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Apresentação
Prezados (as) leitores (as),
A hipertensão pulmonar é uma das condições de maior gravidade na Pneumologia, com evolução
insidiosa em muitos casos, que são identificados frequentemente em fase avançada. O
diagnóstico precoce pode evitar complicações se medidas terapêuticas adequadas forem
instituídas e contribuir para melhora dos sintomas e da qualidade de vida dos pacientes.
A avaliação diagnóstica exige a realização de anamnese e exame físico minuciosos a fim de
identificar causas associadas, além de diversos exames complementares. Na atualidade, o
diagnóstico por meio de um único exame seguido de prescrição do tratamento específico é uma
atitude que não mais se justifica e frente à complexidade da doença, os pacientes deveriam ser
seguidos por profissionais com experiência na área.
Neste mês, a abordagem diagnóstica e terapêutica de um caso de hipertensão pulmonar são
apresentadas e discutidas pelos autores.
Aproveitem a leitura.
Dra. Regina Célia Carlos Tibana
Editora-chefe do Pneumologia Paulista
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Hipertensão Arterial Pulmonar associada à
Esquistossomose
Fernando Ramos Pellegrini1, Mônica Silveira Lapa2
1
Residente de Pneumologia da Faculdade de Medicina do ABC
2
Professora da Disciplina de Pneumologia da Faculdade de Medicina do ABC; Médica responsável
pelo ambulatório de Hipertensão Pulmonar do Hospital Mario Covas de Santo André; Professora da
Universidade Municipal de São Caetano do Sul; Médica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Relato de Caso
Paciente do sexo feminino, 41 anos, natural de Teófilo
Otoni, Minas Gerais (MG), procedente de Ribeirão Pires e
residente de Mauá, casada, cristã, trabalha como auxiliar
de desenvolvimento. Nega tabagismo, etilismo ou uso de
drogas. Mãe e pai sem comorbidades, nega doenças
pulmonares prévias. Refere que quando era criança e
morava em MG tomava banho em lagoas.
Internada no nosso serviço com quadro de dispneia e
edema de membros inferiores há um ano e um episódio de
síncope, estava em classe funcional (CF) IV.
Ao exame físico apresentava discreta turgência jugular,
PA 120x80 mmHg, frequência cardíaca de 69 bmp, oximetria
de pulso 98% em ar ambiente. Aparelho respiratório:
murmúrio vesicular presente sem ruídos adventícios;
Aparelho cardiovascular: sem alterações cardíacas;
abdome: normotenso, indolor, sem visceromegalias;
extremidades: edema ++/4 de membros inferiores.
Os exames complementares evidenciaram:
1) Radiografia de tórax: abaulamento do tronco da
artéria pulmonar (Figura 1).
2) Ultrassonografia de abdome (27/05/15): aumento do
lobo caudado e redução do lobo direito, contornos
irregulares e textura normal de fígado.
3) ECG: ritmo sinusal, sobrecarga de átrio direito, desvio
do eixo para direita, sinais de sobrecarga de ventrículo
direito (Figura 2).
4) Ecocardiograma (26/05/15): átrio esquerdo 28mm,
diâmetro de ventrículo direito 31mm, diâmetro diastólico
do ventrículo esquerdo 20mm, fração de ejeção 77%,
importante aumento de câmaras direitas, pressão sistólica
de artéria pulmonar135 mmHg, valva tricúspide com
incompetência discreta a moderada.

Mônica Silveira Lapa
molapa@uol.com.br
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Fig 1 - Radiografia de tórax

Fig. 2 - Eletrocardiograma

5) Sorologias para HIV, esquistossomose e hepatite B e
C eram não reagentes.
6) Pesquisa de Kato Katz negativa.
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Fig. 3 - Angiotomografia de tórax

7) Angiotomografia de tórax (25/05/15): dilatação de
tronco de artéria pulmonar, sem sinais de falha de
enchimento, presença de dilatação de câmaras direitas
(Figura 3).
8) Cintilografia ventilação/perfusão (03/11/15): baixa
probabilidade de tromboembolia pulmonar (TEP).
9) Teste de caminhada (13/11/15): distância: 540 m,
pressão arterial 97 x 68 mmHg, frequência cardíaca 87—
118—122 bpm, SpO2 97—95—97%.
10) Provas reumatológicas não reagentes.
11) Endoscopia digestiva alta (04/04/16): gastropatia
hipertensiva leve, gastrite antral erosiva elevada
moderada, úlcera de antro em cicatrização.
12) Cateterismo (31/08/16): átrio direito 20 mmHg,
ventrículo direito 145 x 22 mmHg, tronco pulmonar 135 x
50 (78) mmHg, capilar pulmonar 10 mmHg, debito cardíaco
2 (termodiluição) e 1,73 (Fick) L/min, resistência vascular
pulmonar 39 Woods. Pós-infusão de volume: átrio direito
25 mmHg, tronco pulmonar 138 x 57 (84) mmHg, capilar
pulmonar 10 mmHg, debito cardíaco 2,2 e 1,74 L/min,
resistência vascular pulmonar 33 Woods.
13) BNP (12/4/16): 707 pg/dL.
Devido à gravidade do caso (paciente em classe
funcional IV e apresenta resistência vascular pulmonar
de 39 Woods, baixo débito cardíaco, BNP elevado, mesmo
apesar de apresentar um teste de caminhada bom), optouse pela terapia combinada inicial (upfront combination)
com o uso de sildenafil, na dose de 20 mg três vezes ao dia
e ambrisentana, 5 mg uma vez ao dia. Após seis meses de
tratamento, a paciente encontrava-se em CF II, apresentou
piora do teste de caminhada, porém manteve uma
distância aceitável (480 m), BNP diminuiu para 122 pg/
dL. Após um ano e meio de tratamento, a paciente apresenta
CF I-II, voltou às suas atividades habituais (inclusive o
trabalho), o teste de caminhada permanece com 462 m
percorridos e o BNP atual é de 29 pg/dL.

Discussão
A hipertensão pulmonar (HP) constitui um grupo
heterogêneo de condições que apresentam em comum um
acometimento arterial pulmonar, caracterizado pelo
remodelamento das camadas vasculares íntima e média,
6

com o consequente aumento da resistência vascular
pulmonar, hipertrofia e dilatação do ventrículo direito,
podendo culminar com disfunção cardíaca significativa
(cor pulmonale) e óbito1,2.
A HP é atualmente definida pela presença de pressão
média da artéria pulmonar igual ou superior a 25 mmHg e
a resistência vascular pulmonar acima de 3 Woods,
medida em repouso, no cateterismo cardíaco direito3. A
classificação atual abrange cinco grupos, sendo que para
a definição da hipertensão arterial pulmonar (HAP, Grupo
I), acresce-se a pressão de oclusão de artéria pulmonar, a
pressão diastólica final do ventrículo esquerdo ou a
pressão do átrio esquerdo, que devem ser inferiores a 15
mmHg4.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a HP
com base na etiologia nos cinco grupos listados abaixo5,6:
• Grupo 1 - Hipertensão arterial pulmonar.
• Grupo 2 - HP devido à doença cardíaca esquerda.
• Grupo 3 - HP devido à doença pulmonar crônica e /
ou hipoxemia.
• Grupo 4 - HP devido à hipertensão pulmonar
tromboembólica crônica.
• Grupo 5 - HP devido a mecanismos multifatoriais
pouco claros.
A esquistossomose está classificada no Grupo 1.
As manifestações clinicas iniciais de HP são difíceis de
serem reconhecidas, porque são inespecíficas. Inicialmente,
os pacientes apresentam dispneia ao exercício e
fadiga. Como a HP é progressiva, a doença evolui ao longo
do tempo e os pacientes podem eventualmente desenvolver
os sinais e sintomas de hipertensão pulmonar grave com
insuficiência ventricular direita (dor torácica, síncope ao
esforço, edema periférico e ascite)7. Os exames de imagem
(angiotomografia de tórax e, algumas vezes, a radiografia
de tórax) evidenciam uma dilatação das artérias e do
tronco pulmonar e, o ecocardiograma, evidencia um
aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar,
calculada a partir da velocidade de regurgitação
tricúspide 8.
Para o diagnóstico de HAP associada à
esquistossomose (HAP-ESQ) considera-se: 1) paciente
procedente de área endêmica ou que tenha tratado
esquistossomose no passado; e 2) alterações hepáticas
sugestivas de esquistossomose como a presença de fibrose
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periportal ou aumento do lobo caudado e diminuição do lobo
direito.
A esquistossomose constitui a terceira doença parasitária
endêmica mais prevalente no mundo, precedida por malária
e amebíase 9,10.
Cinco espécies de esquistossomose podem causar infecção
em humanos. As três principais espécies são Schistosoma
mansoni (África e América do Sul), S. japonicum (Ásia Oriental)
e S. haematobium (África e Oriente Médio)11,12. A prevalência
de esquistossomose é maior na África subsaariana. Em todo
o mundo, estima-se que mais de 200 milhões de pessoas
estejam infectadas13,14, e a esquistossomose pode causar até
200 mil mortes por ano15,16.
O pulmão constitui uma etapa obrigatória do ciclo de vida
do parasita, que causa lesões pulmonares agudas e crônicas,
sendo essas últimas geralmente associadas à forma
hepatoesplênica da doença 9,10 . O desenvolvimento de
hipertensão portal presinusoidal pode levar ao
desenvolvimento de vasos colaterais portossistêmicos,
permitindo um caminho para a embolização de ovos de
esquistossomose na circulação pulmonar. Os ovos podem
apresentar-se em arteríolas pulmonares (diâmetro de 50 a
100 micrómetros) e produzem uma endarterite pulmonar
granulomatosa, com desenvolvimento subsequente de
hipertensão pulmonar e cor pulmonale. A progressão da doença
pode estar associada ao aumento cardíaco e à dilatação da
artéria pulmonar. Essas manifestações representam uma
doença terminal e, geralmente, são irreversíveis17.
Desta forma, uma das possíveis causas de HAP nestes
indivíduos seria a impactação de ovos nas artérias. No
entanto, um estudo de necrópsia em pacientes com HAP-ESQ
evidenciou a presença de ovos nas artérias pulmonares em
poucos pacientes23. Outra causa seria a hipertensão portal.
Cerca de 4% a 8% dos pacientes com esquistossomose crônica
desenvolvem doença hepatoesplênica 18,19. O mecanismo
envolvido seria a liberação de substâncias vasoconstritoras
pelo fígado que atingiriam a circulação pulmonar. Uma
terceira possível causa de HAP nestes indivíduos seria a
presença de shunts sistêmicos que causariam o hiperfluxo
pulmonar e consequente disfunção endotelial e HAP.
Algumas outras teorias também estão em investigação,
como uma possível alteração genética associada e um
processo inflamatório que acarretaria no aumento da
sinalização de IL-4 e IL-13 nestes indivíduos24.
Um estudo realizado no INCOR-SP evidenciou a prevalência
de 5% de HAP-ESQ20. Considerando-se que a doença acomete
200 milhões de habitantes, HAP-ESQ torna-se uma das causas
mais prevalentes em países em desenvolvimento21. Desta
forma, estudos randomizados com medicamentos para HAP
para este grupo de pacientes seriam extremamente
interessantes para avaliar a eficácia e a segurança. O primeiro
estudo de casos incidentais de HAP-ESQ evidenciou um
aumento da sobrevida após tratamento específico para HAP e
melhora dos parâmetros hemodinâmicos22. Outro estudo atual
que comparou pacientes com HAP-ESQ sem tratamento
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(controle histórico) com pacientes em tratamento,
mostrou um aumento da sobrevida destes pacientes21,
o que sugere que o tratamento para HAP nestes
pacientes é eficaz.

Tratamento da HAP
Segundo as diretrizes de HAP, o tratamento baseiase na Tabela 1. O objetivo do tratamento é manter os
pacientes em um baixo risco de mortalidade.
As medidas gerais de tratamento são:
1) Restrição hídrica: inicia-se uma restrição de
1500mL/dia com um aumento se necessário.
2) Diuréticos: a escolha do tipo e da dose
normalmente é a critério do médico. Os pacientes
costumam ter boa resposta com o tratamento e
aumenta-se a dose de acordo com a necessidade do
paciente. Deve-se também associar os antagonistas
da aldosterona. A monitorização da função renal e
eletrólitos é necessária para evitar hipocalemia e
insuficiência renal.
3) Anticoagulação: está indicada em pacientes com
hipertensão arterial pulmonar idiopática (HAPI)
devido à alta prevalência de lesões trombóticas.
4) Oxigenoterapia: está indicada em casos de
hipoxemia.
5) Digoxina e outras drogas cardiovasculares: a
digoxina melhora o débito cardíaco agudamente em
pacientes com HAPI porém sua eficácia é inconclusiva
a longo prazo. Não há evidências de que o uso de betabloqueadores, inibidores da enzima conversora de
angiotensina e antagonistas do receptor de angiotensina
II sejam eficazes e seguros em pacientes com HAP.
O tratamento específico para HAP constitui no uso de
medicamentos que podem agir, basicamente, em três vias:
a) via da endotelina; b) via do óxido nítrico; c) via da
prostaciclina. O uso de bloqueadores de canal de cálcio
está indicado apenas em alguns pacientes com HAPI
que respondem ao teste de vasorreatividade durante o
cateterismo cardíaco direito. Não deve ser utilizado de
rotina, especialmente sem a realização deste.
a) Via da endotelina: os medicamentos disponíveis
são a Bosentana, a Ambrisentana e o Macitentan. Agem
como antagonistas do receptor de endotelina -1 (ERA),
a qual é um potente vasoconstritor.
b) V ia do óxido nítrico: os medicamentos
disponíveis no Brasil são o sildenafil e o tadalafil (que
são inibidores da fosfodiesterase-5 (PDE-5)) e o
riociguate (estimulador direto da guanilato ciclase).
Ambas as classes promovem vasodilatação por
aumento da concentração de GMP cíclico na
musculatura lisa da artéria pulmonar.
c) V ia da prostaciclina: os medicamentos
disponíveis no Brasil são o Iloprost (inalatório) e,
futuramente, o selexipag (via oral). Os medicamentos
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Baixo Risco
<5%
Ausentes

Risco intermediário
5-10%
Ausentes

Alto Risco
>10%
Presentes

Progressão de sintomas

Não

Lento

Rápido

Presença de síncope

Não

Ocasional

Síncope de repetição

I,II

III

IV

> 440m

165-440m

< 165m

VO2 pico (>65% predito)
> 15mL/min/Kg
VE/VCO2 slope <36
BNP <50 ng/l
NT-pro BNP <300 ng/ml
Área AD <18 cm2
Sem derrame pericárdico

VO2 pico (35-65% predito)
11-15mL/min/Kg
VE/VCO2 slope 36-44,9
BNP 50-300 ng/l
NT-proBNP 300-1400 ng/l
Área AD 18-26 cm2
Sem derrame pericárdico

VO2 pico (<35% predito)
< 11mL/min/Kg
VE/VCO2 slope >45
BNP >300 ng/l
NT-proBNP >1400 ng/l
Área AD >26 cm2
derrame pericárdico

Pressão AD <8 mmHg
IC 2.5 l/min/m2
SvO2 >65%

ou mínimo
Pressão AD 8-14 mm
HgIC 2.0–2.4 l/min/m2
SvO2 60-65%

Pressão AD >14 mm
HgIC <2.0 l/min/m2
SvO2 <60%

Determinantes de prognóstico
(mortalidade em 1 ano)
Sinais clínicos de insuficiência
cardíaca direita

Classe Funcional (WHO)
Distância do teste de caminhada
Teste cardiopulmonar

NT-proBNP
Imagem (ecocardiograma/ RM)

Hemodinâmica

*Adaptado de: 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension25. Legenda: VO2 pico: consumo de oxigênio no pico do
exercício; VE/VCO2: equivalente ventilatório para dióxido de carbono; BNP: peptídeo natriurético; NT-ProBNP: N-terminal pró BNP; AD: átrio direito; RM:
ressonância magnética; IC: índice cardíaco, SvO2: saturação venosa mista.

endovenosos (epoprostenol e trepostinil), subcutâneo
(trepostinil) e orais (beraprost e trepostinil) não são
comercializados no Brasil. Estes medicamentos também
promovem vasodilatação e agem como análogos da
prostaciclina ou agonistas do seu receptor. Dentre estas
drogas, o epoprostenol é a primeira escolha para
tratamento de pacientes em CF IV25.
No caso em questão, a paciente apresentava uma RVP
muito elevada e um débito cardíaco baixo, além da pressão
no átrio direito de 20mmHg; encontrava-se em CF IV, com
sinais de cor pulmonale e BNP muito elevado (ao redor de
700pg/dL), ou seja, estava na avaliação de alto risco (vide
tabela). Por estas razões, a paciente foi tratada
inicialmente com duas drogas específicas para a HAP
(upfront combination), um ERA e um PDE-5. A associação
de duas drogas na fase inicial tem mostrado superioridade
no tratamento de pacientes mais graves, como pode ser
visto no caso em questão, em que a paciente voltou às
suas atividades normais, com normalização do BNP e
melhora da classe funcional.
A estratégia de tratamento deve ser guiada pelo risco
de cada paciente. Apesar do tratamento específico ter
aumentado a sobrevida dos pacientes, estudos têm
evidenciado que a associação de medicamentos com
diferentes vias de ação é eficaz para HAP e deve ser
oferecido para todos os pacientes. A terapia combinada
com ERA e PDE-5 apresentou melhora clínica e
hemodinâmica em estudos controlados e randomizados
8

de pacientes com HAP. Atualmente, admite-se que a grande
maioria dos pacientes com risco baixo e intermediário no
diagnóstico devam fazer tratamento com terapia
combinada26.
.
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