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Apresentação

Prezados (as) leitores (as),

Em 2019 manteremos o formato mensal de relato de caso com revisão do tema, abordando
questões da prática médica diária e trazendo as últimas atualizações da área aos leitores.

No PP deste mês apresenta-se um caso raro de distúrbio respiratório do sono. Neste artigo, as
autoras relatam o passo a passo do diagnóstico e tratamento e apresentam uma discussão
minuciosa sobre o assunto, enaltecendo o papel do médico especialista na condução dos
casos com apresentação e evolução não habitual.

Boa leitura.

Dra. Regina Célia Carlos Tibana
Editora-chefe do Pneumologia Paulista
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Apresentação clínica tardia da síndrome de
hipoventilação central congênita.
Relato de Caso
Fabíola P. Galhardo Rizzatti1; Erika Treptow2; Lia Rita de Azeredo Bittencourt3

1Professora Adjunta do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e
Pós-Doutoranda do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
2Médica Pneumologista e Especialista em Medicina do Sono.
3Professora livre docente do Departamento de Psicobiologia e Pró-Reitora de Pós-Graduação da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

Exames Complementares Resultados
Raio X de tórax (PA e Perfil) Sem anormalidades
Prova de função pulmonar Sem anormalidades
Gasometria arterial
(repouso em ar ambiente) pH: 7,35p

O2: 64 mmHgp
CO2: 48 mmHg
HCO3

-: 26 mmol/L
BE: 0 mmol/L
Saturação de O2: 92%

Eletrocardiograma Sem anormalidades
Ecocardiograma Dilatação discreta de AE,

desempenho sistólico do VE
preservado, discreto aumento
do diâmetro do VD, DSVE
preservado e PSAP de 53 mmHg

Tomografia computadorizada
de crânio Sem anormalidades

Tabela 1 - Resultado dos exames complementares na
investigação diagnóstica inicial da paciente (aos 25 anos
de idade).

PA: póstero-anterior; O2: oxigênio; CO2: dióxido de carbono; BE: excesso
de base; AE: átrio esquerdo; VE: ventrículo esquerdo; VD: ventrículo direito;
DSVE: desempenho sistólico do ventrículo esquerdo; PSAP: pressão
sistólica da artéria pulmonar.

Relato de Caso

Paciente do sexo feminino, branca, 52 anos, natural e
procedente de Barra Bonita (SP), professora, solteira.

Iniciou acompanhamento no ambulatório de distúrbios
respiratórios do sono com 25 anos, apresentando queixa
de sono não reparador, sonolência diurna excessiva,
roncos, engasgos, cianose e pausas respiratórias
presenciadas durante o sono, além de obesidade desde a
adolescência. Nos últimos três anos referia ganho de 30
quilos e estava pesando 112 quilos (índice de massa
corporal – IMC – de 40,72 Kg/m2). Relatava bom
desenvolvimento neuropsicomotor, mas com dificuldade
de concentração e de memória desde a infância. Negava
tabagismo, etilismo e doenças crônicas. No exame físico,
apresentava saturação periférica de oxigênio de 93% em
ar ambiente, sem outras anormalidades.

Os exames complementares realizados na ocasião estão
descritos na Tabela 1 e o resultado da Polissonografia
(PSG) diagnóstica dessa época está descrito na Tabela 2.

Diante do quadro de obesidade, apneia obstrutuiva do
sono (AOS) e hipercapnia diurna e, descartadas outras
causas de hipoventilação alveolar crônica, a paciente
recebeu diagnóstico de AOS moderada associada à
síndrome de hipoventilação da obesidade (SHO) e
hipertensão arterial pulmonar secundária ao quadro de
hipoventilação crônica. Foi tratada com aparelho de
pressão positiva contínua (CPAP) em vias aéreas durante
o sono, com bom controle dos eventos respiratórios. Houve
melhora parcial das queixas iniciais e a pressão de

tratamento foi ajustada ao longo do seguimento de acordo
com sintomas e gasometria arterial.

Manteve-se estável até que, aos 31 anos, sofreu um
pneumotórax à direita com agudização do quadro de
insuficiência respiratória, necessitando de intubação
orotraqueal e ventilação mecânica. Apresentou uma
extubação difícil, recebendo alta hospitalar
traqueostomizada, com necessidade de suporte
ventilatório noturno com aparelho de pressão positiva
bi-nível (modo S/T) e oxigênio (O2) suplementar a 3 litros/
minuto associado ao suporte ventilatório. Durante o

Lia Rita de Azeredo Bittencourt
lia@liabittencourt.com.br
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Figura 1A: polissonografia diagnóstica, onde pode ser visualizada no canal “SpO ” a dessaturação de oxigênio mantida ao longo da noite.2
Figura 1B: polissonografia para titulação de BiPAP com uso de oxigênio suplementar, podendo-se observar melhora parcial das dessaturações com o suporte
ventilatório.

Parâmetro Resultado
TTS 478 minutos
ES 86%
N3 e N4 18%
Saturação de O2 em vigília 88-96%
Saturação de O2 basal 93%
Saturação de O2 durante o sono Queda para até 70% em

sono NREM e 50% em
sono REM

Frequência cardíaca 78-102 bpm
IAH 26/h
Eventos Respiratórios Obstrutivos 184
Eventos Respiratórios Centrais 0

Tabela 2 - Resultado da polissonografia diagnóstica inicial
(realizada aos 25 anos de idade).

TTS: tempo total de sono; ES: eficiência do sono; Estágios N3 e N4 do
sono; O2: oxigênio; NREM: sono não REM (non-rapid eye movement);
REM: sono REM (rapid eye movement); bpm: batimentos por minuto; IAH:
índice de apneia e hiponeia do sono; h: hora.

seguimento, apresentou evolução clínica satisfatória, com
decanulação e fechamento da traqueostomia; mas manteve
a hipoventilação alveolar importante, com necessidade
de uso do bi-nível e do O2 suplementar durante o sono.

Várias PSG para ajustes da terapia ventilatória foram
realizadas ao longo do seguimento. A Figura 1 mostra o
hipnograma e as variáveis avaliadas em duas PSG realizadas,
novamente, quando a paciente estava com 31 anos.

Na Figura 1A, observa-se o hipnograma e as variáveis
avaliadas em PSG diagnóstica. Na Figura 1B, verifica-se
uma PSG realizada para titulação de aparelho de pressão
positiva bi-nível com oxigenoterapia suplementar.

Pode-se observar que na PSG diagnóstica (Figura 1A), a
paciente apresentou importante queda de saturação de
O2 durante todo sono, nem sempre coincidente com eventos
respiratórios. Nesse exame, a paciente permaneceu 99,4%
do tempo de exame com saturação de O2 abaixo de 90%. A
medida da pressão parcial de CO2 ao final da expiração
(PETCO2) evidenciou valores médios de PETCO2 de 58 mmHg,
com permanência dos valores de PETCO2 > 55 mmHg por
163 minutos (aproximadamente, 45% do tempo de exame).
A Figura 1B mostra o hipnograma de uma PSG realizada
com aparelho de pressão positiva bi-nível (pressões
atingidas 23 x 18 cmH2O) associado a O2 suplementar a
3,5 L/min.

Na PSG realizada com bi-nível e oxigênio suplementar
(Figura 1B), observa-se que a queda da saturação de O2

permanece; porém, há melhora em relação ao exame
diagnóstico. Nessa noite, a paciente permaneceu 20% do
tempo com saturação de O2 abaixo de 90%. Na avaliação
da PETCO2, os valores médios foram de 48 mmHg, com
permanência dos valores de PETCO2 > 55 mmHg por 80
minutos (aproximadamente, 20% do tempo de exame).

Aos 38 anos, com peso de 140 quilos (IMC: 50 Kg/m2) foi
submetida à cirurgia bariátrica. Perdeu cerca de 70 quilos
nos dois anos seguintes ao procedimento, atingindo um
IMC de 25 Kg/m2. Apesar da significativa perda de peso e da
boa adesão ao suporte ventilatório noturno, sempre com
oxigênio suplementar durante o sono, a paciente manteve
hipoventilação alveolar diurna com piora noturna.

A evolução da hipoventilação alveolar diurna
evidenciada pela gasometria arterial pode ser visualizada
na Tabela 3. Nos resultados das gasometrias arteriais
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Parâmetros                                 Ano
1991 2001 2005 2010 2015

pH 7,35 7,43 7,42 7,44 7,44
pO2 (mmHg) 64 58 72 63 61
pCO2 (mmHg) 54 52 40 45 45
HCO3

- (mmol/L) 28 34 25 30 29
BE (mmol/L) +1 +8 +1 +6 +3,9
Saturação de O2 (%) 92% 90% 94 92% 88,2%

Tabela 3 - Evolução da gasometria arterial diurna ao longo
dos anos

O2: oxigênio; CO2: dióxido de carbono; BE: excesso de base.

pode ser observado que o pH permanece dentro da normalidade
às custas de compensação metabólica, com manutenção dos
níveis de CO2 nos limites superiores da normalidade.

Em 2015, aos 49 anos de idade, como a paciente mantinha
hipoventilação alveolar importante, com manutenção de IMC
dentro da normalidade, decidiu-se investigar se haveria outra
patologia que justificasse a hipoventilação alveolar crônica.

A paciente foi então submetida à pesquisa de mutação do
gene PHOX 2B, associado à síndrome de hipoventilação central
congênita (SHCC). O estudo foi realizado com a coleta de sangue
venoso. O exon 3 do gene PHOX2B foi amplificado na região
que codifica a expansão de polialaninas com uso dos
seguintes primers – F: 5’CCAGGTCCCAATCCCAAC e R:
5’GAGCCCAGCCTTGTCCAG. Uma reação em cadeia da
polimerase (PCR – polymerase chain reaction) foi realizada de
acordo com o protocolo do fabricante (Invitrogen®). Um PCR-
RFLP usando a enzima de restrição AvaII (New England
Biolabs®) foi realizado nos produtos do PCR para detectar a
presença de mutação na região estudada, seguindo-se
protocolos previamente descritos1,2. Produtos da reação foram
submetidos à eletroforese em gel de agarose 3%. A pesquisa
revelou-se positiva e a imagem do alelo mutado em heterozigose
do gene PHOX2B pode ser visualizada na Figura 2.

O suporte ventilatório da paciente foi modificado para um

Figura 2: Imagem da eletroforese em gel de agarose a 3%. Resultado do PCR
realizado para pesquisa da presença de mutação de alelo do gene PHOX2B evidenciando,
na terceira coluna, a positividade para a mutação do gene em heterozigose.

aparelho de pressão positiva bi-nível com tecnologia
que oferece volume corrente garantido (volume
targeted pressure support - VtPS). Atualmente, a paciente
se encontra estável clinicamente, mantendo suporte
ventilatório noturno com uso de oxigênio suplementar
a 1,5 litros/minuto. Houve melhor controle dos
sintomas, da hipoventilação noturna, dos eventos
respiratórios, da hipercapnia e da hipoxemia diurnas.
A paciente será mantida em suporte ventilatório e
acompanhamento clínico.

Síndromes de Hipoventilação Alveolar
Crônica

Nas síndromes de hipoventilação alveolar crônica
(HAC), a ventilação alveolar é inadequada para
eliminar o dióxido de carbono (CO2) produzido durante
o metabolismo corporal, o que resulta em elevação da
pressão arterial de dióxido de carbono (PaCO2) para
valores acima de 45 mmHg3,4. Nessas condições, o pH
sanguíneo permanece estabilizado através de
variações na excreção renal de bicarbonato (HCO3

-). A
hipoxemia (saturação periférica de oxigênio – SpO2)
frequentemente acompanha a hipercapnia e pode
ocorrer de maneira isolada durante o sono ou durante
o período diurno e de sono4.

As causas de hipoventilação alveolar podem
envolver distúrbios no comando ventilatório central
(drive ventilatório), na transmissão periférica do
estímulo ventilatório (medula espinhal, nervos
periféricos), no sistema musculoesquelético ou no
sistema respiratório (distúrbios restritivos da caixa
torácica, doenças parenquimatosas pulmonares)3-5. A
tabela 4 apresenta a classificação das síndromes de
hipoventilação alveolar segundo a Classificação
Internacional de Distúrbios do Sono da Academia
Americana de Medicina do Sono (3ª edição)6.

Inicialmente, a hipoventilação pode ocorrer apenas
durante o período de sono, representando um estágio

1. Síndrome de Hipoventilação da Obesidade
2. Síndrome da Hipoventilação Alveolar Central Congênita
3. Hipoventilação Alveolar Central de Início Tardio Associada

com Disfunção Hipotalâmica
4. Hipoventilação Alveolar Central Idiopática
5. Hipoventilação Alveolar do Sono associada ao uso de

Medicações*
6. Hipoventilação do Sono Associada à Condição Médica†

Tabela 4 - Classificação das Síndromes de Hipoventilação
relacionadas ao sono segundo a Classificação
Internacional de Distúrbios do Sono - 3ª edição (ICSD-
3rd edition)

*Sedativos, anestésicos, narcóticos e relaxantes musculares são
algumas medicações que podem causar hipoventilação alveolar.
†Doenças neurológicas, pulmonares e que afetem o funcionamento da
caixa torácica podem resultar em hipoventilação alveolar.
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inicial da doença; mas que pode evoluir para a hipercapnia
diurna4. A apresentação clínica da hipoventilação alveolar
é, muitas vezes, inespecífica. Os sinais e sintomas mais
frequentes incluem: sonolência excessiva diurna, fadiga,
sono não reparador, alterações cognitivas, cefaleia
matinal, despertares noturnos, dispneia, ortopneia,
taquipneia e uso de musculatura respiratória acessória3,4,6.

A documentação da ventilação noturna inadequada e
da hipercapnia pode ser feita pela gasometria arterial
(com medida da PaCO2) ou por métodos não invasivos e
equivalentes de avaliação, como a medida da pressão
parcial de CO2 no final da expiração (PETCO2) pela
capnografia ou pela avaliação da pressão parcial de CO2

6transcutâneo . Na ausência da avaliação de hipercapnia,
a presença de hipoxemia sustentada durante o sono (SpO2

≤ 88% por um tempo maior ou igual a 5 minutos) pode
sugerir hipoventilação, apesar de insuficiente para sua
comprovação.

A hipoventilação noturna ocorre na presença de um
dos seguintes achados6,7:

1. Elevação ≥ 10 mmHg da PaCO2(ou equivalente)
durante o sono, em relação à observada na vigília em
posição supina, para um valor superior a 50 mmHg por
período ≥ 10 minutos.

2. Aumento da PaCO2(ou equivalente) >55 mmHg por
tempo ≥ a 10 minutos.

As síndromes de hipoventilação da obesidade e a
hipoventilação central congênita são duas causas de
hipoventilação alveolar crônica envolvidas no quadro
clínico apresentado pela paciente do relato de caso e que
serão discutidas a seguir.

Síndrome da Hipoventilação da Obesidade
(SHO)

A SHO é caracterizada por obesidade (índice de massa
corpórea > 30 Kg/m2) e hipoventilação alveolar crônica
diurna (PaCO2> 45 mmHg) na ausência de outras causas
de hipoventilação6,8,9. Vale ressaltar que a SHO é a única
síndrome de hipoventilação na qual a comprovação de
hipoventilação alveolar diurna é obrigatória nos critérios
diagnósticos.

Como a medida da PaCO2 pode mostrar valores
falsamente diminuídos em situações como ansiedade,
medidas adicionais vêm sendo propostas na pesquisa de
hipoventilação alveolar nos últimos anos3,5,10. O
bicarbonato sérico representa o mecanismo
compensatório renal frente à acidose respiratória
provocada pela hipercapnia crônica. Valores de
bicarbonato maiores que 27 mEq/L apresentam uma
sensibilidade de 92% e especificidade de 50% na detecção
de SHO. Assim, níveis normais de bicarbonato sérico
excluem a presença de hipercapnia crônica, enquanto
níveis elevados indicam a necessidade de realizar a
gasometria arterial8.

A SHO comumente está associada com outros distúrbios
respiratórios do sono, e a AOS é a doença respiratória
mais comum, presente em, aproximadamente, 90 % dos
casos da SHO. Apenas cerca de 10% dos portadores de
SHO apresentam hipoventilação alveolar isolada9.

A fisiopatologia da doença é complexa e multifatorial8,
e os fatores implicados no desenvolvimento de SHO são:

1. Obstrução da via aérea superior. O depósito de tecido
adiposo leva a aumento do volume da língua e das paredes
laterais da faringe, o que obstrui a passagem de ar durante
o sono. Além disso, doentes com SHO apresentam maior
resistência da via aérea superior.

2. Alteração da mecânica respiratória. A complacência
pulmonar encontra-se diminuída na SHO e, frequentemente,
a prova de função pulmonar mostra um padrão restritivo.
A obesidade está associada com redução dos volumes
pulmonares.

3. Alteração da resposta ventilatória central. Doentes
com SHO possuem diminuição da resposta ventilatória
em situações de hipercapnia e hipoxemia.

A apresentação clínica mais comum é a hipersonolência.
Caso exista AOS comórbida, os sintomas incluem roncos,
engasgos noturnos, fadiga, diminuição de memória,
déficits de concentração e pausas respiratórias
presenciadas. Hipertensão arterial pulmonar,
insuficiência cardíaca direita e pletora facial por
policitemia também podem ocorrer3,5,9.

O diagnóstico da SHO habitualmente ocorre em duas
situações: durante investigação ambulatorial de distúrbios
respiratórios do sono em doentes com obesidade ou num
quadro de insuficiência respiratória aguda hipercápnica.

O acompanhamento dos pacientes com SHO deve ser
realizado, preferencialmente, por equipe multidisciplinar.
No tratamento, a utilização de estimulantes respiratórios
(progesterona, acetazolamida, aminofilina) não está
indicada6,8. A ventilação não invasiva com aparelhos de
pressão positiva (PAP – positive airway pressure) associada
à perda de peso são as primeiras linhas do tratamento da
SHO, mas o suporte ventilatório não deve ser postergado
enquanto o paciente tenta perder peso. Os pacientes devem
ser encorajados a modificar o estilo de vida, incluindo
alterações dietéticas e atividade física em sua rotina. O
aumento da atividade física, medidas alimentares e
redução de peso podem ocasionar melhora da qualidade
de vida de pacientes com SHO11.

Quando as mudanças de estilo de vida são insuficientes
para uma perda de peso significativa, uma possibilidade
terapêutica é a cirurgia bariátrica. A redução de peso com
a cirurgia está associada com melhora das trocas
gasosas12,13, aumento dos volumes pulmonares e melhora
da função da musculatura respiratória14. Entretanto,
alguns doentes continuam necessitando do uso de terapia
com pressão positiva. Um estudo com 35 pacientes com
AOS isolada ou AOS e SHO mostrou que, após a cirurgia,
22% dos doentes continuavam com indicação do uso do
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CPAP em comparação a 68% antes da cirurgia13. Desta
maneira, é essencial manter o seguimento dos doentes no
pós-operatório.

Os objetivos do tratamento com PAP na SHO são:
melhorar a ventilação alveolar noturna, diminuir o
trabalho respiratório e normalizar a troca gasosa15,16.

Na associação entre SHO e AOS, o tratamento com
pressão positiva contínua em vias aéreas (CPAP) durante
o sono é a modalidade de escolha. O CPAP é eficaz em
tratar, 50 a 80% desses casos15. O CPAP não melhora a
hipercapnia por aumentar diretamente a ventilação
alveolar, mas consegue estabilizar a via aérea superior e
eliminar eventos obstrutivos, diminui a hipoventilação
que ocorre entre eventos, aumenta os volumes pulmonares
e reduz o trabalho ventilatório. Vale lembrar que, em
doentes obesos, podem ser necessárias altas pressões de
CPAP para corrigir o distúrbio ventilatório do sono15.

A terapia com aparelho de pressão positiva bi-nível
tem indicação como terapia inicial naqueles doentes que
apresentam SHO com hipoventilação noturna isolada
(15,16), naqueles pacientes que recebem o diagnóstico de
SHO após descompensação aguda com necessidade de
internação hospitalar por insuficiência ventilatória15 ou
nos doentes com necessidade de altos níveis pressóricos
terapêuticos com CPAP, mas que continuam a apresentar
hipoventilação16. Três modalidades de terapia com bi-nível
podem ser utilizadas no tratamento da SHO:

A terapia bi-nível no modo espontâneo (modo S) possui
como vantagem o menor custo, porém pode desencadear
eventos de apneia central ou mista nos doentes com
instabilidade do controle ventilatório central15.

O bi-nível no modo espontâneo com tempo marcado
(modo ST) está indicado como terapia de primeira linha
nos doentes com hipoventilação alveolar isolada, na
ausência de eventos obstrutivos ou centrais. Uma
frequência respiratória de resgate é predefinida para
evitar momentos de parada ventilatória15.

Mais recentemente, a terapia com bi-nível com volume
garantido (volume targeted pressure support - VtPS) vem
sendo utilizada. É um modo híbrido que combina a
ventilação pressão-controlada e volume-controlado para
fornecer volume corrente adequado durante o período de
uso. A pressão de suporte varia automaticamente para
garantir a oferta de um volume corrente pré-estabelecido
(15,16). Tem a vantagem responder de maneira eficaz a
diferentes situações durante o sono como mudança de
decúbito, mudanças nos estágios do sono e alterações da
mecânica ventilatória. Entretanto, até o momento, não se
mostrou uma modalidade superior em comparação dos
outros modos de pressão positiva para tratamento da
SHO17-20.

O oxigênio suplementar não dever ser utilizado de modo
isolado para tratamento da SHO. O uso de oxigênio
suplementar está indicado para tratamento de
dessaturações noturnas não responsivas ao tratamento

otimizado com ventilação não invasiva com pressão
positiva em vias aéreas 21. Desde a introdução da terapia
com PAP não invasiva, a traqueostomia é raramente
necessária16.

Síndrome de hipoventilação alveolar central
congênita (SHCC)

A síndrome da hipoventilação central congênita é uma
doença genética rara caracterizada por falência do
controle autonômico da respiração devido a uma mutação
do gene PHOX2B (paired-like homeobox 2B) 22,23. O gene
PHOX2B, localizado no cromossomo 4, codifica um fator
de transcrição que tem papel relevante no desenvolvimento
do sistema nervoso autônomo. Esse gene, quando normal,
tem uma sequência de 20 alaninas no exon 3 (genótipo
20/20). Mais de 90% dos acometidos por SHCC apresenta
aumento na repetição de alaninas no exon 3 (com 24-33
alaninas) de um dos alelos e são heterozigotos para essa
mutação. Cerca de 10% dos acometidos apresenta outros
tipos de mutação (missense, nonsense ou frameshift)1,22.
Cada tipo de mutação tem implicações na gravidade da
apresentação clínica. Para a mutação com expansão de
polialanina, quanto maior o número de alaninas, maior a
gravidade do quadro clinico apresentado. Pacientes com
mutações que não envolvem o aumento de repetições de
polialaninas apresentam risco aumentado de
desenvolvimento de tumores da crista neural. A maioria
das mutações responsáveis pela SHCC ocorre de novo.
Cerca de 10%-25% dos pais são portadores
assintomáticos, o que indica que podem ser portadores
de expansões menores de polialanina, herdados em
padrão autossômico dominante, mas com penetrância
incompleta, mosaicismo somático ou germinativo22-24.

Na SHCC, o drive ventilatório é comprometido,
resultando em ventilação insuficiente e falência
respiratória. Ocorre hipoventilação alveolar com
hipercapnia e/ou hipoxemia, maior durante o sono do que
em vigília22-24. A hipoventilação é pior durante o sono não
REM (NREM), ocasião em que a ventilação depende quase
exclusivamente do sistema nervoso autônomo e dos
estímulos metabólicos.

O gene PHOX2B tem papel fundamental no processo de
neurodesenvolvimento, sendo necessário para o
desenvolvimento da maioria dos tipos neuronais no
sistema nervoso central e periférico23. O PHOX2B também
tem ação nas vias de quimiorrecepção centrais. Na
presença de mutação do PHOX2B, parece ocorrer uma
anormalidade na integração dos estímulos dos
quimiorreceptores com os controladores centrais da
ventilação, mais do que uma anormalidade dos próprios
quimiorreceptores com consequente redução do controle
ventilatório central22,23,25. Além disso, neurônios do núcleo
retrotrapezoide (NNRT) na região bulbar do tronco
encefálico expressam o gene PHOX2B. Esses neurônios são
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sensíveis às concentrações de CO2 no líquor e estão
integrados ao circuito neuronal que estimula o nervo
frênico e, consequentemente, promove a movimentação
diafragmática. Modelos animais mutados para o PHOX2B
apresentam redução dos NNRT e sobrevivem apenas com
suporte ventilatório23,25.

A maioria dos pacientes com SHCC apresenta sintomas
respiratórios evidentes ao nascimento, como cianose,
apneia e hipercapnia, na ausência de doenças pulmonares
ou de depressão do sistema nervoso central (SNC). Esses
pacientes requerem ventilação mecânica para
sobrevivência. No entanto, alguns indivíduos apresentam
uma forma tardia de apresentação clínica, com sintomas
que se desenvolvem mais tarde na infância ou no início
da idade adulta, apresentando hipoventilação e apneia
após anestesia, após uso de medicações depressoras do
SNC ou no curso de infecções respiratórias22,24.
Diferentemente das crianças que apresentam a
manifestação clássica da doença no início da vida, a SHCC
com apresentação clínica tardia inclui um grupo de
pacientes com sintomatologia variável e não específica2,26.

Pacientes com SHCC não apresentam resposta
ventilatória normal à hipercania e hipóxia, pois essas
respostas precisam de controle ventilatório intacto27.

É importante salientar que a hipoventilação alveolar é
a característica fundamental da SHCC e os pacientes
acometidos podem exibir hipercapnia e hipoxemia sem
nenhum sinal de desconforto respiratório, aparentando
normalidade mesmo em profunda hipoventilação. Essas
discrepâncias entre as anormalidades da troca gasosa e
a apresentação clínica fazem com que o diagnóstico e
manejo desses pacientes sejam desafiadores.

Conforme descrito anteriormente, a SHCC é considerada
uma desordem generalizada do sistema nervoso
autonômico. A apresentação e a gravidade das
manifestações clínicas variam. Pacientes podem
apresentar alteração na variabilidade cardíaca e
arritmias. Também pode ocorrer alteração do
desenvolvimento neurológico com problemas no
desempenho escolar. Além disso, a SHCC associa-se a
condições como Doença de Hirschsprung e tumores da
crista neural22,26.

A comprovação diagnóstica envolve a presença de
hipoventilação que piora durante o sono (excluídas outras
patologias que justifiquem o quadro) além da mutação
do gene PHOX2B22,28. Para descartar outras formas de
hipoventilação, a investigação deve incluir: radiografia
de tórax, avaliação de mobilidade diafragmática,
eletrocardiograma, ecocardiograma, ressonância
magnética do encéfalo, avaliação neurológica e
polissonografia. A PSG é necessária para que estabeleça
a presença de hipoventilação durante o sono e/ou de
outros distúrbios respiratórios do sono, seguindo-se as
normas estabelecidas pela Academia Americana de
Medicina do Sono (AASM)6,7. Na PSG, o diagnóstico de SHHC

é suspeitado quando se evidenciam hipercapnia e hipóxia,
piores durante o sono do que em vigília. Uma vez feito o
diagnóstico, a PSG deve ser utilizada para adequação dos
parâmetros ventilatórios que serão usados no
tratamento22,24.

Para diagnóstico da SHCC, é necessário que se
demonstre a presença de mutação do gene PHOX2B.
Conhecer o tipo específico de mutação ajuda na
antecipação da gravidade fenotípica de apresentação
clínica28. A presença da mutação do PHOX2B por expansão
de polialanina é evidenciada por meio de teste genético
molecular pela técnica de reação em cadeia da polimerase
(PCR). Outros tipos de mutações (missense, frameshift) são
demonstradas por sequenciamento gênico22,25.

O objetivo do tratamento é fornecer suporte ventilatório
adequado, que será mantido pelo resto da vida. Pacientes
mais graves podem ser totalmente dependentes de suporte
ventilatório; outros irão necessitar de ventilação durante
o dia e a noite, mas não serão totalmente dependentes do
ventilador; enquanto outros doentes precisarão de suporte
ventilatório somente no período noturno22–24,27.

Pela hipoxemia, existe o risco de desenvolvimento de
hipertensão arterial pulmonar (HAP). Entretanto, a oferta
isolada de oxigênio não é suficiente para tratamento da
hipoventilação e não previne o desenvolvimento de HAP.
Quando necessário, o oxigênio deve ser utilizado de
maneira suplementar ao suporte ventilatório por pressão
positiva22.

São opções de tratamentoda SHCC 22,28,29:
1. Ventilação com pressão positiva pela traqueostomia

para pacientes totalmente dependentes do ventilador.
Recomenda-se usar essa modalidade em crianças desde o
nascimento até cerca de 6-8 anos. Após essa idade, pode-
se tentar transição para a ventilação não invasiva.
Parâmetros ventilatórios devem ser ajustados para manter
a SpO2> 95% e a PETCO2 entre 35-40 torr.

2. Ventilação não invasiva com pressão positiva bi-
nível. Pacientes estáveis e que precisam de suporte
ventilatório apenas durante o sono podem ser ventilados
com a ajuda de máscaras nasais, máscara de almofada
nasal ou máscaras faciais. Deve ser usado um aparelho
bi-nível (não no modo espontâneo) ou um aparelho de
pressão positiva bi-nível com volume garantido (volume
targeted pressure support - VtPS).

3. Marcapasso diafragmático. Indicado para pacientes
totalmente dependentes do ventilador porque permite que
fiquem livres da ventilação durante o dia. Seu uso também
pode possibilitar a decanulação da traqueostomia
naqueles que são estáveis e dependentes de ventilação
somente no sono.

Sempre que possível, o suporte ventilatório deve ser
monitorizado com oximetria de pulso e PETCO2.

A SHCC é uma doença que não tem cura e que exige alta
suspeição clínica em pacientes com manifestação clínica
tardia e menos grave da doença.
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Conclusão

Apresentamos o caso de uma paciente diagnosticada,
inicialmente, com SHO associada à AOS. Mesmo após
perda de peso obtida com cirurgia bariátrica, houve
persistência de um quadro grave de hipoventilação
alveolar. Outras causas que justificassem a persistência
do quadro foram investigadas e a pesquisa de mutação
do gene PHOX2B mostrou-se positiva, estabelecendo a
SHCC com apresentação clínica tardia como causa da
hipoventilação crônica.

Com esse caso, ressaltamos a importância da
investigação de diferentes causas de hipoventilação
alveolar, particularmente quando uma única doença não
justifica a apresentação clínica. O tratamento deve ser
assegurado por toda a vida com o objetivo de evitar
complicações e melhorar o prognóstico.
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