados. Em outras palavras, nesta amostra de pacientes, o uso 

das válvulas endobrônquicas não interferiu na instituição de suporte 

ventilatório por complicações infecciosas, fato freqüente em pacientes com 

DPOC grave, como os selecionados neste estudo. Não há condições, pelo 

desenho do estudo, de avaliar se o tratamento pode ter favorecido a 

evolução e a retirada da ventilação nesses pacientes. 

Escolha do Local de Implante das Válvulas 

O objetivo inicial do protocolo proposto pela Emphasys (quando 

iniciamos o estudo) era o tratamento de pacientes com enfisema homogêneo 

(não contemplados pela CRVP). Na evolução do trabalho, houve o 

redirecionamento para a seleção de pacientes com enfisema heterogêneo, 

em função dos melhores resultados observados nos demais centros do 

estudo. Além disso, o tratamento sugerido pela equipe de suporte da 

Emphasys passou a ser exclusão lobar unilateral. O protocolo da Emphasys 

prevê que apenas que o lobo médio não deva ser tratado, porém optamos 
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por não colocar válvula em nenhum segmento dependente. Não se colocou 

válvula em língula, lobo médio ou nos lobos inferiores. Assim, considerando 

que a língula faz parte do LSE e que a válvula foi implantada à esquerda, 

apenas no cúlmen, a exclusão lobar foi realizada apenas à direita. Este foi, 

possivelmente, o motivo pelo qual não tivemos nenhuma complicação de 

pneumonia obstrutiva. Toma et al. (40) trataram oito pacientes, sendo que 

em dois deles foram colocadas válvulas em língula; já na série de 21 

pacientes de Yim et al. (41), oito pacientes tiveram válvulas implantadas em 

lobos inferiores. Esses artigos relatam seguimento de apenas 4 semanas e 3 

meses, respectivamente, e não fazem referência específica à ocorrência de 

pneumonia.  

Na série de 10 pacientes tratados por Snell et al. (38), foram 

implantadas de 4 a 11 válvulas por paciente. Toma et al. (40) implantaram 25 

válvulas em oito pacientes, e Yim et al. (41) implantaram, em média, 4,14 

válvulas nos 21 pacientes tratados. Em nosso estudo, foram implantadas, em 

média, 3,35 válvulas por paciente, sendo que apenas dois receberam cinco 

válvulas. Alguns pacientes foram tratados bilateralmente, evitando-se a 

oclusão de segmentos com imagem e função razoavelmente preservados 

(conforme avaliação dos métodos de imagem TCAR e cintilografia pulmonar 

perfusional). O uso de um número maior de válvulas pode ser benéfico no 

sentido de aumentar as chances de redução de volume, porém, tendo como 

premissa o uso de válvulas apenas em segmentos não-dependentes, 

usualmente serão necessárias, no máximo, cinco válvulas. A oclusão do LSD 
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pode ser obtida com o uso de três a quatro válvulas (segmento apical, 

segmento posterior e uma ou duas válvulas no segmento anterior). O cúlmen 

pode ser ocluído com duas a quatro válvulas (o segmento ápico-posterior 

com uma ou duas válvulas e o segmento anterior também com uma ou duas 

válvulas).  

Dos 19 pacientes do estudo, foi possível promover a oclusão do LSD 

em 12. Em apenas um paciente isso não foi possível, por motivos técnicos 

(impossibilidade de implantar a válvula no segmento apical). Nos outros seis 

pacientes, optou-se pelo tratamento bilateral. Essa decisão se deveu ao fato 

de estarmos tratando pacientes com função pulmonar limítrofe, e a 

identificação de segmentos (em especial o segmento anterior do LSD e do 

LSE) com boa perfusão poderia comprometer negativamente a função 

pulmonar pós-tratamento. 

Revisões Broncoscópicas 

Foram realizadas 54 das 62 revisões previstas, considerando-se os 

18pacientes que permaneceram tratados e excluindo-se as duas revisões 

(180 e 365 dias) que deixaram de ser feitas no paciente 11 em função do 

óbito. Esses resultados contrastam com os descritos por Yim et al. (41), onde 

a broncoscopia foi realizada no seguimento de 1 mês apenas nos primeiros 

seis pacientes, devido a dificuldades de aceitação do procedimento pelos 

pacientes. Na série do presente trabalho, ressaltamos que o procedimento 

broncoscópico foi importante por vários aspectos. As revisões 
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broncoscópicas demonstraram que alguns pacientes apresentavam secreção 

mucóide obstruindo o mecanismo de funcionamento das válvulas, sendo 

possível realizar a higiene das mesmas através de lavagem com soro 

fisiológico e aspiração através do canal do aparelho. Este achado foi 

observado na avaliação de 1 mês, com progressiva diminuição nas revisões 

subseqüentes.  

Granulomas 

A observação atenta dos segmentos tratados e a documentação dos 

procedimentos em vídeo permitiu avaliar alguns fatores facilitadores à 

formação de granuloma. O trauma durante a inserção da válvula, com 

desnudamento da mucosa brônquica, é um dos fatores a serem destacados, 

visto que observamos um maior número de granulomas nos pontos de maior 

atrito do sistema de inserção da válvula. Também foram observados 

granulomas em válvulas que apresentavam movimento em relação à via 

aérea (fixação inadequada). É provável que a formação de granulomas 

esteja associada aos fatores técnicos relacionados, ao material utilizado e 

também a fatores orgânicos do hospedeiro. Em nosso protocolo, não foram 

utilizados corticosteróides ou outros fármacos com o objetivo de evitar ou 

reduzir os riscos da formação de tecido de granulação.  

A evolução distinta em relação à formação de granulomas, que foi 

menor com as válvulas do tipo TS EBV em relação às válvulas do tipo EBV, 

sugere que o formato da válvula e a técnica de inserção são importantes na 
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determinação da freqüência de granulomas. Este assunto deverá ser melhor 

esclarecido em outros estudos, porém é fundamental que revisões 

broncoscópicas sejam realizadas, para a adequada avaliação dessa 

complicação. 

Mesmo naquelas situações em que se observou obstrução quase 

completa do brônquio, não houve surgimento de complicação infecciosa. 

Reversibilidade 

O paciente 1 apresentou pneumotórax, que não resolveu após 

drenagem, tendo sido realizada a retirada da válvula do segmento anterior do 

LSD no quinto dia. O paciente 3 teve suas válvulas retiradas no 12º dia e no 

29º dia após o procedimento. Na revisão de 1 mês da paciente 6, observou-

se um deslocamento da válvula, tendo-se procedido à retirada da mesma 

durante o procedimento. Durante a revisão broncoscópica de 3 meses no 

paciente 16, houve o deslocamento acidental da válvula (tipo TS EBV), 

tendo-se optado por retirá-la. Após observar que o aspecto visual não 

apresentava qualquer alteração, decidiu-se reimplantar a mesma válvula, 

que voltou a funcionar imediatamente após a recolocação. Este paciente foi 

submetido à revisão de 6 meses, e a válvula permaneceu com 

funcionamento adequado. 

A reversibilidade do procedimento, comprovada com a retirada da 

válvula em até 3 meses, e a impressão dos pesquisadores sobre a 
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factibilidade da retirada das válvulas com até 1 ano de implante demonstram 

um importante diferencial nessa abordagem terapêutica em relação à CRVP. 

Atelectasia 

Um dos objetivos do tratamento com válvulas unidirecionais é a 

obtenção de atelectasia de segmentos ou mesmo do lobo pulmonar. A 

atelectasia resultaria em uma significava redução do volume pulmonar 

através da exclusão de zonas com função pulmonar gravemente 

comprometida. Essa redução de volume pulmonar levaria a uma melhora na 

performance do sistema respiratório, devido a: redução da compressão de 

áreas mais doentes sobre tecido pulmonar mais sadio; remodelamento do 

diafragma, que passaria a funcionar com maior eficiência; e, também, uma 

adequação do volume da caixa torácica, melhorando o funcionamento dos 

músculos respiratórios usuais e acessórios. 

Em nossa série de 19 pacientes, com implante de 64 válvulas, 

obtivemos atelectasia lobar em apenas dois casos (1 e 11), que foram 

tratados com exclusão lobar. Em ambos, o achado foi observado nos 

primeiros dias após o tratamento. No paciente 1, foi necessário retirar a 

válvula do segmento anterior do LSD, em decorrência de pneumotórax 

surgido no segundo dia e que não resolveu com drenagem torácica. É 

provável que o pneumotórax tenha ocorrido devido à ruptura de uma bolha 

presente do lobo inferior direito (LID). formada pela redução da pressão 

pleural, em conseqüência da atelectasia do LSD. Após a retirada da válvula, 
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houve re-expansão do LSD e resolução do pneumotórax. No paciente 11, a 

atelectasia do LSD foi acompanhada de pneumotórax que resolveu 

espontaneamente, em associação com a re-expansão do LSD. Neste último 

paciente, é provável que o mecanismo do pneumotórax tenha sido causado 

exclusivamente por pressão pleural negativa (ex-vácuo). Foram realizadas 

TCAR após 2 dias, 1 mês, 12 e 24 meses do procedimento. Dos demais 

segmentos tratados, nenhum apresentou atelectasia.  

Toma et al. (40) trataram oito pacientes utilizando 25 válvulas. No 

seguimento de 4 semanas apresentado, foi observado colapso lobar em 

quatro pacientes. Snell et al. (38), utilizando um número maior de válvulas 

por paciente (4 a 11) e realizando exclusão do LSD em todos os pacientes, 

além de implante de válvulas em alguns segmentos do LSE, observaram 

atelectasia segmentar em apenas um paciente, a qual não se manteve na 

revisão de 1 mês. Yim et al. (41) trataram 20 pacientes com exclusão lobar 

em 16 dos 28 lobos tratados (total de 77 válvulas). Entre os 17 pacientes que 

foram acompanhados com TCAR, observou-se algum grau de colapso em 10 

dos 23 lobos tratados (43%), e apenas seis lobos permaneceram com 

colapso no seguimento de 1 mês. 

Na ausência de ventilação colateral, usualmente um segmento 

pulmonar com o brônquio segmentar correspondente ocluído evolui para 

atelectasia (42). Os achados observados nos três estudos publicados até o 

momento e os resultados da nossa série demonstram a presença de 

ventilação colateral proeminente nesses pacientes com enfisema grave. 



 

 

76

Assumindo que as válvulas EBV e TS EBV foram desenhadas para ocluir 

completamente os brônquios segmentares e subsegmentares e que a grande 

maioria dos pacientes submetidos a exclusão lobar não apresentou 

atelectasia, fica evidente a presença de ventilação colateral interlobar. Esse 

fato é reforçado pela observação da persistência de fluxo aéreo através das 

válvulas unidirecionais nas revisões broncoscópicas realizadas nos pacientes 

da nossa série.  

Pouco é conhecido a respeito da ventilação colateral em situação de 

doença pulmonar. Terry et al. (58), utilizando uma técnica de oclusão de 

brônquios segmentares com broncoscópio, demonstraram que a resistência 

da ventilação colateral em pacientes com enfisema é menor que a 

resistência das vias aéreas principais – oposto do que é observado em 

pulmões normais. Em 1978, Macklen (42) escreveu um editorial a propósito 

do trabalho de Terry et al. (58), destacando o papel da ventilação colateral na 

preservação das trocas gasosas no enfisema pulmonar. 

As observações desta nossa série, aliadas às dos demais centros de 

pesquisa, suscitam novos estudos, que utilizem outras metodologias e 

recursos diagnósticos com o objetivo de avaliar melhor a importância da 

ventilação colateral no enfisema pulmonar. Certamente haverá implicações 

terapêuticas a serem melhor estudadas. É possível que a identificação dos 

pacientes com ventilação colateral interlobar restrita ou inexistente seja útil 

na seleção dos pacientes com maior benefício para promover atelectasia e 
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reduzir volume. Restará saber o significado e a importância terapêutica da 

atelectasia para esses pacientes. 

Redução do Espaço Morto e da Hiperinsuflação Dinâmica 

O espaço morto anatômico corresponde ao volume de ar das 

estruturas da via aérea que não participam da troca com o sistema 

circulatório. Em situação normal, esse volume corresponde a 30% do volume 

de ar corrente (cerca de 150 ml para um adulto). O ar inspirado que chega ao 

alvéolo e não participa de trocas gasosas, acrescido do espaço anatômico, 

chama-se espaço morto fisiológico. Em situação normal, ambos apresentam 

valores semelhantes, sendo o espaço morto fisiológico constituído 

essencialmente pelo espaço morto anatômico. Em situação de doença, como 

na DPOC, o espaço morto fisiológico pode chegar a 50% ou mais do volume 

de ar corrente, com óbvia repercussão negativa no trabalho respiratório. O 

espaço morto está particularmente aumentado no enfisema, em função da 

progressiva destruição dos septos alveolares, reduzindo as unidades 

alveolares e a área alveolar total responsável pela troca de gases. A lesão 

essencial do enfisema centro-acinoso (mais comum no enfisema decorrente 

do tabagismo) é a dilatação dos bronquíolos respiratórios no meio do ácino, 

com a destruição das paredes dos septos alveolares (59). 

Um dos objetivos do tratamento com implante de válvulas 

unidirecionais é o redirecionamento do ar, durante a inspiração, para áreas 

mais preservadas do parênquima pulmonar. O isolamento das áreas mais 
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doentes mediante o implante das válvulas determinaria, assim, uma redução 

do espaço morto fisiológico anormalmente aumentado no enfisema. Um dos 

impactos funcionais esperados com a redução do espaço morto é a 

conseqüente melhora da relação ventilação/perfusão (V/Q), principal 

mecanismo de distúrbio de trocas gasosas no paciente com enfisema. 

 Outro achado importante e relativamente pouco estudado no enfisema 

é a hiperinsuflação dinâmica (HD). Em indivíduos com enfisema, pode haver 

um aumento da CRF, além da perda do recolhimento elástico, também por 

redução do fluxo expiratório (por exemplo, aumento da resistência das vias 

aéreas) ou por aumento do tempo expiratório (com impossibilidade de 

esvaziamento normal do pulmão até a próxima inspiração). O aumento da 

CRF, que acontece por esses mecanismos, juntamente com a perda do 

recolhimento elástico, é chamado de HD. Em pacientes com DPOC, o 

principal mecanismo da HD é o aumento da resistência expiratória ao fluxo 

aéreo. Indivíduos normais não apresentam limitação ao fluxo aéreo, mesmo 

em situação de esforço máximo, em contraste com pacientes portadores de 

DPOC, que podem apresentar HD até mesmo em repouso, sendo este um 

dos principais mecanismos de limitação ao exercício e de dispnéia nesses 

pacientes (60;61). O uso de broncodilatadores é a principal medida 

terapêutica com o objetivo de minimizar essa limitação em pacientes com 

DPOC. O uso de oxigênio também pode atuar beneficamente nesse sentido 

quando utilizado em pacientes hipoxêmicos, reduzindo a ventilação (61). 
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  No presente estudo, não tivemos condições de avaliar 

adequadamente o impacto do uso de válvulas endobrônquicas unidirecionais 

na HD. Os exames de função pulmonar basais e após 24 horas do 

tratamento com válvulas unidirecionais, realizados antes e imediatamente 

após o TC6 nos pacientes 18 e 19, sugerem que essa modalidade de 

tratamento tem um impacto positivo na redução da HD. Este é um campo de 

pesquisa interessante, que deve ser estimulado. Considerando que as 

válvulas unidirecionais bloqueiam apenas o fluxo inspiratório em áreas mais 

doentes e que o fluxo aéreo da ventilação colateral que mantém o 

parênquima pulmonar (distal às válvulas) ventilado é razoavelmente 

preservado em ambos os sentidos, podemos supor que há efetivamente um 

impacto positivo na redução da HD com essa modalidade terapêutica.  

Análise dos Resultados Funcionais Obtidos 

 O número de casos incluídos até o momento nesta série não é 

adequado para se testar significância estatística. Porém, nos resultados 

apresentados, é possível observar uma tendência de redução do volume 

pulmonar (redução da CPT até 12 meses e do VR até 6 meses) (Figuras 8 e 

9). Em relação à CVF, foi possível observar um aumento de 198 ml na 

avaliação dos cinco pacientes que completaram 24 meses de observação. O 

impacto no VEF1 foi inexpressivo – questiona-se cada vez mais a 

consideração deste parâmetro como indicador prognóstico ou de avaliação 

da qualidade de vida em DPOC (10). A avaliação do TC6 e da DLCOc 
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também demonstram tendência de aumento, mantido em 12 e 24 meses, 

respectivamente (Figuras 10 e 11). Os resultados observados nas  

gasometria  de seguimento não demonstraram  mudança digna de nota. 
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Figura 8 – Resultados obtidos na determinação da Capacidade Pulmonar 
Total (CTP) (% do previsto) no seguimento até 730 dias 
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Figura 9 – Resultados obtidos na determinação do Volume Residual (VR) (% 
do previsto) no seguimento até 730 dias 
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Figura 10 – Resultados obtidos na determinação da Capacidade de Difusão  
corrigida para hemoglobina (DLCOc) (% do previsto) no seguimento até 730 
dias 
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Figura 11 – Resultados obtidos no Teste da Caminhada dos Seis Minutos 
(TC6) (metros) no seguimento até 730 dias 

 

Qualidade de Vida 

Em nosso meio, o QQV tem emprego restrito porque não é de uso 

livre, ficando na dependência de liberação por parte de seu idealizador e de 

pagamento pelo uso. Esta foi a primeira vez que utilizamos este recurso em 

um objeto de pesquisa.  

Conforme a recomendação do autor (45), são consideradas 

significativas alterações ≥ 4% nos escores após uma determinada 

intervenção. 
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A análise do escore de sintomas permaneceu inalterada no 

seguimento de 3 e 6 meses e demonstrou piora na comparação dos valores 

basais em relação ao seguimento de 12 meses.  

A análise do escore de atividade demonstrou melhora significativa no 

seguimento de 3 e 6 meses e retornou aos valores basais em 12 meses. 

A análise do impacto (reflexo dos aspectos psicossociais relacionados 

à doença) e também o escore total demonstraram valores inalterados em 3 

meses, melhora significativa em 6 meses e piora em 12 meses.  

O escore total demonstrou melhora em 6 meses e piora em 12 meses. 

Contribuiu significativamente para a piora do escore dos sintomas o 

aumento dos valores obtidos nos pacientes 7 e 12 (aumento em 12 meses 

de 35,82 e 43,03, respectivamente). Esses pacientes relataram melhora 

clínica significativa, o que também foi observado nos exames funcionais. 

Como característica comum, é possível relatar que ambos apresentavam 

personalidade depressiva, o que pode ter influído o preenchimento 

inadequado do questionário basal. O paciente 7 permaneceu em sua 

atividade profissional, e a paciente 12, que se apresentava praticamente 

inválida, retomou suas atividades (inclusive voltou a dirigir automóvel). 

Uma análise do QQV sem os dados desses dois pacientes (7 e 12) 

demonstra as seguintes variações de escores em 3, 6 e 12 meses, 

respectivamente, para sintomas: -3,36, -10,65 e +3,11; atividades: -8,75, -

5,96 e –5,35; impacto: -1,91, -10,86 e -1,17; e total: -4,16, -9,27 e -1,72 – ou 
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seja, nenhum escore significativamente negativo e melhora no desempenho 

do escore de atividades em todas as avaliações (3, 6 e 12 meses).  

Considerando que, no QQV, valores acima de 10% refletem uma 

perda da qualidade de vida, encontramos, nos valores basais de nossa 

amostra submetida ao QQV (13 pacientes), escores de sintomas, atividades, 

impacto e total de 52,66, 86,71, 44,28 e 58,50, respectivamente. 

Especialmente para o escore de atividades, que ficou próximo do máximo de 

incapacidade (86,71), nossa amostra de pacientes demonstrou índices muito 

severos. Não encontramos nenhum estudo que tenha avaliado 

exclusivamente pacientes com índices de gravidade tão extremos, ficando 

este assunto em aberto para ser melhor esclarecido (validação do SGRQ em 

grupo de extrema gravidade). 

Perspectivas 

A seleção adequada dos pacientes segue sendo um desafio a ser 

perseguido. Nesse sentido, o melhor entendimento da fisiopatologia da 

DPOC e dos componentes mais significativos em cada grupo de pacientes 

(padrão de distribuição, presença e magnitude da HD, grau de obstrução, co-

morbidades, perfil emocional,em especial depressão, etc.) poderá ser 

decisivo na busca de melhores resultados. 

Com exceção do abandono do tabagismo e da oxigenoterapia de 

longa duração, as demais estratégias de tratamento não alteraram o curso 

natural do enfisema.  
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É possível que o acompanhamento dos pacientes tratados com 

válvulas endobrônquicas permita estabelecer o melhor momento para se 

oferecer implantes adicionais de válvulas, à semelhança do uso incremental 

de fármacos no manejo da DPOC. Nesse sentido, poderão ser utilizados os 

testes funcionais de exercício ou até mesmo os parâmetros obtidos no QQV. 

Impacto Clínico  

O transplante de pulmão se apresenta como um método cirúrgico 

eficiente e bem estabelecido para o tratamento do enfisema pulmonar. 

Atualmente, cerca de 40-50% dos transplantes pulmonares realizados são 

por enfisema. No entanto, a mortalidade elevada, os altos custos e a falta de 

disponibilidade de doadores tornam este método muito pouco disponível a 

essa doença ainda muito prevalente. 

 Em relação à CRVP, no período de janeiro de 1993 a fevereiro de 

1996, 150 pacientes foram submetidos a CRVP pela equipe do Dr. Joel D. 

Cooper, correspondendo a aproximadamente 20% do total de pacientes 

avaliados. Os resultados iniciais desse grupo de pacientes revelaram 

mortalidade em 90 dias de 4%, permanência hospitalar média de 10 dias, 

aumento de 51% no VEF1 e resultados mantidos até pelo menos 1 ano (62). 

No entanto, dados mais recentes sugerem que apenas o grupo de pacientes 

com enfisema heterogêneo predominante nos lobos superiores e com baixa 

tolerância ao exercício apresentam benefício definido com o procedimento 

(63;64). Esse grupo de pacientes representou 23,8% (290 pacientes) do total 
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de pacientes randomizados no National Emphysema Treatment Trial 

Research Group (NETT) (28). Outro ponto a ser destacado é a presença de 

contra-indicações ao procedimento cirúrgico.  

Em estudo conduzido no Brasil (Universidade Federal Fluminense/RJ), 

de 31 pacientes avaliados, houve contra-indicação cirúrgica em 30 (bronquite 

crônica, negativa ao consentimento informado, fibrose pulmonar, depressão 

severa, bronquiectasias, nódulo solitário, obesidade severa, enfisema 

bolhoso, hipertensão pulmonar, ressecção pulmonar prévia, tabagismo ativo, 

enfisema por deficiência de alfa-1 antitripsina e insuficiência cardíaca grave) 

(65).  

Os métodos broncoscópicos precisarão passar pelo teste do estudo 

comparado para demonstrar sua eficiência em relação ao tratamento clínico 

padrão.  
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6 CONCLUSÕES 

● O tratamento do enfisema pulmonar grave de distribuição 

predominantemente heterogênea através do implante de válvulas 

unidirecionais demonstrou ser um método seguro na avaliação de 19 

pacientes tratados e acompanhados por até 24 meses. Não foram 

observados óbito ou complicações maiores relacionadas ao 

procedimento. 

● Não foi observada complicação relacionada a pneumonia obstrutiva nos 

pacientes tratados com válvulas em segmentos não-dependentes. 

● A principal complicação relacionada ao procedimento foi a presença de 

granuloma em via aérea. No entanto, houve uma redução muito 

importante dessa complicação com a troca do modelo de válvula. 

● Foi observada uma tendência de melhora na hiperinsuflação (CPT) até 

os 12 meses. 

● Foi observada uma tendência de melhora no alçaponamento de ar (VR) 

até os 6 meses. 

● Foi observada uma tendência de melhora na CVF até os 24 meses. 

● Não se observou mudança no VEF1 em nenhum período de avaliação. 

● Foi observada uma tendência de melhora na DLCOc até os 24 meses. 

● Foi observada uma tendência de melhora no TC6 até os 12 meses. 

● Não foi observada mudança nos valores de gasometria arterial (pO2 e 

pCO2).  
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● Foi observada melhora significativa nos parâmetros de qualidade de 

vida avaliados pelo SGRQ validado para o português em 11 pacientes 

(excluindo dois pacientes cujo questionário foi duvidoso). Considerando 

uma queda de 4% no escore percentual como significativa, houve 

melhora no escore de sintomas aos 3 meses, melhora no escore de 

atividades aos 3, 6 e 12 meses, melhora no escore de impacto aos 3 

meses e melhora no escore total aos 3 e 6 meses. 

● A elaboração de uma proposta para a seleção de pacientes com HD 

utilizando as PFP convencionais associadas ao TC6 pode ser 

promissora. 
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ANEXO A 

 

Emphasys Medical: Animal Study Summary 
 

Studies have been performed on 16 sheep in the course of development of the Emphasys 
Bronchial Valve. All were chronic studies varying in duration from 7 days to 59 days. 
These studies have been done throughout the development of the Prosthesis and 
Delivery System, and over ten different designs of the Prosthesis were tested prior to the 
design detailed in this submission. The ovine model was chosen for these studies as 
sheep are a commonly used model for the human lung, and at least one tracheobronchial 
stent safety study utilized the sheep model2.  

 

The objectives of these studies was to demonstrate that sheep lungs could be successfully 
collapsed with the Prosthesis, that the device does not migrate, that the device is safe, and 
that it can be removed prior to tissue in-growth. The safety of silicone-covered implanted 
tracheobronchial stents has already been shown in numerous studies, and this was also 
demonstrated with the Emphasys Bronchial Valve as can be seen in the histopathological 
results from these studies. 
 

Plugs 
A total of 4 bronchial blocking plugs were placed in two animals on two different dates. All 
plugs had successful placements, and all were coughed out by the animals sometime within 
the chronic timeframe of 58 days and 54 days. It is not know how soon after placement the 
plugs were expelled. 
 

Valves 
A total of 10 different device styles were implanted. These were comprised of four different 
valve types: EPTFE Heimlich valves (with and without wires supports), urethane Heimlich 
valves, molded silicone duckbill valves, and molded silicone Heimlich valves. The devices 
were retained one of four different ways: balloon expanded stainless steel stents, self-
expanding Nitinol stents, molded silicone “earplug” style retainers, and rigid outer diameter 
force fit retainers. Successful lobe collapse distal to the implanted device was achieved 
regularly with the silicone duckbill valve.  
 
Following Study #5, only valve devices and delivery systems that were of the same design as 
the first clinical units were implanted. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2 Puma, F. et al, “Long-Term Safety and Tolerance of Silicone and Self-Expandable Airway 

Stents: An Experimental Study”, Ann Thorac Surg 2000;69:1030-4. 
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Study #1 
On 5/10/00, a chronic study was begun at BioSurg in Winters, CA on two sheep.  
 
Implanted Devices:  
Two force fit plugs with earplug style retainers were placed in the first animal (animal #0052), 
and two force fit silicone duckbill valves with earplug style retainers were placed in the 
second sheep.  
 
Antibiotic Therapy: 
No antibiotics administered. 
 
Results: 
The animals were examined 58 days later with the following results: 
• Both plugs were missing from the first sheep and presumed to have been coughed out 

(at an unknown time after implant). 
• Both valves were still present in the second sheep. Upon performing a thoracotomy, 

good atelectasis was found distal to both valves, and this was confirmed with 
histopathology performed after the animal was sacrificed.  

The first animal was re-implanted with four EPTFE Heimlich valves retained with stainless 
steel balloon expanded stents. This animal was sacrificed after 11 days and no collapse was 
seen distal to any of the valves. The likely reason for this was poor sealing around the valves, 
combined with lack of elastic recoil in the EPTFE leading to unintended reverse flow through 
the valve. 
 
 
 
 
Pathology: 
No histopathology was performed in animal #0052 that had been implanted with plugs. In 
animal #0051, there was no pneumonia found distal to the first valve, and a focal collection of 
acute pneumonia was found adjacent or distal to the second valve. 
 
 

Study #2 
On 5/25/00, a chronic study was begun at BioSurg on three sheep.  
 
Implanted Devices:  
Two earplug style retained molded silicone duckbill valves were implanted into each of the 
first and second animals (#0060 & #0061), and two silicone earplug style retained plugs were 
implanted into the third animal (#0062).  
 
Antibiotic Therapy: 
No antibiotics administered. 
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Results: 
The animals were examined 54 days later with the following results: 
• One of the two valves was present in the first sheep, and upon performing a 

thoracotomy, good atelectasis was found distal to all the remaining valve, and this was 
confirmed with histopathology performed after the animal was sacrificed. 

• Both valves were present in the second sheep, and upon performing a thoracotomy, 
good atelectasis was found distal to both valves, and this was confirmed with 
histopathology performed after the animal was sacrificed. 

• Both plugs were missing and assumed coughed out (at an unknown time after implant) 
from the third sheep.  

 
Pathology: 
No evidence of pneumonia was found in animal #0060. Some sections of airway and 
parenchyma distal to the implanted valves in animal #0061 showed signs of acute 
pneumonia. No histopathology was performed on animal #0062. 
 

Study #3 
On 9/8/00, a chronic study was begun at BioSurg on three sheep.  
 
Implanted Devices:  
Three balloon expanded EPTFE Heimlich Valves with stainless steel stent retainers were 
implanted into the first animal, four molded silicone valves with earplug style retainers 
implanted into the second animal, and two molded silicone duckbill valves with self-
expanding Nitinol retainers were implanted into the third animal.  
 
Antibiotic Therapy: 
No antibiotics administered. 
 
Results: 
The animals were examined 39 days later with the following results: 
• All three valves were present in the first sheep, and upon performing a thoracotomy, no 

collapse was found distal to the device, and the likely reason for this was poor sealing 
around the valves, combined with lack of elastic recoil in the EPTFE leading to 
unintended reverse flow through the valve.  

• Three of the four devices were missing and presumed coughed out in the second sheep, 
and the fourth valve had migrated to the opposite lung. The likely reason for these results 
was that the duckbill valves had an unintentionally high cracking pressure, and so the 
valves acted like plugs and were coughed out. 

• One of the two devices in the third sheep was still present, and the second device was 
missing the valve due to a glue bond failure. Upon performing a thoracotomy, the lung 
distal to the first device was found to be collapsed. 
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Pathology: 
No histopathology was performed. 
 
 

Study #4 
On 10/18/00, a chronic study was begun at BioSurg on three sheep.  
 
Implanted Devices:  
Two molded silicone valves with earplug style retainers were implanted into the first animal 
(#0119), three urethane Heimlich valves with self-expanding Nitinol retainers were implanted 
into the second animal (#0120), and two molded silicone duckbill valves with self-expanding 
Nitinol retainers were implanted into the third animal (#0121).  
 
Antibiotic Therapy: 
No antibiotics administered. 
 
Results: 
The animals were examined 41 days later with the following results: 
• Both valves were present in the first sheep, and upon performing a thoracotomy, good 

collapse was found distal to the devices. This was confirmed with histopathology 
performed after the animal was sacrificed. 

• All three valves were present in the second sheep, and upon performing a thoracotomy, 
a minor amount of collapse was found distal to one of the valves, and this was confirmed 
with histopathology. The likely reason for the poor performance of the remaining valves 
was poor sealing around the valves. 

• Both of the valves were present in the third sheep, and upon performing a thoracotomy, 
no collapse was found distal to the devices. The likely reason for this was poor sealing 
around the valves. 

 
Pathology: 
Acute pneumonia and focal abscess formation was found distal to both valves in animal 
#0119. A small focus of abscess formation was found distal to one of the valves in animal 
#0120. No histopathology was performed in animal #0121. 
 
 

Study #5 
On 10/27/00, a chronic study was begun at LyChron in Mountain View, CA on one sheep 
(#756).  
 
Implanted Devices:  
One urethane Heimlich valves with a self-expanding Nitinol retainer was implanted and the 
animal was examined 7 days later.  
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Antibiotic Therapy: 
Baytril or Enrofloxacin 5mg / kg was administered from 10/27/00 to 11/1/00 as follows: 

1. One dose intramuscularly pre-operatively 
2. One dose orally each day for 5 days post-operatively 

 
Results: 
Upon performing a thoracotomy, no collapse as found distal to the device, and the reason for 
this was two fold. First, the device was oversized for the bronchial lumen and thus the valve 
mouth was cracked open due to contact with the wall of the lumen. Secondly, there was poor 
sealing between the device and the lumen wall.  
 
Pathology: 
No histopathology was performed. 
 
 

 
Study #6 

On 2/2/01, a one-week chronic study was begun on one sheep (#5). 
 
Objective: 

The goal of this study was to confirm that design changes made to the implant did not 
result in any reduction in device retention, and that lung collapse was still achieved. These 
results could be achieved in a one week study as long term (8 week) collapse and safety 
had already been demonstrated in earlier studies on devices that differed in design, but 
had similar materials as those implanted in this study. 

 
Endpoints: 
The endpoints of this study were fourfold: 

1. Demonstrate lack of device migration. 
2. Achieve lung collapse distal to implanted devices. 
3. Demonstrate safety by analyzing histopathology at and distal to implant site. 
4. Demonstrate removability with one device 

 
Implanted Devices:  

Four 5.5 mm–7 mm size molded silicone duckbill valves with self-expanding Nitinol 
retainers and proximal molded silicone seal features were implanted into the bronchial 
lumens of the animal. The devices were placed in the apical lobe, both cranial and caudal  
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segments, the middle lobe and the apical portion of the diaphragmatic lobe. All devices 
were implanted in the right lung. Seven days later, on 2/9/01, an additional 4.7 mm–5.5 
mm size device (for five total) was implanted just prior to thoracotomy. 

All of these devices were essentially identical to the devices being built for the first clinical 
release. The only difference between these and the clinically released devices is a minor 
change in the composition of the silicone used to mold the devices (the durometer will be 
slightly higher in the clinical devices), and the addition of processing steps to the 
manufacture of the Nitinol retainer in the clinical device intended to reduce the heat 
effected zone and to improve the uniformity of the oxide layer. Neither of these changes 
are significant. In the case of the silicone durometer change, the valves still meet and 
pass all valve test specifications for cracking pressure, sealing pressure, etc. In the case 
of the changes to the retainer processing, these were made in order to improve 
manufacturing consistency, and as the oxide layer composition remains unchanged, the 
surface in contact with the bronchial lumen is identical. 

 
Delivery System: 
The delivery system used to implant the devices was nearly identical to the clinical system as 
well. Minor dimensional changes to the device delivery cup and to the amount of wire 
braiding in the inner shaft of the catheter have been made for the final clinical units. The 
guidewire used and the implantation techniques followed were identical to those 
recommended for the clinical protocol with the exception that a 150 cm long (rather than 260 
cm long) guidewire was used. This change was made based on physician feedback that a 
longer wire would be preferable for performing wire exchange technique, and has no effect 
on the study results. 
 
Antibiotic Therapy: 
Baytril or Enrofloxacin 5 mg/kg was administered from 2/2/01 to 2/7/01 as follows: 

• One dose intramuscularly pre-operatively 
• One dose orally each day for 5 days post-operatively 

Results: 
The following results were found at sacrifice: 

• The delivery system worked well with rapid and accurate device placements. The small 
sized fifth device was placed in a very distal location that involved a 180 degree bend in 
the distal tip of the catheter and was performed in under 10 minutes.  
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• All four initially implanted devices were present in the sheep. No device migration was 
observed. 

• Upon performing a thoracotomy, visibly obvious and complete collapse was found in the 
lung segments distal to three of the devices. The devices could be felt upon palpation of 
the tissue proximal to the collapsed segments. The fourth device could not be found due 
to restricted access through the thoracotomy opening. 

• Since the thoracotomy was performed immediately after the fifth device was implanted, 
collapse was not found distal to the acutely placed device. We believe that atelectasis 
should be seen in a normal sheep lung 10-15 minutes after device implantation, but this 
has not been proven. 

• Just prior to sacrifice, one of the first four 5.5 mm – 7 mm size devices placed was 
removed by pulling straight out with 2.3 mm O.D. alligator jaw graspers deployed through 
the working channel of an adult bronchoscope. The device was removed easily, and 
resulted in a clinically insignificant amount of bleeding (opinion rendered by numerous 
clinical consultants after viewing procedural video tape). 

• The animal was sacrificed and the lungs removed. The lungs, with four implanted 
devices, were fixed in formalin and submitted for histopathology. 

 
Pathology 

All implanted devices were found, and tissue was sectioned both distally and proximally to all 
devices. A variable range of atelectasis was found, but with no apparent infectious 
complications. 

Study #7 
On 3/2/01, a two-week chronic study was begun on one sheep (#21). 

 

Objective: 
The goal of this study was to confirm that a change made to the composition of the 
silicone used to manufacture the duckbill valve (the durometer is slightly higher than those 
in Study #1, and identical to the clinical devices) did not change the effectiveness of the 
device. 

 
Endpoints: 
The endpoints of this study were fourfold: 

1. Achieve lung collapse distal to implanted devices. 
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2. Confirm lack of device migration. 
3. Demonstrate safety by analyzing histopathology at and distal to implant. 
4. Demonstrate removability with one device 

 
Implanted Devices:  
One 4.7 mm – 5.5 mm size, one 5.5 mm – 7 mm size, and two 6.5 mm – 8 mm size molded 
silicone duckbill valves with self-expanding Nitinol retainers and proximal molded silicone 
seal features were implanted into the animal (note: the 6.5 mm – 8.0 mm size device is not 
part of this 510(k) filing, but will be included in a later filing). The devices were placed in the 
apical lobe, both cranial and caudal segments, and the apical portion of the accessory lobe. 
All devices were implanted in the right lung. 

All of these devices were identical to devices intended for initial clinical implant. The only 
difference between these and the clinically released devices is the addition of processing 
steps to the manufacture of the Nitinol retainer in the clinical device intended to reduce the 
heat effected zone and to improve the uniformity of the oxide layer. As before, this change is 
not significant, as the changes to the retainer processing were made in order to improve 
manufacturing consistency, and as the oxide layer composition remains unchanged, the 
surface in contact with the bronchial lumen is identical. These devices, unlike those in Study 
#1, have the exact silicone composition in the duckbill valves as the clinical devices. 

Seven days later, on 3/9/01, one additional 4.7 mm – 5.5 mm size device and one additional 
5.5 mm–7 mm size device were implanted. The devices were placed in the cranial segment 
of the apical lobe, and the apical portion of the diaphragmatic lobe. Again, both devices were 
implanted in the right lung, and these two devices were identical to the four devices 
previously implanted. The 5.5 mm–7 mm size device was then rendered incompetent by 
deploying a 16 mm long x 4 mm diameter balloon expandable A.V.E. Multi-Link coronary 
stent in the mouth of the valve. 

Seven days later, on 3/16/01, the animal was sacrificed. 

 
Delivery System: 

The delivery system used to implant the devices was identical to one intended for the first 
clinical systems with the exception of the actuation handle. The guidewire used, and the 
implantation techniques followed, were identical to those recommended for the clinical 
protocol, with the exception that a 150 cm long (rather than 260 cm long) guidewire was 
used. As before, this change was made based on physician feedback, and has no effect 
on the study results. 

 
Antibiotic Therapy: 
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Baytril or Enrofloxacin 5 mg/kg was administered from 3/2/01 to 3/7/01, and from 3/9/01 to 
3/14/01 as follows: 

• One dose intramuscularly pre-operatively 
• One dose orally each day for 5 days post-operatively 

 
Results: 
The following results were found at sacrifice: 

• The delivery system worked well with rapid and accurate device placements.  

• All six devices were present in the sheep, found both on fluoroscopy and bronchoscopy. 
All appeared functional with valve mouths closed and no leakage visible around the 
prostheses. No migration of the device was observed. 

• The stent placed inside the valve of device #6 to render it incompetent was still present 
and completely patent with no signs of migration or collapse. 

• Upon performing a thoracotomy, visibly obvious and complete collapse was found in the 
lung segments distal to all five operational devices. The devices could be felt upon 
palpation of the tissue proximal to the collapsed segments. The animal was ventilated up 
to a pressure of 30 cm H2O, and no significant change in the amount of collapse was 
observed. 

• Just prior to sacrifice, the 4.7 mm – 5.5 mm size device placed on 3/9/01 was removed 
(after 7 days of implant) by pulling straight out with 2.3 mm O.D. alligator jaw graspers 
deployed through the working channel of an adult bronchoscope. The device removed 
easily, and there was only minor inflammation at the placement site with no bleeding. 
Again, this is significant as it demonstrated that the device was safely removed one week 
post-implantation. 

• The animal was sacrificed and the lungs removed. The lungs, with five devices (one 
stented open), were fixed in formalin and submitted for histopathology. 

 
 
Pathology: 
There was no evidence of acute pneumonia found distal to the 5.5 mm – 7 mm size and 4.7 
mm – 5.5 mm size devices that were implanted. Acute pneumonia was found distal to one of 
the 6.5 mm – 8.0 mm size devices, though no ulceration or abscess formation was present. A 
minor microscopic finding of acute pneumonia involving less than 5% of the lung tissue was 
found distal to the second large implanted device, but with no abscess formation, acute 
chronic pneumonia or aspiration pneumonia. No histopathology was performed on tissues 
distal to the two devices implanted on 3/9/01. 
 
This observation of mild acute pneumonia is very common as there is a relatively high  
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incidence of pre-existing pneumonia in farm animals in general, and sheep in particular3, 4. 
Seropositivity to ovine progressive pneumonia was seen in sheep flocks in the United States 
at rates from 26% up to 62%. 
 
 
 

Study #8: Removal Study 
On 5/22/01, an eight-week chronic study was begun on one sheep (#37). 

 

Objective: 
The goal of this study was to determine if devices could be removed safely from the 
animal at 4 weeks post-implant, and to generate 8 week chronic data for the clinical 
version of the implant. 

 
Endpoints: 
The endpoints of this study were fourfold: 

1. Demonstrate removability at 4 weeks post-implant. 
2. Achieve lung collapse distal to implanted devices. 
3. Confirm lack of device migration. 
4. Demonstrate safety by analyzing histopathology at and distal to implant site. 

 
Implanted Devices:  
Three 4.7 mm – 5.5 mm size, and three 5.5 mm – 7 mm size devices were implanted into the 
animal. The devices were placed in the right apical lobe, both cranial and caudal segments, 
and the left apical lobe. 

All of these devices were identical to devices implanted in Study #7.  

 
Delivery System: 

The delivery system and guidewires used to implant the devices were identical to one 
intended for the first clinical systems. 

 
Antibiotic Therapy: 
Baytril or Enrofloxacin 5 mg/kg was administered as follows: 

• One dose intramuscularly pre-operatively 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Cutlip RC, Lehmkuhl HD, Sacks JM, Weaver AL. Seroprevalence of ovine progressive 

pneumonia virus in sheep in the United States as assessed by analyses of voluntarily 
submitted samples. Am J Vet Res. 1992 Jun;53(6):976-9. 

4 Snowder GD, Gates NL, Glimp HA, Gorham JR. Prevalence and effect of subclinical ovine 
progressive pneumonia virus infection on ewe wool and lamb production. J Am Vet 
Med Assoc. 1990 Aug 15;197(4):475-9. 
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• One dose orally each day from 5/23 to 5/27, then everyday starting 6/15/01. 
 
Results: 
The following results were found: 

• The delivery system worked well with rapid and accurate device placements. 

• At the midpoint of the study, on 6/22/01, 31 days post-operatively, removal was 
attempted with 3 valves with the following results: 

o Attempts were made to remove Device #5 by grasping the valve mouth with rat-
tooth and alligator jaw graspers, as well as with half cup biopsy forceps. The 
silicone stretched significantly, but the device was not dislodged. Eventually, 
pieces of the valve mouth were torn off, and the attempts were abandoned. The 
valve is likely incompetent as portions were removed. There was some minor 
bleeding. 

o Similar attempts were repeated with Device #6 with identical results. 
o Biopsy forceps were used to tear off the device seal on Device #1. This exposed 

the stent retainer, allowing it to be grasped with a rats tooth grasper. The whole 
device was then removed somewhat easily once the stent, rather than the valve, 
was grasped. Some tissue was torn out with the device, indicating tissue in-
growth into the retainer. There was some minor bleeding. 

o The animal was then survived. It is clear that it will be necessary to grasp the 
stent retainer if a device is to be removed once tissue in-growth has begun. 

• At the sacrifice date, 7/20/01, 59 days post-operatively, the following results were found: 
o All five remaining devices were present in the sheep, found both on fluoroscopy 

and bronchoscopy. No migration of the device was observed. All three 
unadulterated device appeared functional with valve mouths closed and no 
leakage visible around the prostheses. 

o Upon performing a thoracotomy, visibly obvious and complete collapse was 
found in some lung segments distal to devices. The devices could be felt upon 
palpation of the tissue proximal to the collapsed segments. It was not possible to 
correlate specific devices with collapsed portions of the lung (i.e. which devices 
had been rendered incompetent). There did not appear to be any evident 
atelectasis distal to devices #5 or #6, devices which had been rendered 
incompetent at the 31 day point. 

o The animal was sacrificed and the lungs removed. The lungs, with five devices 
(two rendered incompetent), were fixed in formalin and submitted for 
histopathology. 

 
Pathology: 
All five remaining devices (device #1 was removed prior to sacrifice, though it is misidentified 
as device #3 in the pathology report text) were found upon dissection of the fixed lung, and 
no significant abnormalities other than atelectasis were found upon gross pathological 
examination. There was no evidence of acute or chronic inflammatory changes in the  
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parenchyma adjacent to devices #3, #5, and #6. There was evidence of some acute 
inflammatory changes adjacent to devices #2 and #4 both in the lumen of the larger 
bronchioles and bronchi as well as the extension down into the more distal parenchyma. It 
could not be determined if these changes represent post inflammatory or post infectious 
changes without additional tissue microbial cultures. 
 
 

Study #9: Extra-Small, Large Device Study 
On 8/10/01, a one-week chronic study was begun at LyChron on one sheep (#12). 

 

Objective: 
The goal of this study was to determine if the new designs for an extra-small device, with 
a range of 4.0 – 5.0 mm, and a large device, with a range of 6.5 – 8.0 mm, would 
successfully collapse a lung lobe in the sheep, and confirm that they do not present new 
safety problems. 

 
Endpoints: 
The endpoints of this study were threefold: 

1. Achieve lung collapse distal to implanted devices of both size. 
2. Confirm lack of device migration. 
3. Demonstrate safety by analyzing histopathology at and distal to implant site. 

 
Implanted Devices:  
Four 4.0 mm – 5.0 mm size devices were implanted in the cranial segment of the right apical 
lobe. Two of each of two versions were implanted, the two versions differing in slight changes 
in the design of the seal feature. Four 6.5 mm – 8 mm size devices were implanted, two in 
the caudal segment of the apical lobe, and two in the middle lobe. 

 
Delivery System: 

Two different versions of a prototype extra-small delivery system were used to implant the 
4.0 – 5.0 mm devices. They were identical to those used for the first clinical cases, except 
that the housing and inner shaft were smaller to accommodate the extra-small device. The 
two versions differed in the flexibility of the inner shaft, and on the flexibility and length of 
the nose cone. The 6.5 – 8.0 mm size devices were delivered with a standard medium 
size delivery system. 
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Antibiotic Therapy: 
Baytril or Enrofloxacin 5 mg/kg was administered as follows: 

• One dose intramuscularly pre-operatively 
• One dose orally each day for the remainder of the study 

Results: 
The following results were found: 

• The delivery system worked well with rapid and accurate device placements. 

• At the sacrifice date, 8/17/01, 7 days post-operatively, the following results were found: 
o All four 4.0 – 5.0 mm devices were present in the sheep, found both on 

fluoroscopy and bronchoscopy. All appeared functional with valve mouths closed 
and no leakage visible around the prostheses. No proximal migration of the 
device was observed, thought device #4 appeared to have moved distally. 

o Three of the four 6.5 – 8.0 mm size devices were present, and the fourth was 
absent. This missing device was seen to be moving with respiration after 
implantation, was thus undersized for the target location, and it is not surprising 
that it was expelled. All remaining devices appeared functional with valve mouths 
closed. Device #6 appeared to not make full circumferential contact with the 
bronchial lumen, all others appear well sealed. 

o Upon performing a thoracotomy, visibly obvious and complete collapse was 
found in all lung segments distal to devices. The devices could be felt upon 
palpation of the tissue proximal to the collapsed segments.  

o The animal was sacrificed and the lungs removed. The lungs, with seven 
devices, were fixed in formalin and submitted for histopathology. 

 
Pathology: 

All eight devices were found upon dissection of the fixed lung, and no distinct infectious changes 
were found distal to any devices upon gross pathological examination. Given that only 3 of the 
large devices was found with bronchoscopy, it is likely that device #8 had migrated to an 
unexpected location.There was no evidence of chronic changes or complications such as interstitial 
inflammation or fibrosis, and there is no significant remodeling of the parenchyma. There was no 
evidence of infectious or inflammatory component in the parenchyma adjacent to devices #1, #5, 
#6, #7 and #8. There was evidence of some acute inflammatory changes adjacent to devices #2, #3 
and #4, though it could not be determined if these changes represent post-obstructive complication 
or an infectious complication without tissue microbial cultures. 
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ANEXO B 

 

Emphasys Medical: Human Safety Study Summary 
 

A human safety trial was initiated in July 2001 at The Alfred Hospital Center, 

Melbourne Australia, and St. Vincent’s Hospital, Sydney, Australia, under the full 

acknowledgement and supervision of the Ethics Committee of the respective hospitals.  The 

target patient population consisted of patients that met the eligibility requirements for each 

institution’s LVRS program.  The primary safety endpoint of this study was a 30-Day Major 

Complications Composite defined as: death attributable to the prosthesis, hemoptysis 

requiring surgical intervention, pneumothorax, hemothorax, airway blockage requiring 

resuscitation, and pulmonary infection requiring I.V. antibiotics.  To date, nine patients have 

received a total of 76 Emphasys prostheses.  Of these patients, two have shown evidence of 

pneumothoraces secondary to lung collapse.  One pneumothorax was percutaneously 

aspirated and the other was allowed to resolve spontaneously.  Because neither of these 

patients suffered from any clinical sequelae and there is evidence in the literature that non-

clinically significant pneumothoraces can be secondary to atelectasis, only tension 

pneumothraces will be considered major complications in this study 20.  
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18 September 2001 

 
Mr Rowan Frew 
Ethics & Research 

ALFRED 
 

REPORT 
PROGRESS OF BRONCHOSCOPIC LUNG VOLUME REDUCTION SURGERY 

PROGRAMME PROJECT NO: 39/01 - The Safety & Efficacy of Bronchial  

Lung Volume Surgery 

 
In the last few months five bronchial lung volume reduction surgery procedures have been 
performed at the Alfred.  As per our protocol we have submitted to local Safety Review 
Board, reports of each procedure.  This report to the Alfred Ethics Committee represents a 
summary of our progress and future plans. 
 
The procedures have proved safe in terms of anaesthesia.  The devices have proved 
technically possible to place correctly in the airways. With experience the procedures have 
got faster and faster.  There remains issues to do with the specific matching of airway 
anatomy and geometry which still provide a challenge to utilisation of these devices.  
Information gained from these studies is already leading to variations in device, sizing and 
technology.  
 
There have been no major complications of these procedures.  There have been several 
minor complications including several days of haemoptysis in Patient No.2, an asymptomatic 
apical pneumothorax treated with aspiration in Patient No.5.  One re-admission for 
exacerbation of chronic obstructive airways disease in Patient No.2, one late admission with 
lower lobe pneumonia in Patient No.1 and four episodes of increased sputum production and 
probable exacerbation of underlying airways disease requiring low dose steroids in Patient 
No.1, 2, 3 and 4.  All patients are currently stable and well. 
 
Efficacy from the procedure is still under consideration.  Patients have had imaging, lung 
function and exercise test as per the protocol.  Not all patients have completed one month 
follow up.  It would appear that most are around where they started.   
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Page 2 
 
The most impressive improvement has been in the last patient where the most complete 
collapse has been noted.   
 
In summary the five cases have shown that the procedure is so far safe and technically 
plausible.  The issue of efficacy will depend on how well we can ultimately get collapse of 
these lobes.  It appears that we need to obstruct the whole lobe rather individual lobules as 
was originally thought.  Slight variation in technique will be applied in the next few cases to 
see if we can enhance collapse. 
 
Looking to the future we may be considering an amendment to our protocol to seek approval 
for some additional intraoperative technique to collapse the lungs further should be unable to 
achieve this in the next few cases.  Such a technique would possibly be able to be applied to 
some of the cases we’ve already performed. 
 
It is notable that following our initial experience here at the Alfred, other thoracic units around 
the world are following in our foot steps.  St Vincent’s in Sydney should be implanting a 
device or devices today, 18/09/01.  Ethics applications are underway at the Toronto General 
Hospital, Canada and other centres in Europe. 
 
 
Yours sincerely 
 
 

Dr Gregory Snell 

RESPIRATORY & LUNG TRANSPLANT PHYSICIAN 
 
cc: Lynda Holsworth, LVRS Co-ordinator, Alfred 
 Mr Adrian Pick, Cardiothoracic Surgeon, 3F 

Dr Trevor Williams 
 Dr Tom Kotsimbos 
 Professor John Wilson 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E 

 
----- Original Message -----  
From: "Jeff Roach" <jroach@EmphasysMedical.com> 
To: <Hugo@Oliveira.com> 
Sent: Monday, October 15, 2001 1:00 PM 
Subject: Emphasys Medical 
 
Mr. Oliveira: 
 
We are an 18 month old company in "Medical Alley" here in the silicon 
valley.  We are working to create a safer, less traumatic way to achieve the 
same clinical results of Lung Volume Reduction Surgery.  Our devices are 
implantable via a bronchoscope and create targeted or regional atelectesis, 
resulting in increased expansion capability in the thoracic cavity for more 
functional lung segments.  Today we are targeting emphysema, but the devices 
have a much broader indications including chronic air leaks and bronchitis. 
Our target physicians are those who regularly do interventional 
bronchoscopy, usually thoracic surgeons or pulmonologists(respirologists). 
 
We have completed all of our basic science, animal and human safety testing. 
We are looking for sites around the world were we can start to conduct 
efficacy tests of differing designs and protocols to find the most effective 
manner to help these people. 
 
I appreciate any assistance. 
Best, 
Jeff 
 
Jeff Roach 
Vice President Sales and Marketing 
Emphasys Medical 
2686 Middlefield Rd. 
Suite A 
Redwood City, CA  94063 
Office: 650 364 0400 x122 
Fax: 650 364 0403 
Cell: 719 331 1638 
 
  
 
 
 
 
 

----- Original Message -----  

From: John McCutcheon  

mailto:jroach@EmphasysMedical.com
mailto:Hugo@Oliveira.com
mailto:jmccutcheon@emphasysmedical.com
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To: Hugo Oliveira ; Greg Bakan  

Sent: Thursday, September 09, 2004 7:25 PM 

Subject: RE: next round finals 
Hugo, 
 
That is fine to use the data for your doctorate.  I will be very interested in seeing the 
presentation. 
  
  
Best regards, 
 
John McCutcheon 
President and CEO 
Emphasys Medical, Inc. 
700 Chesapeake Drive 
Redwood City, CA 94063 
P: 650-364.0400 
F: 650-224-0403 

 

mailto:hugo@oliveira.com
mailto:gbakan@emphasysmedical.com
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ANEXO F 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

Prezado paciente, a seguir são apresentados os detalhades sobre esta pesquisa. Leia com 

atenção as informações e após discuta com seu médico todas as dúvidas. Qualquer questão adicional 

será esclarecida pelos pesquisadores responsáveis.  Caso concorde com tudo, assine o documento que 

encontra ao final deste Consentimento Informado. 

Informações ao Paciente 
Estudo não-aleatório 

 

Pesquisadores: Prof. Amarílio Vieira de Macedo Neto e Prof. Hugo Goulart de Oliveira 

Instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

Identificação do participante:        

Telefone:____         Endereço:   

 

Caro Paciente: 

 
Estudo de segurança piloto para a prótese de Redução de Volume Pulmonar por via 
Brônquica (BLVR - Bronchial Lung Volume Reduction) da Empresa Americana 
Emphasys Medical.  
 
Você está convidado a participar de um estudo de pesquisa clínica. Esta Carta de Informações ao 

Paciente descreve o estudo de pesquisa e o seu papel como participante, caso opte por participar. Leia 

este formulário com atenção. É importante que você leia e entenda os diversos princípios gerais que se 

aplicam a todos aqueles que participem deste estudo: 

 

(a) A participação neste estudo é inteiramente voluntária; 
(b) Benefícios pessoais podem ou não resultar da sua participação neste estudo, mas podem 

ser obtidos conhecimentos a partir da sua participação que podem beneficiar a terceiros; 
(c) Você pode se retirar do estudo a qualquer momento sem prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que você tenha obtido. 
 

 

 

A natureza do estudo, os benefícios, os riscos, o desconforto e outras informações sobre o estudo são 

discutidos a seguir. Novas descobertas significativas feitas durante o transcorrer do estudo, que possam 
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afetar a sua disposição em continuar a participar do estudo, serão comunicadas a você. Você deverá 

discutir todas as questões que tiver sobre este estudo com os membros da equipe que estarão 

disponíveis para esclarecimentos sobre as mesmas.  

Se optar por participar deste estudo, você será solicitado a ler esta Carta de Informações ao Paciente e 

assinar o formulário de consentimento informado para documentar o seu consentimento em participar. 

Caso opte por participar deste estudo, você receberá uma cópia deste formulário. 

 

 

 

Objetivo do estudo 
 

O enfisema é uma doença séria que afeta  mais de quatro milhões de pessoas em todo o mundo. Ela é 

uma forma de doença pulmonar obstrutiva crônica ou DPOC. O enfisema, causado principalmente pelo 

fumo, é caracterizado pela ruptura gradual e definitiva do tecido pulmonar. Isso faz com que os 

pulmões percam a habilidade de movimentar o ar para dentro e para fora normalmente e de absorver 

eficientemente o oxigênio. O ar fica preso na parte danificada dos pulmões, deixando cada vez menos 

espaço no peito para a parte saudável do pulmão. As porções saudáveis do pulmão acabam por não 

funcionar adequadamente quando são comprimidas desta forma. 

 

Por estar sendo solicitado a participar deste estudo, você provavelmente sofreu um drástico 

comprometimento do seu estilo de vida e não pode caminhar mais do que poucos metros ou subir um 

lance de escada. A cirurgia de redução de volume pulmonar (LVRS) mostrou oferecer alívio a 

pacientes que sofrem de enfisema através da remoção da parte prejudicada do pulmão. Isso possibilita 

que o restante do tecido pulmonar funcione melhor. Resultados similares à remoção cirúrgica foram 

obtidos através de dobra e grampeamento, sem a remoção cirúrgica de partes do pulmão. Esses 

resultados sugerem que a remoção do tecido danificado do pulmão não é necessária. Um processo que 

permanentemente elimina o ar preso nas regiões anormais dos pulmões deverá funcionar da mesma 

forma. O objetivo deste estudo é testar uma nova abordagem broncoscópica (através da sua via 
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respiratória) para redução do volume pulmonar. Essa abordagem pode resultar nos mesmos benefícios 

da LVRS com menos riscos e com tempo reduzido de recuperação. 

 

Este estudo utiliza um dispositivo colocado pelo médico na via respiratória para tratar as partes 

danificadas do pulmão. O dispositivo possui uma válvula unidirecional que permite que o ar preso saia 

das áreas danificadas mas não permite que o ar entre novamente durante a respiração. Isso deve 

possibilitar que a parte saudável do pulmão funcione melhor e tem o objetivo de fazer com que os 

pacientes com enfisema pulmonar respirem melhor. 

Você está sendo convidado a participar de um estudo para avaliar a segurança e a efetividade do 

dispositivo de redução de volume pulmonar bronquial da Emphasys. Apesar desses dispositivos terem 

sido testados extensivamente nos laboratórios e em animais, você será um dos primeiros pacientes a 

receber este tratamento e os benefícios reais, porém, os riscos são desconhecidos neste momento.  

 

Descrição do procedimento 
 

Não tome aspirina por um período de, no mínimo, três dias antes do procedimento programado. Antes 

do procedimento, o seu médico identificará a parte dos seus pulmões que será tratada reavaliando suas 

imagens de varredura por tomografia (TC de tórax). Quando o seu médico estiver pronto para começar 

o procedimento, você receberá anestesia geral. Para que o médico possa garantir que você receba a 

quantidade de oxigênio adequada durante o procedimento, um tubo de acesso será colocado em sua 

traquéia e um ventilador pulmonar poderá auxiliar a respirar no decorrer da cirurgia.  

Um broncoscópio (um tubo com uma câmera na ponta, conectada a um monitor) será guiado através de 

todo o tubo de acesso até o ponto onde o implante será colocado. Depois que seu médico puder 

visualizar o segmento pretendido, ele colocará um cateter (tubo flexível) com o dispositivo na posição 

correta. Depois que o médico certificar-se de que a posição está adequada, ele puxará uma luva que 

permite ao implante se abrir e possibilita a saída do ar que está preso.  
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Se houver algum problema com o dispositivo em estudo a qualquer momento, durante ou após o 

procedimento, que dificulte ou impeça a continuidade do estudo, seu médico poderá remover a válvula 

do dispositivo para que sua respiração não seja pior do que era antes do início do tratamento. Neste 

caso, a estrutura de suporte que segura a válvula pode ser deixada em seu pulmão, mas não irá 

interferir com a sua respiração.  

 

Após o procedimento 

 

Você será levado para uma área de recuperação do hospital após a conclusão do procedimento. Os 

enfermeiros nesta área estão treinados para assisti-lo de perto em sua recuperação e auxiliá-lo no 

retorno da anestesia. Eles freqüentemente irão estimulá-lo a tossir para ajudar a expelir a anestesia e 

todo o acúmulo de muco. Você também pode sentir a necessidade de tossir por causa do implante. Essa 

é uma sensação normal após o implante de outros dispositivos similares nos pulmões dos pacientes. Se 

a sensação persistir ou estiver impedindo que você durma durante a noite, o seu médico poderá 

prescrever algum medicamento para auxiliar a reduzir a tosse. 

 

Avaliações do paciente 

 

Você será avaliado diversas vezes durante o estudo. A tabela a seguir indica os testes que serão feitos, 

e em que momento, enquanto você estiver participando do estudo. Alguns desses testes são padrão 

para o tratamento de enfisema e outros não. Isso varia de hospital para hospital dependendo do seus 

padrões de procedimentos.  
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Tabela 1: Testes de acompanhamento necessário para o estudo 

 Um dia após o 
procedimento 

30 dias após o 
procedimento 

90 e 180 dias 
após o 
procedimento 

365 dias após o 
procedimento 

Grau de dificuldade da respiração X X X X 
Pressão arterial e pulsação X X X X 
Peso X X X X 
Temperatura X X X X 
Teste de expiração forçada X X X X 
Teste de volume do pulmão X X X X 
Teste de caminhada de 6 minutos X X X X 
Teste de sangue X X X X 
Exame broncoscópico   X X 
Tomografias do pulmão com 
medicina nuclear 

X X RxCP X 

 

Os investigadores também podem entrar em contato com você em vários momentos após o 

procedimento para verificar como está a sua saúde. 

 

Riscos em potencial 

 

Sempre que um paciente é submetido a um procedimento sob o efeito de anestesia geral, ele é exposto 

a uma série de riscos que são descritos a seguir. 

Os riscos em potencial a seguir podem estar associados a qualquer procedimento que utiliza um 

broncoscópio sob o efeito de anestesia geral. Seu médico discutirá esses riscos com você. 

 

 

• Parada cardíaca 

• Arritmias cardíacas (batidas irregulares do coração, com potencial risco de vida) 

• Morte 

• Apoplexia (dano a parte do cérebro que resulta em debilitação) 

• Função pulmonar prejudicada 

• Derrame Pleural ou Pneumotórax (acúmulo de fluído ou ar em torno dos pulmões) 

• Febre 
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• Dor 

• Sangramento excessivo 

• Ansiedade 

• Letargia e desorientação 

• Depressão 

• Pneumonia (infecção pulmonar) 

• Função intestinal prejudicada (constipação, impacção fecal e vômito persistente) 

 

O risco específico associado ao uso do implante de redução de volume pulmonar bronquial inclui os 

seguintes efeitos, mas não limita-se a eles: 

• Bronquite aguda (inflamação das vias respiratórias) 

• Pneumonia (infecção pulmonar) 

• Hemoptise (sangramento dos pulmões) 

• Pneumotórax (colapso do pulmão devido a um vazamento de ar) 

• Hemotórax (sangramento externo dos pulmões) 

• Bloqueio das vias respiratórias devido à migração do implante (o implante se solta e bloqueia 

uma parte saudável do pulmão) 

• Tosse persistente 

 

Como acontece com qualquer dispositivo experimental, há a possibilidade de existências de riscos 

desconhecidos. 

 

Benefícios em potencial 

Podem existir ou não existir benefícios diretos provenientes da participação neste estudo. Os 

investigadores podem aprender se o implante é seguro e efetivo. O monitoramento próximo que você 

receberá, como parte deste estudo, deverá permitir a detecção de sintomas, caso eles se apresentem. 

Isso, por sua vez, deverá permitir uma intervenção oportuna do seu médico, se necessário. Também 

podem existir outros benefícios não antecipados que serão descobertos como resultado deste estudo. 
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Alternativas 

Entende-se que oxigênio, terapia com drogas, nutrição e mudanças no estilo de vida representam as 

terapias convencionais para pacientes que são convidados a participar deste estudo. Também entende-

se que o uso do implante BLVR é experimental para o tratamento de enfisema. Se você decidir não 

participar, você receberá o tratamento e os cuidados convencionais normalmente fornecidos pelo seu 

médico. 

A decisão em relação a participar ou não neste estudo é voluntária. Se você decidir não participar, você 

não perderá nenhum benefício adquirido nem será negado acesso a outros tratamentos disponíveis para 

enfisema. 

 

 

Precauções 

Dentro do período de 30 dias que antecedem e do período de 30 dias que sucedem a participação neste 

estudo, você não deverá participar de qualquer outro projeto de pesquisa. Isso serve para protegê-lo de 

lesões decorrentes da retirada excessiva de sangue, excesso de raios X, interações com outros 

dispositivos de pesquisa, drogas ou perigos similares. 
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Confidencialidade 
 

 

Os registros relativos à sua participação neste estudo serão mantidos confidenciais. Porém, os 

representantes da Emphasys Medical podem rever seus registros. Todos os dados que puderem ser 

publicados em jornais específicos não irão revelar sua identidade ou a de quaisquer dos outros 

participantes do estudo. 

 

Retirada do estudo 

É possível que as informações obtidas na sala de operação, após a anestesia, possam afetar a sua 

capacidade de participar deste estudo. Isso pode acontecer, por exemplo, se a natomia das vias 

respiratórias do seu pulmão não possibilitarem ao médico a colocação do implante BLVR. Nesse caso, 

você será enviado à recuperação sem nenhum tratamento.  

 

Você pode retirar o seu consentimento em participar deste estudo a qualquer momento sem prejuízo 

ou perda de benefícios. Além disso, o seu médico pode encerrar a sua participação se a participação 

contínua não parecer estar contribuindo para a melhoria do seu estado clínico ou se a Emphasys 

Medical encerrar o estudo. 

 

Responsabilidade financeira 

Você não terá nenhum custo associado à participação neste estudo. O patrocinador irá pagar pelos 

testes executados exclusivamente para os propósitos deste estudo. O hospital irá oferecer tratamento 

imediato no caso de acontecer alguma lesão resultante da participação neste estudo. 
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Novas informações 

Por decisão do seu médico, você tomará conhecimento de novas informações sobre a segurança e a 

eficácia do implante de redução de volume pulmonar bronquial que possam surgir durante o estudo. 

 

Questões 

Se tiver dúvidas sobre o estudo, seus procedimentos, riscos ou benefícios, suas alternativas ou seus 

direitos, você poderá perguntar ao seu médico. Se tiver dúvidas que não queira discutir com o seu 

médico, você também poderá entrar em contato com John McCutcheon, na Emphasys Medical, nos 

E.U.A., através do telefone +650 298-9500 ou o Dr. Jim Fann, Cirurgião Cardiovascular da 

Universidade de Stanford, através do telefone +650 723-7110. 

 

Relação de direitos do participante do estudo 

As pessoas que participam em um experimento médico possuem alguns direitos. Esses direitos 

incluem os seguintes direitos do indivíduo, mas não se limitam a eles: 

• Ser informado da natureza e do objetivo do experimento; 

• Receber uma explicação sobre os procedimentos a serem seguidos no experimento médico e 

sobre todas as drogas ou dispositivos a serem utilizados; 

• Receber uma descrição de todos os desconfortos e riscos razoáveis esperados; 

• Receber uma explicação sobre todos os benefícios esperados para o indivíduo, se houver; 

• Conhecer todas as alternativas, drogas ou dispositivos apropriados que podem ser vantajosos 

para o indivíduo, seus riscos e benefícios relativos; 

• Ser informado das formas de tratamento médico, se houver, disponíveis ao sujeito após o 

procedimento de investigação se houver complicações; 
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• Ter a oportunidade de fazer perguntas relativas ao experimento ou aos procedimentos 

envolvidos; 

• Ser instruído de que o consentimento em participar do experimento médico pode ser retirado 

a qualquer instante e o indivíduo poderá descontinuar a participação sem prejuízos; 

• Receber uma cópia do formulário de consentimento assinado e datado e 

• Ter a oportunidade de decidir ou não em consentir com um experimento médico sem a 

intervenção de quaisquer elementos de força, fraude, logro, coação, coerção ou influência 

indevida sobre a decisão do indivíduo. 
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Consentimento Informado  

 

Eu, _______________________________________________, abaixo assinado, 

concordo com o meu envolvimento no projeto de pesquisa intitulado: 

 

Estudo de segurança piloto para a prótese de Redução de Volume Pulmonar por via 

Brônquica (BLVR - Bronchial Lung Volume Reduction) da Empresa Americana 

Emphasys Medical.  

 

1) Eu reconheço que a natureza, o propósito e os efeitos envolvidos neste projeto, assim como, o 

quanto eles poderão me afetar, foram completamente pelo funcionário responsável pela pesquisa e 

meu consentimento é voluntário. 

2) Os detalhes do procedimento proposto também me foram explicados. 

3) Apesar de entender que o objetivo deste projeto de pesquisa é melhorar a qualidade dos cuidados 

médicos, me foi explicado que o meu envolvimento pode não me trazer qualquer benefício direto. 

4) Eu tive a oportunidade de ter um membro da minha família ou um amigo presente enquanto o 

projeto me foi explicado. 

5) Estou informado de que nenhuma informação relativa ao meu histórico médico será divulgada 

além daquelas descritas no formulário de consentimento e que minha identidade será mantida 

confidencial em todos os resultados publicados do estudo. 

6) Eu entendo que meu envolvimento no projeto não afetará meu relacionamento com meus médicos 

no aconselhamento sobre a minha saúde. Eu também entendo que estou livre para sair do projeto 

em qualquer estágio sem prejuízo em tratamentos futuros neste hospital e, se eu assim escolher, 

posso pedir que qualquer informação coletada até este momento seja retirada da pesquisa. 

7) Eu declaro que todas as minhas perguntas foram respondidas para minha satisfação. 
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O consentimento em participar da pesquisa deverá ser voluntário e informado. Eu entendo que se eu 

concordar em participar e se minhas perguntas forem respondidas, eu devo assinar este formulário. 

Entendo também que se eu desejar não participar, que eu posso fazê-lo sem a perda de quaisquer 

cuidados médicos ou benefícios. 

 

Consentindo em participar, eu entendo que terei o direito de sair do projeto a qualquer momento sem 

prejuízos em relação aos cuidados recebidos. Para sair, tudo o que tenho que fazer é comunicar minha 

decisão ao Prof. Amarílio Vieira de Macedo Neto Cel 98061779 ou Prof. Hugo Goulart de Oliveira 

Cel 91226377. 

Eu receberei uma cópia deste formulário para guardar comigo e para usar quando necessário. 

Assinatura:       Data:    

 

Eu declaro que estive presente quando a pesquisa foi explicada ao participante acima e que eu acredito 

que o participante possui um entendimento correto sobre tudo o que foi explicado. 

 

Testemunha:       Data:    



 

 

129

Apêndice C 

Revogação do Formulário de Consentimento Informado 
 

 

Estudo de segurança piloto para a prótese de Redução de Volume Pulmonar por via 

Brônquica (BLVR - Bronchial Lung Volume Reduction) da Empresa Americana 

Emphasys Medical.  

 

Eu desejo RETIRAR o meu consentimento em participar da pesquisa proposta descrita acima e 

entendo que tal saída NÃO IRÁ prejudicar qualquer tratamento, ou o meu relacionamento com o 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 

 

Nome do participante (impresso) __________________________________________ 

 

Assinatura _____________________________________ Data ________________ 
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ANEXO G 

St. George’s Respiratory Questionnaire – BRAZIL 
(Portuguese) 
 
Questionário do Hospital St George na Doença Respiratória (SGRQ) 

 
Este questionário nos ajuda a compreender até que ponto a sua dificuldade respiratória o/a 
perturba e afeta a sua vida. Nós o utilizamos para descobrir quais os aspectos da sua 
doença que lhe causam mais problemas. Estamos interessados em saber o que você sente 
e não o que os médicos, enfermeiras e fisioterapeutas acham que você sente. 
Leia atentamente as instruções. Esclareça as dúvidas que tiver. Não perca muito tempo nas 
suas respostas. 
 
Antes de preencher o questionário: 
 
Assinale com "x" a resposta que descreve melhor seu 
estado de saúde: 
 

 
 
Muito 
Bom 

 (1) 

 
 
  Bom 

 

 (2) 

 
 
Moderad 

 

 (3) 

 
 
  Mau 

 

 (4) 

 
 
   Muito Mau 

 

 (5) 

PARTE 1 
Nas perguntas abaixo, assinale aquela que melhor identifica seus problemas respiratórios 
nos últimos 3 meses. 
Assinale um só quadrado para cada pergunta. Maioria dos 

dias da 
semana  

Vários dias 
na semana  

Alguns dias 
no mês 

Só com 
infecções 
respiratórias 

Nunca 

1. Durante os últimos 3 meses tossi:  (4)  (3)  (2)  (1)  (0) 

2. Durante os últimos 3 meses tive catarro:      
3. Durante os últimos 3 meses tive falta de ar:      
4. Durante os últimos 3 meses tive “chiado no 

peito”:      
5. Durante os últimos 3 meses, quantas crises 

graves de problemas respiratórios você teve? 

 
Mais de 3 
 

(4) 

 
3 
 

 (3) 

 
2 
 

 (2) 

 
1 
 

(1) 

 
Nenhuma 
 

(0) 
 
6. Quanto tempo durou a pior dessas crises? 
  (Passe para a pergunta 7 se não teve crises 

graves) 

 
1 semana ou 
mais 

 (3) 

 
3 ou mais 
dias 

 (2) 

 
1 ou 2 dias   

 (1) 

 
Menos de 1 
dia 

 (0) 
 

7. Durante os últimos 3 meses, em uma semana 
considerada como habitual, quantos dias bons 
(com poucos problemas respiratórios) você 
teve? 

 
Nenhum dia 
 
 

 (4) 

 
1 ou 2 
dias 
 

 (3) 

 
3 ou 4 
dias 
 

 (2) 

 
Quase todos 
os dias 
 

 (1) 

 
Todos os 
dias 
 

 (0) 
8. Se você tem "chiado no peito", ele é pior de 

manhã? 

 
Não 

 (0) 

 
Sim 

 (1) 
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PARTE 2 
 
Seção 1 Assinale um só quadrado para 

descrever a sua doença 
respiratória: 

É o meu maior 
problema 
 
 

 (3) 

Me causa 
muitos 
problemas 
 

 (2) 

Me causa 
alguns 
problemas 
 

 (1) 

Não me causa 
nenhum 
problema 
 

 (0) 
      

 Se você já teve um trabalho 
pago, assinale um dos 
quadrados: 

Minha doença 
respiratória obrigou-
me a parar de 
trabalhar 
 
 

 (2) 

Minha doença 
respiratória interfere 
(ou interferiu) com o 
meu trabalho normal 
ou já me obrigou a 
mudar de trabalho 

 (1) 

Minha doença 
respiratória não afeta 
(ou não afetou) o meu 
trabalho 
 
 

 (0) 
  
  
Seção 2 As perguntas abaixo referem-se às atividades que normalmente lhe têm provocado falta de 

ar nos últimos dias. 
Assinale com um "x" no quadrado de cada pergunta abaixo, indicando a resposta 
"concordo" ou "não concordo", de acordo com o seu caso: 

    
  

 
Sentado/a ou deitado/a 

Concordo 
 

 (1) 

Não Concordo 
 

 (0) 
 Tomando banho ou se vestindo   
 Caminhando dentro de casa   
 Caminhando em terreno plano   
 Subindo um lance de escada   
 Subindo ladeiras   
 Praticando esportes ou jogos que impliquem esforço 

físico   
  
  
Seção 3 Mais algumas perguntas sobre a sua tosse e a sua falta de ar nos últimos dias. Assinale 

com um "x" no quadrado de cada pergunta abaixo, indicando a resposta "concordo" ou 
"não concordo", de acordo com o seu caso: 

  
  

 
Minha tosse me causa dor 

Concordo 
 

 (1) 

Não Concordo 
 

 (0) 
 Minha tosse me cansa   
 Tenho falta de ar quando falo   
 Tenho falta de ar quando me inclino para frente   
 Minha tosse ou falta de ar perturba meu sono   
 Fico exausto/a com facilidade   
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Seção 4 Perguntas sobre outros efeitos causados pela sua doença respiratória nos últimos dias. 

Assinale com um "x" no quadrado de cada pergunta abaixo, indicando a resposta 
"concordo" ou "não concordo", de acordo com o seu caso: 

  
  

 
Minha tosse ou falta de ar, me deixam 
envergonhado/a em público 

Concordo 
 

 (1) 

Não Concordo 
 

 (0) 

 Minha doença respiratória é incoveniente para a 
minha família, amigos ou vizinhos   

 Tenho medo ou mesmo pânico quando não consigo 
respirar   

 Sinto que minha doença respiratória escapa ao meu 
controle   

 Eu não espero nenhuma melhora da minha doença 
respiratória   

 Minha doença me debilitou fisicamente, o que faz com 
que eu precise da ajuda de alguém   

 Fazer exercício é arriscado para mim   
 Tudo o que faço, parece ser um esforço muito grande   
  
  
Seção 5 Perguntas sobre sua medicação. Caso não tenha medicação, passe para a Seção 6. 

Assinale com um "x" no quadrado de cada pergunta abaixo, indicando a resposta 
"concordo" ou "não concordo", de acordo como o seu caso: 

    
  

 
Minha medicação não está me ajudando muito 

Concordo 
 

 (1) 

Não Concordo 
 

 (0) 
 Fico envergonhado/a ao tomar medicamentos em 

público   

 Minha medicação me provoca efeitos colaterais 
desagradáveis   

 Minha medicação interfere muito com o meu dia a dia   
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Seção 6 As perguntas seguintes se referem às atividades que podem ser afetadas pela sua doença 

respiratória. Assinale com um "x" no quadrado de cada pergunta abaixo, indicando a 
resposta "concordo", se pelo menos uma parte da frase se aplica ao seu caso; se não, 
assinale "não concordo". 
 

    
  

 
 
 
Levo muito tempo para me lavar ou me vestir 

Con-
cordo 
 
 

 (1) 

Não 
Con-
cordo 
 

 (0) 
 Demoro muito tempo ou não consigo tomar banho de chuveiro ou na 

banheira 
  

 Ando mais devagar que as outras pessoas, ou tenho que parar para 
descansar 

  
 Demoro muito tempo para realizar as tarefas como o trabalho da casa, ou 

tenho que parar para descansar 
  

 Quando subo um lance de escada, vou muito devagar, ou tenho que 
parar para descansar 

  
 Se estou apressado/a ou se caminho mais depressa, tenho que parar 

para descansar ou ir mais devagar 
  

 Por causa de minha doença respiratória, tenho dificuldade para fazer 
atividades como: subir ladeiras, carregar objetos subindo escadas, 
dançar 

 
 

 

 
 Por causa de minha doença respiratória, tenho dificuldade para fazer 

atividades como: carregar grandes pesos, fazer "cooper", andar rápido 
(8 km/h) ou nadar 

 
 

 

 
 Por causa de minha doença respiratória, tenho dificuldade para 

desenvolver atividades como: trabalho manual pesado, correr, nadar 
rápido ou praticar esportes muito cansativos 
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Seção 7 Nós gostaríamos de saber como sua doença respiratória, habitualmente afeta seu dia a 
dia.  
Assinale com um "x" a resposta "concordo" ou "não concordo": 
(Não se enqueça que "concordo" só se aplica ao seu caso quando não puder fazer esta 
atividade devido à sua doença respiratória). 

    
  

Não sou capaz de praticar esportes ou jogos que impliquem 
esforço físico 

Concordo 

 
 (1) 

Não 
Concordo 

 (0) 

 Não sou capaz de sair de casa para me divertir   
 Não sou capaz de sair de casa para fazer compras   
 Não sou capaz de fazer o trabalho da casa   
 Não sou capaz de sair da cama ou da cadeira   
  
 A lista seguinte descreve uma série de outras atividades que o seu problema respiratório 

pode impedir você de realizar. (Você não tem que assinalar nenhuma das atividades, 
pretendemos apenas lembrá-lo/la das atividades que podem ser afetadas pela sua falta de 
ar). 
 

 Passear a pé ou passear com o seu cachorro 
 Fazer o trabalho doméstico ou jardinagem 
 Ter relações sexuais 
 Ir à igreja, ao bar ou a locais de diversão 
 Sair com mau tempo ou permanecer em locais com fumaça de cigarro 
 Visitar a família e os amigos ou brincar com as crianças 

Por favor, escreva qualquer outra atividade importante que sua doença respiratória pode 
impedir você de fazer 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Assinale com "x" somente a 
resposta que melhor define a 
forma como você é afetado/a 
pela sua doença respiratória: 

Não me 
impede de 
fazer 
nenhuma das 
coisas que eu 
gostaria de 
fazer 
 

 (0) 

Me impede 
de fazer uma 
ou duas 
coisas que eu 
gostaria de 
fazer 
 
 

 (1) 

Me impede de 
fazer a maioria 
das coisas que 
eu gostaria de 
fazer 
 
 
 

 (2) 

Me impede de 
fazer tudo o que 
eu gostaria de 
fazer 
 
 
 
 

 (3) 
Copyright reserved 
P.W. Jones,  PhD  FRCP  
Professor of Respiratory Medicine,  
St. George’s Hospital Medical School, 
Jenner Wing, 
Cranmer Terrace,                                                                                             Tel.  +44 (0) 20 8725 5371 
London SW17 ORE.                                                                                        Fax  +44 (0) 20 8725 5955 
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ANEXO H 

Porto Alegre 05 de janeiro de 2003. 

 

 

Ao GPPG/HCPA 
Profa. Themis Reverbel da Silveira  
Coordenadora do GPPG/HCPA 
 

 

 

ADENDO PROJETO 02-040 ( ESTUDO DA EFICÁCIA DE UMA PRÓTESE BRÔNQUICA NA REDUÇÃO DE VOLUME 
PULMONAR EM PACIENTES COM ENFISEMA PULMONAR HOMOGÊNEO). 

 

 

1. Inclusão do questionário de qualidade de vida “St George’s”  (conforme anexo) a ser aplicado aos pacientes 

selecionados na avaliação basal, no seguimento de 90, 180 e 360 dias. Informamos que este mesmo questionário 

estará sempre utilizado nos demais centros internacionais e, ainda, que a licença para uso do mesmo foi adquirida 

pela Empresa patrocinadora. 

2. Troca da válvula EBV para a TS EBV (conforme descrição anexa). Esta nova válvula apresenta as mesma 

características que a válvula utilizada até este momento, com o diferencial de que pode ser inserida de maneira mais 

simples e rápida, sem a necessidade de uso de fio guia. 

 

 

Atenciosamente 

 

 

Prof Amarílio Vieira de Macedo Neto 

 

 

Prof Hugo Goulart de Oliveira 
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Tradução do documento original da Empresa Emphasys (confidencial) 
 
Transcopic EBV™ System 
 
Dentro do protocol clínico, a Emphasys Médical projetou e desenvolveu uma válvula 

endobronquial modificada. Solicita-se um aditamento ao protocol original com 

objetivo de solicitar licença para seu uso na avaliação clínica futura.  

 
A Válvula Endobronquial Transcópica (EBV DE TS) é semelhante a EBV atualmente 
investigada, entretanto, sua liberação acontece via um cateter que  ajusta-se dentro do 
canal de trabalho do canal do broncoscopio. O novo Sistema não mais necessita de 
um fio guia e prescinde da troca do broncoscopia com o sistema de liberação 
utilizado anteriomente. Este sistema utiliza um broncoscópio de canal 2.8 mm de 
diâmetro. O diâmetro do cateter de entrega é menor que a configuração atual para 
permitir a utilização do sistema desenvolvido atualmente. Desta maneira, foi 
necessária uma pequena modificação na configuração da válvula, sendo criado um 
suporte em forma de diamante que auxilia na compressão maior da válvula antes da 
liberação. Além do mais, o mecanismo selador mudou de maneira que as atuais 
“asas” do EBV foram substituídas por uma camada de membrana que engloba o 
mecanismo de fixação da válvula.  
 
O diâmetro de trabalho da EBV DE TS é 4.0mm – 7.0mm. O Sistema da EBV 
DE TS é semelhante em materiais de construção (Nitinol e Silicone). Um 
nível de dispersão do mesmo silicone é usado para facilitar a formação da 
membrana seladora. Os métodos industriais para a válvula e mecanismo de 
fixação são os mesmos da EBV atual. A membrana é formada sobre o 
mecanismo de fixação em vez de ser processo de moldamento. O EBV DE 
TS é inspecionado, embalado e esterilizado pelos mesmos métodos da EBV 
atual. Foi testado em nosso laboratório e em provas de animal (ovelha) nos 
mesmos padrões utilizados para o Sistema original de EBV.  
 
 
 
CONFIDENCIAL EMPHASYS INC MÉDICA. -DEZEMBRO 2002 PATENTES 

PENDENTE 
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GLOSSÁRIO 

 

 

BODE Índice prognóstico para doença pulmonar obstrutiva crônica 
que utiliza os valores de índice de massa corporal, volume 
expiratório forçado no primeiro segundo, grau de dispnéia e 
distância percorrida no teste da caminhada dos seis 
minutos proposto por Celli et al. (2004). 

Exclusão lobar Implante de válvulas em todos os segmentos de um lobo. 

Stent Suporte endoluminal. Nome utilizado em referência ao 
dentista inglês do século XIX Charles Stent.  

TTEP Tratamento transbroncoscópico do enfisema pulmonar. 
Termo proposto em alternativa aos termos que têm sido 
relatados na literatura, como bronchoscopic lung volume 
reduction surgery (LVRS) ou bronchoscopic lung volume 
reduction (BLVR), visto que o broncoscópio é utilizado 
apenas no tratamento, enquanto que a redução de volume 
é um dos objetivos buscados. 
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