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Resumo

Ainda não existe uma definição clara e objetiva da ACO (Asthma-COPD Overlap Syndrome). Criada para 
rotular um conjunto de apresentações clínicas que tanto podem ser vistas como uma asma com nuances de doença 
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) como o contrário, é mais do que a simples sobreposição de ambas. Provavel-
mente é produto de arranjos genéticos envolvendo diferentes configurações das redes genéticas determinantes 
da asma e da DPOC. Certamente, a progressão do conhecimento sobre os fundamentos genéticos das doenças 
respiratórias obstrutivas crônicas esclarecerá se a ACO é resultado de uma sobreposição ou é outra entidade clínica.

Descritores: Asma, DPOC, Genética

Abstract

There is still no clear and objective definition of ACO (Asthma-COPD Overlap Syndrome). Created to label 
a set of clinical presentations that can either be seen as asthma with nuances of chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD), or the opposite, ACO is more than a simple overlap of both. It is probably the product of genetic 
arrangements involving different configurations of genetic networks that determine asthma and COPD. Certainly, 
the progression of knowledge about the genetic fundamentals of chronic obstructive respiratory diseases will clarify 
whether ACO is an overlap syndrome or is another clinical entity.
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Introdução
A partir de 2014, um novo termo passou a figurar 

nas publicações do Global Initiative for Asthma (GINA)1 e 
do Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disea-
se (GOLD)2: ACO (Asthma-COPD Overlap Syndrome)3. A 
sobreposição da asma e da doença pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC) é uma possibilidade matemática concreta, 
diretamente proporcional à prevalência de cada uma em 
cada região. Entretanto, mais do que a simples associa-
ção de morbidades, o termo ACO refere-se à presença de 
diferentes mecanismos patogênicos subjacentes e visa a 
classificação daqueles pacientes que apresentam aspec-
tos clínicos tanto da asma como da DPOC, e não indicar 
uma nova doença3. Essa óptica vai ao encontro de concei-
tos atuais envolvendo as redes genéticas (RG) na gênese 
das diferentes apresentações da asma e da DPOC. Nesse 
contexto, é possível imaginar que a ACO seja o resultado 
de arranjos diferentes daquelas redes e que o espectro 
de apresentações clínicas e/ou fisiopatológicas observado 
na ACO represente a diversidade de arranjos genéticos 
possíveis. 

Asma, DPOC e ACO
Tradicionalmente, a 

asma e a DPOC são vistas 
sob uma perspectiva que as 
considera entidades indepen-
dentes, desconectadas, difi-
cultando, por vezes, o diag-
nóstico diferencial entre elas. 
Entretanto, novas informa-
ções vão destruindo o muro 
que colocamos entre elas. A 
compreensão do papel das RG 
na determinação das altera-
ções do comportamento celu-
lar no aparelho respiratório de 
asmáticos e de portadores de 
DPOC, bem como a identifica-
ção parcial de algumas delas, 
vem indicando bases gené-
ticas parcialmente comuns 
para ambas4. Daí a proposta 
de agrupá-las, sugerida para 
debate nesse artigo. Nessa perspec-
tiva, a ACO, e qualquer outra apre-
sentação clínica intermediária entre 
a asma e a DPOC, seria um produto 
de diferentes arranjos genéticos.

A definição de ACO (Quadro 
1) do GINA carece de objetividade e 
clareza. Outras definições encontra-
das na literatura especializada não 
possuem uniformidade e critérios 

diagnósticos. Como exemplo, pode-se citar a proposta da 
Sociedade Espanhola de Pneumologia e Cirurgia Torácica 
(SEPAR): “Obstrução ao fluxo aéreo que não é comple-
tamente reversível, acompanhada por sintomas ou sinais 
de reversibilidade aumentada da obstrução”5 (Quadro 
2). Concretamente, tanto a asma quanto a DPOC apre-
sentam variações clínicas, funcionais, histopatológicas 
e de marcadores inflamatórios (celularidade do escarro, 
por exemplo) intra e interindividuais ao longo do tempo. 
Esse fato, por si só, gera dificuldade na definição e no 
diagnóstico diferencial de ACO. Embora, certamente, a 
asma e a DPOC sejam alterações distintas, poderiam ser 
colocadas num mesmo grupo, o das doenças respirató-
rias obstrutivas crônicas (DROC). Nessa perspectiva de 
um grande espectro de disfunções respiratórias crônicas 
das vias aéreas que conjugam diferentes processos in-
flamatórios, que teriam a asma num extremo e a DPOC 
no outro, os diferentes arranjos entre as RG envolvidas 
poderiam, potencialmente, determinar inúmeros proces-
sos patogênicos intermediários que levariam às diferentes 
apresentações clínicas observadas na prática.

Fonte: GINA 20161
Legenda: GINA: Global Initiative for Asthma; DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; GOLD:  Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease; ACO: Asthma-COPD Overlap Syndrome

Quadro 1. Definições de asma, DPOC e ACO

Legenda: DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; GOLD:  Global Initiative for Chronic Obstructi-
ve Lung Disease; ACO: Asthma-COPD Overlap Syndrome

Quadro 2. Critérios diagnósticos de ACOS segundo o consenso GesEPOC/SEPAR6
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No quadro 3 são apresentadas as principais carac-
terísticas da asma e da DPOC “típicas”, e da ACO. Pode-
-se observar que o perfil do portador de ACO, segundo o 
quadro, seria o de um asmático com sintomas desde a 
infância que evolui com alterações compatíveis com DPOC 
na idade adulta, mas com maior grau de variabilidade na 
sintomatologia e no distúrbio funcional, que são persis-
tentes. Por vezes, a ACO parece uma forma mais grave de 
asma e, em outras, uma forma leve de DPOC. 

Num cenário indefinido como o da ACO, é difícil 
estimar sua prevalência. Estudos estimaram que 13-55% 
dos portadores de DPOC preencheriam os “critérios” para 
ACO7,8. Outros sugerem que pelo menos a metade das 
pessoas com idade acima de 60 anos e doença obstru-
tiva da via aérea9, e aproximadamente um quarto dos 

asmáticos graves adultos10, poderiam ser considerados 
portadores de ACO. Qualquer estimativa da proporção de 
pacientes com DROC que teriam ACOS não se apoia em 
dados consistentes, mas provavelmente, os portadores de 
ACO devem ser em maior número que os “DPOC puros”. 

Bases genéticas das DROC
Tanto a classificação fenotípica (baseada em ca-

racterísticas observáveis da doença ou de seu portador, 
como a morfologia, desenvolvimento, propriedades bio-

químicas ou fisiológicas, de-
sencadeantes de sintomas, 
respostas terapêuticas e 
outras), sem qualquer indi-
cação do mecanismo cau-
sal, como a classificação 
por endotipos (condição 
definida por um mecanis-
mo fisiopatológico distinto 
e determinístico), refletem 
as variações genéticas que 
modulam o comportamen-
to celular no pulmão e dão 
origem às disfunções obser-
vadas11. As bases genéticas 
de ambas justificam, tam-
bém, sua hereditariedade. 
A proposta de classificar as 
doenças de acordo com os 
endotipos aponta para a ne-
cessidade de identificar bio-
marcadores, produtos bio-
lógicos capazes de indicar 
os processos biológicos ou 
patogênicos determinantes. 
Estudos procurando identi-
ficar biomarcadores ofere-
cem informações relevantes 
sobre os processos celulares 
e moleculares que podem 
ser usados no diagnóstico, 
na seleção da terapia mais 
indicada e no prognósti-
co12,13,14,15,16. Idealmente, a 
utilidade de um biomarca-
dor é dependente de pro-
priedades como 1) relação 
clara entre o biomarcador e 

o processo patobiológico responsável pela disfunção; 2) 
indicação da gravidade do problema; 3) mudanças men-
suráveis em sua concentração em resposta à intervenção 
realizada; 4) sensibilidade, especificidade e valores pre-
ditivos positivos e negativos elevados e 5) material para 
exame possa ser coletado de modo simples e aceitável 

Fonte: GINA 20164
Legenda: DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; GOLD:  Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease; ACO: Asthma-COPD Overlap Syndrome, VEF1: Volume expirado no primeiro segundo, CVF: 
Capacidade Vital Forçada, BD: Broncodilatador, HRB: Hiperrreatividade brônquica.

Quadro 3. Aspectos usuais da asma, DPOC e ACOS
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pelo paciente. Outra característica fundamental para o 
uso prático de um biomarcador é que sua titulação não 
seja afetada por fatores extrínsecos à doença em ques-
tão. Como, até o momento, os biomarcadores identifica-
dos não preenchem todas essas qualidades, continua a 
busca de um biomarcador ideal, imune a fatores exter-
nos. Nessa linha de pesquisa, os microRNAs (miRNA) vêm 
assumindo posição de destaque. Os miRNA são pequenas 
moléculas de RNA não codificante que agem como re-
guladores fundamentais da expressão gênica, modulando 
todos os processos biológicos e sendo essenciais para a 
homeostase celular. Desregulações nos miRNA estão as-
sociadas a expressões aberrantes de genes que podem 
levar a alterações patológicas. Como seu perfil de expres-
são é alterado na doença pulmonar17, muitos estudos vêm 
procurando identificar miRNA específicos para a asma e a 
DPOC18,19. 

A identificação de polimorfismos genéticos asso-
ciados às doenças é outra linha de pesquisa importante 
na área das DROC. Os genome-wide association studies 
(GWAS), em que todo o genoma é avaliado sem qual-
quer hipótese pré-condicionante, identificaram mais de 
mil genes candidatos apenas na asma20 e muitos outros 
para a DPOC21. Diversos genes, organizados sob a forma 
de RG, nas quais um número variável de genes interage 
entre si determinando um processo biológico, normal ou 
doentio, vêm sendo apontados como responsáveis pe-
las disfunções, evoluções e respostas terapêuticas nas 
DROC22,23,24,25,26,27. Muitas vezes, genes envolvidos em dife-
rentes redes que, em conjunto, determinam as alterações 
da asma, também participam de outras redes importantes 
na patogenia da DPOC4,28,29. Possivelmente, essa é a razão 
de muitas das semelhanças observadas entre elas, como, 
também, da existência de formas clínicas das DROC ro-
tuladas como ACO, as quais, definitivamente, não consti-
tuem um único fenótipo. 

Ainda tratamos do mesmo modo diferentes pesso-
as portadoras da mesma doença, como se todos fossem 
iguais o que, certamente, justifica o fato de não alcançar-
mos desfechos terapêuticos desejados em diversas situ-
ações. O progresso dos estudos genéticos direciona para 
a “Medicina de precisão”, na qual o tratamento leva em 
consideração as necessidades do paciente individual, com 
base nos dados genéticos, em biomarcadores e caracte-
rísticas psicossociais, diferenciando-o de outros pacientes 
com apresentações clínicas semelhantes. Nesse contexto, 
a farmacogenética (ciência que estuda como os genes 
afetam a resposta do indivíduo a fármacos particulares) 
tem papel de destaque. A partir daí novos alvos terapêu-
ticos serão identificados, novos medicamentos serão de-
senvolvidos e a seleção do tratamento farmacológico será 
personalizada. Assim, a identificação das redes genéticas 
envolvidas nas disfunções presentes no espectro das 
DROC é o passo inicial para alcançarmos esse cenário.

Parte da dificuldade com os critérios diagnósticos 
de ACO advém de uma questão básica ainda não res-
pondida com evidências: o que gera a ACO? Ela seria o 
resultado de variações nas redes genéticas envolvidas 
com a asma e a DPOC? Seria um distúrbio respiratório 
intermediário entre a asma e a DPOC? Seria apenas a 
sobreposição das duas e suas variações seriam o reflexo 
das diferenciações existentes em cada uma delas? Cer-
tamente, apenas a progressão do conhecimento poderá 
responder essa questão. Apenas quando os mecanismos 
determinísticos da ACO vierem a ser conhecidos. Enquan-
to isso, podemos apenas conjecturar sobre os mecanis-
mos causais da ACO.

ACO: produto genético? 
RG estão envolvidas na gênese das DROC. Como 

as RG não são compartimentos estanques, há interco-
nexões múltiplas entre os genes, fazendo com que, em 
determinadas situações, o mesmo gene faça parte de di-
ferentes redes. Esse fato, por si só, pode ser responsável 
pelo espectro amplo de formas clínicas de DROC. Talvez, 
quando todos os polimorfismos genéticos (variações nas 
sequências de nucleotídeos que compõem o DNA e ocor-
rem com frequência maior que 1% na população) envol-
vidos nas DROC forem identificados e suas interações nas 
diversas RG envolvidas esclarecidas, o termo ACO será 
usado apenas no caso de superposição da asma e da 
DPOC, e as demais formas clínicas sob esse rótulo rece-
berão nomes próprios.

ACO: fase intermediária entre asma e 
DPOC? 

Se o espectro de apresentações clínicas da ACO 
refletir a participação parcial e associada de RG envolvi-
das na patogênese da asma e da DPOC, a falta de parti-
cipação de parte dos genes poderia ser responsável por 
formas mescladas de ambas. 

ACO: simplesmente uma sobreposição 
de asma e DPOC?

Nessa perspectiva, a ACO seria um resultado di-
reto da sobreposição da asma e da DPOC num mesmo 
indivíduo. Vista assim, sua frequência dependeria da pre-
valência de ambas e as variações em sua apresentação 
clínica seriam produto da diversidade de apresentações e 
gravidades de formas clínicas existentes nos dois distúr-
bios respiratórios. 
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