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PALAVRA DO PRESIDENTE

13o. Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia:

contagem regressiva
Prezados sócios,
Nesta edição da revista Pneumologia Paulista o tema é
Circulação Pulmonar. Com a cooperação de vários colegas,
especialistas dessa sub-área, estamos atualizando e
revisando a Tromboembolia Pulmonar Aguda e Crônica
(TEP) da profilaxia ao tratamento, Hipertensão Arterial
Pulmonar (HAP), a avaliação hemodinâmica, sua nova
classificação, a conduta atual e os futuros tratamentos, entre
outros, temas de grande importância e difícil manejo na nossa
prática clínica.
Dentro da programação científica da SPPT de 2009,
realizamos em 25 de agosto a Jornada de “Emergências
Respiratórias” na qual revisamos e discutimos de maneira
interativa temas como a avaliação e conduta na dispnéia,
hemoptise, procedimentos cirúrgicos para o pneumologista
e via aérea difícil.
Realizamos também jornadas em várias regionais e outras
já estão agendadas. Confira a programação completa de
nossos eventos acessando nosso site: www.sppt.org.br.
As reuniões de Pizza Cirúrgica e Clínica continuam
prestigiadas e são hoje uma grande oportunidade de
aprendizado, discussão e confraternização dos colegas
paulistas da área respiratória.
E não se esqueça que você é sócio da SPPT, tem direito a
ter página própria na internet com todo conteúdo de nosso
site. Se você ainda não a tem, entre em contato no 0800171618
ou pelo e-mail sppt@sppt.org.br. Esta é uma excelente
ferramenta para você divulgar seu trabalho aos seus colegas
de outras especialidades e clientes.
Iniciamos a fase final da organização do 13o. Congresso
Paulista de Pneumologia e Tisiologia, que será realizado de
19 a 22 novembro de 2009, no Centro de Convenções da
Fecomércio, em São Paulo. O programa científico está quase
concluído.
Teremos a presença dos professores: Kevin Brown, de
Denver, que irá abordar doenças do interstício pulmonar,
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Rodney Jerome Landreneau, de Pittsburgh, referência
mundial em câncer de pulmão e Gustavo Javier Rodrigo, de
Montevidéu, conhecido por suas publicações sobre o
tratamento da asma na emergência e de manutenção.
Os cinco cursos pré-Congresso serão realizados no dia
19 de novembro. Quatro deles no Centro Fecomércio de
Eventos e o de Endoscopia Respiratória, que acontecerá no
Hospital das Clínicas-INCOR. Lembramos que os sócios da
SPPT que se inscreverem no 13o. Congresso Paulista de
Pneumologia e Tisiologia até o dia 1 de outubro, terão direito
a escolher e participar gratuitamente de um dos cursos préCongresso. Não perca essa oportunidade.
Ainda dentro do Congresso, teremos uma grande
confraternização na cerimônia de abertura que será realizada
no próprio Centro Fecomércio de Eventos, no dia 19 de
novembro, à noite. Dos dias 20 a 22 de novembro,
conferências, mini-conferências, mesas redondas, debates,
sessões de perguntas e respostas englobarão os mais
variados temas da área respiratória. Programamos, também,
um dia inteiro de sessões interativas sobre os mais variados
temas de nossa especialidade e workshops para discutir e
aprimorar os protocolos do tratamento de alto custo dos
pacientes portadores de DPOC e HAP.
Estamos trabalhando para elaborar uma programação
sócio-cultural, que possibilite a confraternização e
congregação dos colegas durante todos os dias do 13 o.
Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Dessa
forma, teremos happy hour ao final do programa científico
nos dias 20 e 21 de novembro.
Não percam a oportunidade de inscrever-se antecipadamente
com desconto, podendo participar de um dos cursos préCongresso gratuitamente. Todas as informações e novidades
do 13o. Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia estão
no nosso site: www.inscricaofacil.com.br/pneumologia.
José Eduardo Delfini Cançado
Presidente da SPPT
presidente@sppt.org.br

Pneumologia Paulista Vol. 22, No.7/2009

PALAVRA DO EDITOR

Avanços crescentes e fascínios
da circulação pulmonar
Os recentes avanços no tratamento da hipertensão arterial
pulmonar (HAP) despertaram grande interesse pela classe
médica para este grupo de doenças, até a pouco tempo
esquecidas.
Nesta edição apresentamos em diferentes seções as
atualizações e recomendações oriundas do IV Simpósio
Mundial de Hipertensão Pulmonar , que ocorreu em 2008 em
Dana Point e recém publicadas. Rogério Souza, professor da
disciplina de pneumologia da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, fez parte do grupo de médicos
e pesquisadores deste Simpósio.
Segundo o Registro Frances, a prevalência de HAP foi de
15 casos/milhão de habitantes adultos e a incidência de 2,4
casos/milhão de habitantes adultos/ano. Considerando a
população brasileira 192 milhões de habitantes, deveremos
ter por volta de 2880 pacientes com HAP no Brasil. Mas
acredito que pelas nossas particularidades locais esse
número seja maior. Infelizmente, ainda fazemos parte de uma
zona endêmica de esquistossomose, que apesar do controle,
ainda é grande o número de infectados. Lapa e cols,
demonstraram uma prevalência de 4,6% de HAP em
pacientes com esquistossomose hepatoesplenica. A
esquistossomose é considerada hoje, talvez a principal causa
de HAP no mundo, com um número estimado de 400000
pacientes com HAP associada à esquistossomose.
No Brasil esses números devem ser preocupantes, sendo
mandatória a manutenção das medidas para controle e
erradicação da esquistossomose e a realização de estudos
para definir se as drogas disponíveis para o tratamento da
HAP, também são eficazes e seguras para a HAP associada
à esquistossomose.
A cardiopatia congênita associada a HAP também é
reflexo de um sistema de saúde precário, sendo outra
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importante causa em nosso meio. O Registro Brasileiro de
Hipertensão Pulmonar encontra-se em andamento. Estes
dados serão fundamentais para o conhecimento da nossa
realidade.
O ecocardiograma é um excelente método para avaliação
inicial em casos suspeitos de hipertensão pulmonar, porém
a sua acurácia é limitada, além de, exceto quando mostra
alterações do lado esquerdo do coração ou constata a
presença de cardiopatia congênita, a presença de HP ao
ecocardiograma abre um leque de possibilidades
diagnósticas com terapêuticas específicas para cada caso.
Não devemos banalizar este achado. Portanto, apesar da
baixa prevalência da HAP, a HP é comum em várias outras
doenças, determinando a necessidade do diagnóstico
adequado.
Outro importante tema abordado nesta edição é a
tromboembolia pulmonar(TEP) ou seria tromboembolismo
pulmonar? Veja texto esclarecedor do Dr. Joffre de Rezende
sobre Linguagem Médica.
Embora medidas profiláticas possam diminuir de forma
significativa a mortalidade de TEP em pacientes
hospitalizados, ela ainda é subutilizada. O seu diagnóstico
depende do grau de suspeita clínica e a utilização de escalas
para estabelecer o grau de probabilidade é útil para direcionar
ou priorizar os exames para confirmação diagnóstica. Estes
e outros fascinantes temas na área da circulação pulmonar
são discutidos nesta edição.
Boa leitura.
Jaquelina Sonoe Ota Arakaki
Editora
jaqueota@uol.com.br
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INTRODUÇÃO
Gravidez e puerpério são fatores de risco bem estabelecidos
para o desenvolvimento de tromboembolismo venoso.
O tromboembolismo venoso (TEV) é uma doença vascular
de patogênese multifatorial que resulta em duas manifestações
clínicas, intimamente, relacionadas: tromboembolia pulmonar
(TEP) e trombose venosa profunda (TVP).
A incidência de TEV é de 0,5 a 3 casos para cada 1000
gestações e ocorre cerca de cinco vezes mais nas mulheres
grávidas em relação às mulheres não gestantes de faixa etária
semelhante. Essas complicações são mais comumente
observadas no período que antecede o parto ou no
puerpério.1,5
Segundo dados do Center for Diseases Control de 1991 a
1999, a TEP foi a causa mais comum de morte em gestantes
nos Estados Unidos (20%), superando os casos de hemorragia
(17%) e eclâmpsia (16%).6
PATOGÊNESE
Podemos observar durante a gravidez e no puerpério a
presença de todos os três componentes da tríade de Virchow:
estase venosa, injúria endotelial e estado de
hipercoagulabilidade.2
O aumento da estase venosa é o fator mais importante e
está relacionado com a compressão da veia cava inferior e da
veia ilíaca esquerda pelo útero gravídico.7,8
A gestante também apresenta um estado de
hipercoagulabilidade onde se observa uma redução dos níveis
de proteína S, elevação dos fatores de coagulação I, VII, VIII,
X e resistência progressiva à atividade da proteína C. Estas
alterações com caráter trombogênico, provavelmente, são
recursos preparatórios para o parto, reduzindo os riscos de
sangramentos letais na mãe.9
A lesão endotelial pode ser promovida pelo trauma cirúrgico
no pós parto, história de TVP prévia e tabagismo. O risco de
trombose parece aumentado durante o terceiro trimestre da
gestação e na fase puerperal imediata, porém, há evidências
clínicas de que o tromboembolismo venoso possa ocorrer
com freqüências semelhantes em todos os três trimestres.10
QUADRO CLÍNICO
Durante a gravidez os sintomas como dispnéia e taquipnéia
são inespecíficos e podem mascarar o espectro clínico da
6

TEP. O estado gestacional é considerado como fator
independente para a TEP, assim pelas diretrizes da British
Thoracic Society todas as gestantes são consideradas no
mínimo como risco intermediário na avaliação clínica inicial.11
A avaliação da probabilidade clínica pode ser feita pelo escore
de Wells, devido a sua simplicidade, podendo ser realizado à
beira do leito ou na sala de emergência.12 Porém é importante
ressaltar que esta escala não foi validada na população de
gestantes.
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
A gasometria arterial é um exame muito sensível, porém
pouco específico para o diagnóstico de TEP. A presença de
alcalose respiratória é um achado comum tanto na gravidez
quanto na TEP.13,14
O nível sérico de dímeros-D é muito sensível, porém pouco
específico para o diagnóstico de TEP e tem grande
aplicabilidade na prática clínica, porém durante a gestação os
níveis de dímeros-D estão naturalmente aumentados e se
elevam progressivamente no decorrer da gestação, sendo
inútil a avaliação rotineira dos níveis séricos de dímeros-D na
investigação de TEV na gravidez.15
AVALIAÇÃO RADIOLÓGICA
Não existem dados suficientes na literatura que avaliem a
eficácia e a segurança de diferentes testes diagnósticos nas
gestantes. Muitos dados são extrapolados de estudos
populacionais de não gestantes. Portanto, a escolha do
método de imagem para o diagnóstico de TEV em gestantes,
além da disponibilidade local do exame, deverá ser baseada
na eficácia diagnóstica e na segurança do feto em relação à
radiação ionizante.
Os potencias efeitos deletérios da radiação ao feto são
teratogênese, malignidade e mutações genéticas. A dose
acumulativa aceitável da radiação ionizante durante a gravidez
é de 5 rad (0,05 Gray ) e não há nenhum exame de diagnóstico
que exceda este valor máximo. Aproximadamente 71000
radiografias simples de tórax ou 50 angiotomografias de tórax
ou 30 cintilografias de ventilação e perfusão (V/Q) seriam
necessárias para expor o feto à radiação total equivalente de 5
rad.16
A cintilografia de V/Q pode ser realizada como um exame
seguro para o diagnóstico de TEP considerando-se a exposição
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.7/2009

radioativa baixa que varia de 0,006 a 0,018 rad para perfusão e
de 0,001 a 0,035 rad para ventilação. Se a cintilografia for o
exame disponível, a de perfusão deverá ser realizada em
primeiro lugar e sendo negativa, a de ventilação pode ser
dispensada e o diagnóstico de TEP excluído com segurança,
evitando-se assim, a exposição adicional e desnecessária à
radiação.16
A tomografia computadorizada helicoidal de tórax é
considerada um método alternativo seguro e rápido com
exposição da radiação ionizante menor do que aquela realizada
por cintilografia em todos três trimestres, cuja dose varia de
0,00033 rad no primeiro trimestre à 0,01308 rad no terceiro
trimestre.16
A angiografia pulmonar é considerada como padrão-ouro
para diagnóstico de TEP, porém, o seu uso na prática clínica
está declinando por ser exame invasivo, dispendioso e com
risco de complicações. Portanto, este exame deve ser
reservado para pacientes que não puderam ser diagnosticados
ou excluídos com métodos não invasivos.
A carga de contraste da angiografia pulmonar é semelhante
à aplicada pela tomografia pulmonar helicoidal.16
TRATAMENTO
O tratamento do TEP durante a gravidez baseia-se
principalmente na heparinização. Ambas, heparina não
fracionada e heparina de baixo peso molecular atravessam a
placenta ou podem ser encontradas no leite materno. Alguns
estudos sugerem que a heparina de baixo peso molecular seja
mais segura durante a gravidez.
A anticoagulação oral não é recomendada durante o
primeiro trimestre devido ao risco de embriopatias e durante o
terceiro trimestre devido a uma maior incidência de
sangramentos. Existem relatos do emprego de anticoagulantes
orais durante o segundo trimestre em pacientes portadoras
de valvulopatias, mas essa conduta deve ser evitada sempre
que possível.
Recomenda-se que o tratamento com anticoagulantes se
estenda até três meses após o parto.
A respeito do emprego de agentes trombolíticos durante a
gestação, é descrito a sua utilização em pacientes com TEP
maciço. A droga mais freqüentemente utilizada foi a
estreptoquinase, apesar de não atravessar a barreira
placentária, existe uma maior incidência de sangramento.
Sendo assim, pelo risco/benefício, o tratamento com
trombolíticos só devem ser considerados em casos
extremos.17
A indicação para o emprego de filtro de veia cava são as
mesmas que para mulheres não gestantes.18
CONCLUSÃO
A gestação e o puerpério são fatores de risco bem
estabelecidos para TEV. O diagnóstico de TEP durante a
gestação é mais difícil devido a alterações fisiológicas que
ocorrem neste período e ausência de dados suficientes na
literatura que avaliem a eficácia e a segurança de diferentes
testes diagnósticos nas gestantes. Muitos dados são
extrapolados de estudos populacionais de não gestantes, além
da relutância à exposição do feto à radiação. Quanto ao
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.7/2009

tratamento, é recomendado que seja mantido até 3 meses, após
o parto.
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INTRODUÇÃO
A tromboembolia pulmonar (TEP) é um problema mundial,
principalmente em indivíduos que apresentam fatores de
risco para o seu desenvolvimento. Nos Estados Unidos,
estima-se que ocorram 300.000 mortes/ano decorrentes de
TEP agudo e, muitas vezes, o diagnóstico é incidental com a
realização da autópsia.1 No Brasil a realidade não é diferente.
Estudo que avaliou uma série de 5.621 autópsias realizadas
consecutivamente em hospital universitário, de 1979 à 2002,
foram identificados 544 casos de TEP, dos quais 86,4% não
apresentaram suspeita clínica antemortem e, em 40%, a TEP
foi considerada fatal.2
Os sinais e sintomas de TEP como dispnéia e dor torácica
súbita podem ser sugestivos, mas não são sensíveis ou
específicos. Dependendo da reserva cárdiopulmonar de cada
paciente, os trombos podem se desenvolver de forma
silenciosa e apresentar-se como TEP fatal.1
Com o intuito de minimizar as indicações desnecessárias
dos exames de custo elevado e invasivos para o diagnóstico
de TEP, foram realizados estudos para predizer a
probabilidade de TEP antes de exames específicos,
combinando-se os achados clínicos com fatores
predisponentes. Deste modo, foram elaborados escores de
probabilidade pré-teste de TEP, sendo os mais recomendados
atualmente os escores de PISA, de Wells e de Genebra
revisado, que podem direcionar o algoritmo diagnóstico e
melhorar a interpretação dos resultados obtidos.
Escore de PISA
O escore de PISA foi derivado de 1100 pacientes atendidos

com suspeita clínica de TEP no Institute of Clinical
Physiology, de Pisa da Itália. Este modelo foi baseado na
avaliação de sinais e sintomas clínicos relevantes para o
diagnóstico de TEP e na identificação de sinais
eletrocardiográficos (ECG) sugestivos de cor pulmonale
agudo. Incluem, também, variáveis que estão negativamente
associadas à ocorrência de TEP, o que proporciona maior
flexibilidade ao modelo (tabela1) e, permite de forma mais
eqüitativa a probabilidade de confirmação ou exclusão do
diagnóstico. A probabilidade é estimada pela somatória dos
coeficientes de regressão de respectivas variáveis
relacionadas. O cálculo pode ser realizado diretamente
utilizando-se o software, disponível no http://www.ifc.cnr.it/
pisamodel que podem ser obtidos via internet para recurso
eletrônico disponível como computador, notebook, palm top
e telefones celulares.3 Embora as validações internas e
externas apresentem as áreas sob as curvas de ROC de 0,88,
é importante frisar que a validação externa realizada em 400
pacientes com suspeita clínica de TEP, a maioria (71%) eram
internados. Se as validações fossem aplicadas na maioria
em pacientes admitidos na sala de emergência é possível
que os resultados tenham sido diferentes, em outras palavras,
a acurácia da probabilidade clínica de TEP depende da fonte
de derivação do modelo (internado ou da sala de emergência)
e do tipo de população onde o modelo é aplicado.
Escore de Wells
O escore de Wells utiliza a combinação de sete variáveis
obtidas através de história clínica e exame físico (tabela 2).
As variáveis são pontuadas com diferentes pesos e a

Tabela 1. Modelo PISAPED
VARIÁVEIS ASSOCIADAS COM MAIOR RISCO DE TEP
Idade avançada
Gênero masculino
Imobilização prolongadaHistória da TVP
Dispnéia súbita

VARIÁVEIS ASSOCIADAS COM DIMINUIÇÃO DO RISCO DE TEP
Doença pulmonar prévia
Doença cardíaca prévia
OrtopnéiaFebre alta
Creptações ou sibilos na ausculta

Dor torácicaSíncopeHemoptise
ECG com sinais de cor pulmonale agudo
TVP: trombose venosa profunda; ECG: eletrocardiograma
8
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Tabela 2. Escores de Wells – original e simplificado
VARIÁVEL

PONTUAÇÃO
SIMPLIFICADO
3

PONTUAÇÃO
ORIGINAL
1

Frequência cardíaca > 100 bpm
Imobilização ou cirurgia recente

1,5
1,5

1
1

TEP ou TVP prévias
Hemoptise

1,5
1

1
1

Câncer
Diagnóstico alternativo menos provável que TEP

1
3

1
1

TEP provável
TEP improvável

>4
<4

>1
<1

Sinais clínicos de TVP

TVP: trombose venosa profunda; bpm: batimentos por minuto; TEP: tromboembolia pulmonar

probabilidade clínica categorizada em baixa, intermediária
ou alta.4 O escore é criticado devido à variável diagnóstico
alternativo menos provável do que TEP (com pontuação
3,0) considerada subjetiva e depende fundamentalmente da
experiência do profissional que está conduzindo o caso.
Esta probabilidade pré-teste quando combinada com os
resultados de dímero-D tem implicação significativa na
condução diagnóstica dos pacientes com suspeita clínica
de TEP, uma vez que pode reduzir a necessidade de realização
de exames sofisticados para diagnóstico de TEP aguda.
O uso do dímero-D é considerado como abordagem inicial
em pacientes com suspeita de TEP: se o resultado for normal
e a suspeita clínica baixa ou intermediária, o diagnóstico de
TEP é excluído, enquanto que se o nível do dímero-D for
alto, recomenda-se investigação de TEP por exames de
imagem. De forma alternativa e equivalente, o escore de Wells
pode ser dicotomizado, classificando a TEP como improvável
(< 4,0 pontos) ou provável (> 4,0 pontos). Em pacientes
classificados como TEP improvável com a dosagem de
dímero-D normal, o diagnóstico pode ser afastado e a
realização de exames de imagem é desnecessária. Os
resultados normais de dímero-D podem dispensar a
necessidade adicional de exames de imagem em torno de
30% de pacientes com suspeita clínica de TEP.5
Recentemente, Douma et al6 propuseram a simplificação
do escore de Wells, pontuando igualmente as variáveis. O
uso deste modelo não alterou a acurácia da predição clínica
na comparação ao escore de Wells original,6,7 entretanto, a
validação prospectiva deverá ainda ser estimulada em outros
centros para aplicação mais consistente do modelo.
Escore de Genebra
O escore de Genebra8 avalia somente variáveis objetivas,
incluindo gasometria arterial e radiografia de tórax e, de forma
semelhante ao escore de Wells, atribui diferentes pesos a
essas variáveis (tabela 3). Entretanto, os exames
complementares como gasometria arterial e radiografia de
tórax na sala de emergência nem sempre estão disponíveis e
realizados a tempo, o que limitava para aplicação rotineira de
escore de Genebra. Em 2006, Le Gal et al8 propuseram o
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.7/2009

Tabela 3. Escore de Genebra – original
VARIÁVEL
Idade
60-79 anos
> 80 anos
TEP ou TVP prévias
Cirurgia recente
Frequência cardíaca > 100 bpm
PaCO2
< 36,2 mmHg
36,2 – 38,9 mmHg
PaO2
< 48 mmHg
48,8 – 59,9 mmHg
60 – 71,2 mmHg
71,3 – 82,4 mmHg
Radiograma de tórax
Atelectasia laminar
Elevação de hemidiafragma
Probabilidade
Baixa
Intermediária
Alta

PONTUAÇÃO
1
2
2
3
1
2
1
4
3
2
1
1
1
0–4
5–8
>9

TEP: tromboembolia pulmonar; TVP: trombose venosa profunda;
bpm: batimentos por minuto; PaCO2: pressão parcial artéria de
gás carbônico; PaO2: pressão parcial arterial de oxigênio

escore de Genebra revisado, que exclui os exames
complementares e com acurácia semelhante ao de Wells
auxilia na probabilidade pré-teste de TEP em pacientes
admitidos na sala de emergência.
Recentemente o escore de Genebra revisado e
simplificado9 foi elaborado, pontuando-se as variáveis
igualmente (tabela 4). De forma similar ao demonstrado com
o escore de Wells, este estudo mostrou que é possível
simplificar o escore revisado sem diminuir a acurácia da
predição clínica. Obviamente, mais estudos prospectivos
de validação também serão necessários para a aplicação
universal do modelo.
9

Tabela 4. Escore de Genebra – revisado e revisado
simplificado
PONTUAÇÃO

VARIÁVEL
Idade > 65 anos
TEP ou TVP prévios
Cirurgia ou fratura de membros

REVISADO

1
3

PONTUAÇÃO
REVISADO
SIMPLIFICADO

pacientes com suspeita clínica de TEP evitando assim,
exames dispendiosos e invasivos na prática diária.
REFERÊNCIAS
1.

1
2.

2

1
1

considerada curada há
menos de 1 ano

2

1

3.

Dor em membros inferiores,
unilateral

3

1

Hemoptise
Frequência cardíaca

2

1

75 – 94 bpm
> 95 bpm

3

1
1

inferiores no último mês
Doença maligna ativa ou

Dor à palpação ou edema
unilateral de membros inferiores
Probabilidade
Baixa
Intermediária
Alta
TEP improvável
TEP provável

2
4

0–3
4 – 10

1

0–1

> 11

2–4
>5

-

0-2
e” 3

4.

5.

6.

7.

TEP: tromboembolia pulmonar; TVP: trombose venosa profunda;
bpm: batimentos por minuto.

É importante salientar que os escores mais utilizados
atualmente como os de Wells e de Genebra revisado
contemplam as variáveis que são detectáveis pela simples
anamnese e exame físico e, o de PISA, excetuando-se a
necessidade de ECG, também valoriza os dados clínicos.
CONCLUSÃO
A aplicação de escores de probabilidade clínica deve
ser realizada inicialmente e é obrigatória em todos os
pacientes com suspeita clínica de TEP.
Entretanto, é necessário que os escores estejam à
disposição do médico para consulta (ou memorizados) em
local visível nas salas de emergência e/ou nas unidades de
internação. É o ponto de partida para direcionarmos para
realização futura ou não de exames mais específicos. Os
escores de Wells e de Genebra revisado apresentam
acurácia melhor em pacientes admitidos na sala de
emergência, enquanto que o de PISA parece ser melhor em
pacientes internados.
Considerando-se que em nosso meio há poucos centros
médicos com estrutura para realizar exames de laboratório,
como o dímero-D e de imagem (cintilografia, tomografia
helicoidal, angio-tomografia e arteriografia pulmonar) a
tempo, a probabilidade clínica de TEP pode auxiliar no
algoritmo diagnóstico de forma mais prática e sensata em
10
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A hipertensão pulmonar (HP) é um estado hemodinâmico
caracterizado pela intolerância progressiva ao exercício,
decorrente do aparecimento da insuficiência cardíaca direita
e perda dos mecanismos de adaptação do VD. 1
Classicamente, quando avaliamos gravidade e incapacidade
de indivíduos com hipertensão arterial pulmonar (HAP),
utilizamos a classe funcional pela New York Heart
Association (CF-NYHA). 2 Entretanto, com o maior
entendimento da doença e desenvolvimento de novas
terapias, testes com parâmetros objetivos e reprodutíveis
precisaram ser incorporados na avaliação clínica destes
indivíduos. Desta forma, uma vez que os sintomas
manifestam-se predominantemente durante as atividades
físicas, a utilização de testes realizados durante o exercício,
seja o teste da caminhada em 6min (TC6), seja o teste de
exercício cardiopulmonar (TECP), tornaram-se importantes
para avaliação destes pacientes acerca da gravidade,
prognóstico e manuseio terapêutico, assim como desfecho
em ensaios clínicos para avaliação de intervenção.
Teste da caminhada de seis minutos (TC6)
O TC6 é um teste simples, reprodutível, de fácil
aplicabilidade e mais próximo das atividades cotidianas
(andar = caminhada). É o teste de campo mais utilizado para
avaliação de incapacidade funcional aos esforços em
pacientes com HP, sendo considerado habitualmente um
teste submáximo. Contudo, para pacientes mais graves pode
se tornar um teste “quase-máximo”, já que o dispêndio
metabólico-energético (V’O 2) aproxima-se de um teste
máximo limitado por sintomas.3 Até o momento, é considerado
o melhor instrumento para avaliar a gravidade e o impacto
de medidas terapêuticas em indivíduos com HP3, sendo
considerado desfecho primário na maioria dos ensaios
clínicos para avaliação de novas drogas.
A distância caminhada no TC6 (DC6) correlaciona-se
inversamente com a gravidade pela CF-NYHA, isto é,
pacientes que apresentam maior limitação funcional são os
que caminham menos durante o teste4-6 (Fig. 1). Além da sua
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Fig. 1 -Relação entre distância percorrida no teste da caminhada
em 6minutos e classe funcional pela NYHA em pacientes com
hipertensão pulmonar [ref. 7].
Abrevitaturas CF-NYHA: classe funcional pela New York Heart
Association.

relação com a gravidade, correlaciona-se com a hemodinâmica
central e com algumas variáveis obtidas no TECP.7,8 Num
estudo com 43 indivíduos com hipertensão arterial pulmonar
idiopática (HAPI), a DC6 correlacionou-se positivamente com
débito cardíaco (DC) em repouso e negativamente com
resistência vascular pulmonar (RVP). Em relação às variáveis
obtidas pelo TECP máximo (subgrupo de 27 pacientes), a
distância correlacionou-se com o consumo de oxigênio no
pico de exercício (V’O2PICO), o pulso de oxigênio (pulso O2) e
o equivalente ventilatório para a produção de gás carbônico
(V’E/V’CO2).7 Entretanto, vale ressaltar, que as informações
obtidas pelo TC6 devem ser consideradas complementares
ao TECP e não substitutivas.3
A distância caminhada foi fator de risco independente
para mortalidade em vários estudos, com ponto de corte
variável na literatura: classicamente < 332m7, mas também <
250m9, < 300m8, < 399m.10 Outro dado obtido pelo TC6 que se
correlaciona com a mortalidade é a queda na saturação
11

Tabela 1- Equações de regressão linear para a previsão da distância caminhada no teste de caminhada em 6min (em metros),
para homens e mulheres saudáveis. (Enright, 1998)
Homens
Mulheres

Idade (anos)

Altura (cm)

Peso (Kg)

Constante

- 5,02
- 5,78

7,57
2,11

- 1,76
- 2,29

- 309
667

periférica de oxigênio (SpO2) ³10% em relação ao repouso
(aumenta o risco de mortalidade em 2,9%).8
O TC6 é uma das ferramentas utilizadas para avaliação da
eficácia de diferentes classes de medicamentos
desenvolvidos para HAP.7,11-13 No BREATHE-1, estudo
placebo-controlado com bosentana, houve melhora de 36m
no TC6.14 No estudo SUPER (278 pacientes com HAP
sintomática) para avaliação de diferentes doses de sildenafila
(20, 40 e 80 mg), após 12 semanas de tratamento, houve
melhora na distância caminhada em 45, 46 e 50m,
respectivamente.15 Na avaliação de terapia combinada (ao
acrescentar bosentana a pacientes em tratamento com
prostanóides) houve melhora de 58m.16
A padronização do TC6 segue a recomendação
estabelecida pela American Thoracic Society e deve ser
realizado em um corredor de 30m, plano, livre do tráfego de
pessoas e sem estímulo verbal. 17 Todavia, o TC6 pode ser
adaptado para ser realizado em esteira. Num estudo brasileiro,
esta modalidade correlacionou-se com marcadores de
gravidade clínicos e hemodinâmicos, sendo inclusive
associado ao prognóstico (maior mortalidade naqueles que
caminharam uma distância menor do que 377m na esteira),
podendo ser futuramente útil na avaliação da HAP, após
novos estudos para sua validação.18
A DC6 é extremamente variável em indivíduos normais e
têm relação principalmente com a idade, sexo, peso e altura.
Apesar de utilizarmos valores absolutos, existem equações
de regressão preditivas para o TC619 (Tabela 2). Em nosso
meio, valores de referência estão sendo avaliados por um
grupo de pesquisadores.
Caso a opção para determinar o predito para a DC6 seja
pelo uso do índice de massa corpórea (IMC), utilizaremos a
seguinte equação:
Distância (homens) = 1140 - 6,94.idade (anos) - 5,61.IMC
Distância (mulheres) = 1017 - 5,83.idade (anos) - 6,24.IMC
Para o cálculo do limite inferior da normalidade, subtrair
do valor calculado 153m para o sexo masculino e 169m para
o feminino.
As vantagens do uso do TC6 são: teste simples, fácil de
ser aplicado na prática clínica e de baixo custo, uma vez que
não requer equipamentos avançados para sua realização.
Como seu principal objetivo é determinar a maior distância
que um indivíduo é capaz de percorrer, na velocidade imposta
pelo examinado, num tempo pré-estabelecido, torna-se um
teste de avaliação submáxima (ou quase-máximo) de
avaliação da capacidade funcional, não estabelecendo as
causas subjacentes à possível limitação ao esforço17, as quais
serão determinadas pelo TECP. Paradoxalmente, o maior
problema teórico do TC6 é a sua simplicidade, o que abre
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espaço para complicadores externos, como o esforço
dispendido, a colaboração do examinado e a heterogeneidade
da “carga de trabalho” (marcha).17
Teste de exercício cardiopulmonar (TECP)
O TECP incremental (teste máximo), limitado por sintomas,
diferentemente do TC6, é um teste complexo, com
necessidade de profissionais treinados e de equipamentos
sofisticados e caros, como computadores, carro metabólico,
eletrocardiograma e ergômetro (esteira ou bicicleta) – todos
com leitura e comandos simultâneos para sua realização (Fig. 2).
Entretanto, é um teste reprodutível e uma gama de
informações pode ser obtida: parâmetros metabólicos,
cardiovasculares, ventilatórios e de trocas gasosas (Fig. 3);
sendo as alterações nestas variáveis compreendidas por
meio da fisiopatologia da HP22 (Fig. 4). O teste tem sido
utilizado, principalmente para avaliação de prognóstico e
sobrevida, mas também para a elucidação da causa da
limitação funcional na investigação de intolerância aos
esforços, na avaliação de gravidade e da resposta
terapêutica.20,21 No Brasil, Neder e cols desenvolveram os
valores preditos para o TECP em cicloergômetro para a
população normal.23

Fig.2 - Laboratório de Função Pulmonar e Fisiologia Clínica do
Exercício (SEFICE), UNIFESP/EPM. Paciente com HAP
realizando teste de exercício cardiopulmonar em cicloergômetro,
acoplada ao carro metabólico para captação dos gases respiraçãoa-respiração, com monitorição contínua eletrocardiográfica e do
débito cardíaco não-invasivo (Cardioimpedância elétrica
transtorácica - PhysioFlowTM) e avaliação muscular da extração
periférica de oxigênio (Espectofotometria por raios quasiinfravermelhos - NIRS).
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Fig. 3 - Limitação ao exercício em Hipertensão Arterial Pulmonar
(fisiopatologia). Vide explicação no texto para melhor compreensão.
[Modificado da referência 21].
Abreviaturas: (): aumento ou alta; (): diminuição ou baixa;
RVP: resistência vascular pulmonar; V/Q: ventilação-perfusão;
DC: débito cardíaco; VEM/VC: relação do volume do espaço morto
pelo volume corrente; O2: oxigênio; CO2: gás carbônico; ATP:
adenosina trifosfato.

Fig.4 - Variáveis obtidas no teste te exercício cardiopulmonar:
metabólicas (V’O2, V’CO2), ventilatórias (FR, Vc, V’E), trocas
gasosas (PEFCO2, PEFO2, SpO2) e cardiovasculares (FC, PA).
[Modificado da referência 20].
Abreviaturas: CO2: dióxido de carbono; O2: oxigênio; ECG:
eletrogardiograma; FR: freqüência respiratória; VC: volume
corrente; V’E: ventilação; V’CO 2: produção de CO2; V’O 2:
consumo de oxigênio; PEFCO2: pressão expiratória final de CO2;
PEFO2: pressão expiratória final de O2; PA: pressão arterial
sistêmica; FC: freqüência cardíaca; PQRST: ondas/ complexos
do ECG; V’E/V’CO2: equivalente ventilatório para o CO2; V’E/
V’O2: equivalente ventilatório para o O2; RER: V’CO2/V’O2; LA:
limiar anaeróbio; V’O2PICO: consumo de oxigênio no pico do
exercício máximo; pulso O2: relação do consumo de oxigênio pela
freqüência cardíaca (V’O2/FC); DV’O 2/DWR: inclinação da
relação entre o consumo de oxigênio pela carga; SpO2: saturação
periférica de O2; SpO2: saturação arterial de O2

Parâmetros metabólicos e cardiovasculares
Indivíduos com HAP apresentam RVP aumentada (devido
ao maior tônus vascular e remodelamento estrutural de
artérias e arteríolas) e capacidade de vasodilatação reduzida,
elevando a sobrecarga imposta ao ventrículo direito (VD) ao
trabalhar em condições de pós-carga aumentada.22,24-26 Estas
alterações dificultam o aumento do débito cardíaco (DC)
durante o exercício e influenciam diretamente a resposta do
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V‘O 2 , uma vez que o incremento do DC é um dos
responsáveis diretos pela sua elevação durante o esforço,
como observado pelo princípio de Fick:25
V’O2 = DC x C(a – v)O2
Sendo: V’O2: consumo de oxigênio, DC: débito cardíaco;
C(a-v)O2: diferença artério-venosa de oxigênio.
Logo, quanto pior a resposta do DC ao esforço, menor
será o V’O2PICO. Desta forma, a medida do V’O2PICO é um bom
parâmetro para avaliar gravidade e prognóstico nestes
pacientes. Sun e cols demonstraram que o V’O2PICO (%predito)
correlacionou-se significativamente com a CF – NYHA, ou
seja, quanto menor o V’O 2PICO, mais graves eram os
pacientes.22 Além disso, seu valor reduzido (V’O2PICO < 10,4
ml/kg/min) teve relação com pior prognóstico e menor
sobrevida em 1 ano em indivíduos com HAP.27 Em outro
estudo, houve maior mortalidade naqueles com V‘O2PICO <
13,2 ml/kg/min) no seguimento de 4 anos.10
O VO2PICO é uma variável consagrada na avaliação de
disfunção cardiocirculatória, entretanto, outras variáveis
também estão relacionadas ao DC reduzido, como por
exemplo, o pulso O2 (ml/bat), que geralmente encontra-se
diminuído nestes pacientes. O pulso O2 máximo aproxima-se
do volume sistólico (VS), caso considerarmos que ocorra
pouca modificação na extração periférica de O2 durante o
exercício máximo, ou seja, pelo princípio de Fick exposto
anteriormente, V’O2 = DC x C(a – v)O2, entretanto, DC = VS x
FC, se substituirmos o DC, teremos,
V’O2/ FC (pulso O2) = VS x C(a – v)O2
Onde: V’O 2: consumo de oxigênio; FC: frequência
cardíaca; VS: volume sistólico; C(a-v)O2: diferença artériovenosa de oxigênio.
Além disso, em resposta a um VS insuficiente, na tentativa
de se manter um DC adequado, ocorre um aumento da FC,
com resposta taquicárdica para uma dada demanda
metabólica ao exercício (relação DFC/DV’O2, bat/L). Essa
inabilidade em aumentar a oferta de O2 durante o esforço faz
com que a capacidade aeróbia e o pulso O2 se tornem
reduzidos e o limiar anaeróbio (LA) ocorra precocemente
(maior produção de ácido lático pela musculatura periférica),
sendo todos eles marcadores de gravidade. 22,24 Como
consequência, a carga máxima atingida é menor assim como
a eficiência de trabalho (V’O2/WR) 28 e o tempo de
tolerância ao esforço24, refletindo nas atividades de vida
diária destes pacientes.
Parâmetros ventilatórios e de troca gasosa
A diminuição do lúmen vascular e a incapacidade de
recrutar a vasculatura pulmonar durante o exercício acarretam
no desequilíbrio na relação ventilação-perfusão (V/Q) (áreas
bem ventiladas e mal perfundidas), aumentando a relação
do espaço morto fisiológico com o volume corrente (VEM/
VC), que em pacientes com HP, em resposta ao esforço pode
permanecer normal ou aumentar, enquanto em indivíduos
saudáveis, espera-se que se reduza.22,24,29 Este parâmetro
apresentou sensibilidade de 73% e especificidade de 71%
para o diagnóstico de HP quando seu valor foi > 0,34 no
pico do exercício.30
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Estas alterações explicam em parte a resposta ventilatória
exacerbada, com “desperdício” da ventilação para a
produção de dióxido de carbono (CO2), desde o repouso e
durante o exercício, evidenciada pelo aumento do equivalente
ventilatório de CO2 (relação V’E/V’CO2) e diminuição da
pressão expiratória final de CO2 (PEFCO2). Estas variáveis,
quando analisadas de forma isolada ou combinadas, são
úteis tanto para o diagnóstico quanto para o prognóstico da
HAP.22,24,29,31,32
A probabilidade de HP na avaliação de dispnéia a
esclarecer aumenta quanto maior o V’E/V’CO2 e menor a
PEFCO2, ambos avaliados no LA, com valores em torno de 38
(ou mais altos) e 30 mmHg (ou mais baixos),
respectivamente.29 A relação V’E/V’CO2 aumentada teve
relação com pior prognóstico10,24,29, sendo maior a mortalidade
naqueles com inclinação da relação (DV’E/DV’CO2) ³ 48 ou
no com V’E/V’CO2 no nadir ³ 52 (menor ponto durante o
TECP, geralmente próximo do limiar anaeróbio).10 Já os valores
reduzidos da PEFCO2 correlacionaram-se diretamente com
V’O2PICO e inversamente com a CF-NHYA, ou seja, quanto
menor a PEFCO2 maior a gravidade da HAP.29 Não devemos
confundir a pressão arterial parcial de CO2 (paCO2) com a
PEFCO2. A paCO2 (medida no sangue arterial) é ligeiramente
maior do que a PEFCO2 (medida na boca) no repouso, com
maior alargamento desta diferença durante o exercício,
principalmente em indivíduos com alteração da área de trocas
gasosas.33 Vale ressaltar que a paCO2 reduzida no repouso
(< 32 mmHg) foi um fator prognóstico independente na
avaliação de sobrevida para pacientes com HAP. 34
Por fim, a queda da SpO2 é mais acentuada quanto maior a
gravidade e o aumento progressivo da carga de trabalho.29
Esta queda está associada com a redução da pressão venosa
mista de O2, inadequação da relação V/Q e com a presença
de shunt intracardíaco direita-esquerda.35,36
Avaliação de resposta terapêutica
Na avaliação do efeito pré e pós-administração de Iloprost
inalatório, houve melhora tanto nos parâmetros do TECP,
melhora do V’O2PICO e diminuição da V’E/V’CO2, quanto nos
hemodinâmicos, redução da RVP e aumento do DC. 37
Achados semelhantes foram demonstrados com o uso da
sildenafila: com incremento do V’O2PICO, do pulso O2 e da
carga atingida no pico do exercício, assim como aumento da
PEFCO2 e diminuição da relação V’E/V’CO2 após 4 a 6 meses
do TECP basal.38 A limitação de ambos estudos foi a ausência
de grupo placebo. Em contrapartida, na avaliação da resposta
ao sitaxsentan (100 e 300 mg) com o V’O2PICO como desfecho
primário, houve melhora na CF-NYHA, na DC6, no índice
cardíaco e na RVP, entretanto o V’O2PICO só foi capaz de
detectar melhora significativa no grupo de 300 mg 39 Alguns
questionamentos devem ser levantados com estes achados:
importância da familiaridade com o teste, (tanto do avaliador
como do paciente),40 a escolha do protocolo (incremental ou
carga contante) e a própria utilização do teste incremental
em rampa na avaliação de resposta terapêutica, quando talvez
a melhor maneira seria a de utilizar testes de carga constante,
como recomendado pelo consenso de TECP.21
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CONCLUSÃO E NOVAS PERSPECTIVAS
Do que foi exposto, a simplicidade e ampla utilização do
TC6 e o melhor entendimento das variáveis obtidas no TECP,
permite-nos enfatizar que não são testes substitutivos, mas
complementares. O avanço na compreensão da fisiopatologia
da HAP e o advento do tratamento, com a diversidade de
drogas específicas, numa população com importante
limitação funcional para suas atividades, remete-nos a
observar que provavelmente, a melhor maneira de avaliar
um paciente com HAP, tanto no que tange a gravidade,
quanto ao prognóstico, é a utilização de vários parâmetros
clínicos e laboratoriais, seja em relação aos testes de exercício,
ou mesmo associados com biomarcadores.41 Hoeper e cols
demonstraram maior sobrevida no grupo em que a terapêutica
foi direcionada a objetivos pré-estabelecidos quando na
reavaliação pós-introduçao de nova droga (DC6, V’O2PICO e
a pressão arterial sanguínea sistólica) do que no grupo em
que as modificação foram de acordo com a deterioração
clínica.42 Desta maneira, baseando-se nos indicadores de
prognóstico e sobrevida, estudos futuros devem avaliar o
escalonamento de terapia combinada de acordo com
objetivos clínicos, funcionais e laboratoriais pré-definidos.
Outra possibilidade do uso de testes de exercício é durante
o ecodopplercardiograma de estresse, sendo atualmente
avaliado em diversos estudos para detecção precoce de
HAP43 e também, durante o cateterismo cardíaco direito, para
avaliação de HP induzida pelo esforço ou por exemplo, no
diagnóstico diferencial de HP por insuficiência diastólica.44
Em resumo, a utilização de testes de exercício são
fundamentais para melhor avaliação dos pacientes com HAP,
uma vez que, como já mencionado, os sintomas são
predominantemente aos esforços. A escolha entre o TC6 e o
TECP deve ser baseada de acordo com o objetivo do exame
(ou seja, quais informações especificamente queremos obter)
e a disponibilidade da realização do método escolhido.
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O tratamento farmacológico atual da hipertensão arterial
pulmonar (HAP) é resultado da incorporação de novas drogas
que foram desenvolvidas nos últimos anos. Desde o início da
década de 1980 até o presente, o tratamento evoluiu e é
baseado no uso de drogas que tem como objetivo tratar as
conseqüências da HAP e interferir nas principais vias
envolvidas na sua patogênese.
Podemos, didaticamente, dividir o tratamento em dois
grandes grupos:
- Tratamento não específico: contempla drogas que agem
primordialmente sobre as conseqüências da HAP, tais como
anticoagulantes, diuréticos, oxigenoterapia e digoxina; os
bloqueadores de canais de cálcio, também fazem parte dessa
categoria, mas para uma subpopulação específica de pacientes
com HAP.
- Tratamento específico da HAP: drogas que agem em vias
fisiopatológicas específicas, como as prostaciclinas e seus
análogos, antagonistas de receptores de endotelina e
inibidores da fosfodiesterase-5.
O conhecimento acumulado até o momento foi discutido
por um grupo de especialistas de todo o mundo no 4º simpósio
da Organização Mundial de Saúde para Hipertensão Pulmonar,
em Dana Point (EUA) em 2008. As recomendações para o
tratamento da HAP, considerando seus níveis de evidência,
foram recentemente publicadas.
Discutiremos a seguir, os aspectos práticos do tratamento
farmacológico da HAP baseado na publicação desse grupo
de trabalho.
Tratamento não específico:
Os tratamentos com oxigênio, diuréticos, anticoagulantes
e bloqueadores de canais de cálcio são resultantes de estudos
não controlados, realizados no final da década de 1970 e início
dos anos de 1980. Apesar de não apresentarem níveis de
evidência robustos, e de sua inquestionável aplicabilidade
clínica garantiu sua permanência no algoritmo de tratamento.
1)Anticoagulantes:
Estudos não controlados publicados na década de 1980/
19901,2 demonstraram que os pacientes com hipertensão arterial
pulmonar idiopática (HAPI), hipertensão arterial pulmonar
hereditária ou hipertensão arterial pulmonar associada ao uso
de anorexígenos que receberam anticoagulantes apresentaram
uma sobrevida significativamente maior, do que aqueles que
não o fizeram no período de 3 a 5 anos de seguimento.
Atualmente, 70% dos pacientes com HAP que participaram
16

de ensaios clínicos randomizados estavam sob anticoagulação
com antagonistas de vitamina K.
2)Diuréticos, oxigênio e digoxina:
Com a progressão da hipertensão pulmonar e a sobrecarga
de câmaras direitas, a elevação da pressão de átrio direito
(PAD) pode ser tratada com diuréticos e seu emprego não
necessita de ensaios randomizados para que seja justificado.
Um levantamento recente demonstrou que cerca de 50% a
70% dos pacientes incluídos em ensaios clínicos randomizados
para HAP recebiam diuréticos. O tipo ou classe de diurético
deve ser escolhido pela equipe que assiste o paciente. Apesar
de não haver benefícios em termos de ação inotrópica positiva,
o uso de digitais em pacientes com HAP demonstrou uma
redução nos níveis circulantes de noradrenalina, com potencial
benefício em termos de redução da resistência vascular
pulmonar (RVP).3 Além disso, em pacientes com taquicardia
por arritmias (como fibrilação atrial), a digoxina é uma
alternativa para o controle da freqüência cardíaca. O uso de
oxigênio obedece a indicação do especialista e geralmente, é
administrado em pacientes com SaO2 < 89% em ar ambiente
ou que dessaturam aos esforços. O uso de oxigenoterapia
domiciliar contínua como terapia vasodilatadora pulmonar para
os pacientes com HAP, não teve sua eficácia comprovada em
qualquer estudo randomizado, apesar de haver alguns relatos
de casos de pacientes que se beneficiaram de seu uso.4
3) Bloqueadores de canais de cálcio (BCC):
Os BCC estão indicados como tratamento da HAP em um
seleto grupo de pacientes. Estudos realizados na década de
1980 (em centros únicos, não randomizados e não controlados)
foram capazes de demonstrar, tanto em adultos como em
crianças, efeitos prognósticos favoráveis.5
Entretanto, aqueles que podem se beneficiar desse
tratamento são selecionados pelo teste agudo com
vasodilatador, que pode ser realizado com diversos fármacos,
tais como óxido nítrico inalatório, prostaciclina endovenosa,
adenosina endovenosa ou iloprost inalatório e são chamados
de “respondedores”. São candidatos ao tratamento com BCC
aqueles que, durante o teste de vasorreatividade, apresentam
queda da pressão de artéria pulmonar média (PAPm) >
10mmHg para níveis menores que 40 mmHg, com melhora ou
normalização do índice cardíaco.6
Aproximadamente 8% dos pacientes com HAP apresentam
resposta sustentada ao BCC, ou seja, após um ano de
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.7/2009

tratamento mantém a melhora do débito cardíaco e queda da
PAPm.
É muito importante ressaltar alguns pontos referentes ao
uso dos BCC:
- Apesar da relativa pequena porcentagem de pacientes
que se beneficiam de seu uso, trata-se de um tratamento
extremamente eficaz para aqueles que, efetivamente,
respondem à droga. Há séries de casos de diversos centros
do mundo em pacientes estão sob tratamento contínuo e
exclusivo com BCC há até 20 anos;
- Os BCC são de posologia simples, de baixo custo e que
estão associados a poucos efeitos colaterais;
- Não se deve iniciar o tratamento empírico com BCC para
pacientes com HAP, sem que seja feito antes o teste de
vasorreatividade. Há relatos de efeitos colaterais graves
(hipotensão, choque e até morte) em pacientes que não são
respondedores ao teste de vasorreatividade. Pelo mesmo
motivo, não se deve fazer o teste agudo com BCC.
O tratamento com BCC é realizado com diltiazem, amlodipina
ou nifedipina. Inicia-se com doses baixas e de acordo com a
melhora clínica e tolerância pode-se incrementar a dose até o
máximo possível (por exemplo, existem relatos de pacientes
que usam até 720 mg/dia de diltiazem).
Tratamento Específico:
O tratamento específico atual da HAP é baseado no uso de
medicações que agem nas 3 vias fisiopatológicas mais
estudadas até o momento: as vias da prostaciclina, da
endotelina e do óxido nítrico.
Prostaciclina sintética e seus análogos:
A prostaglandina I 2 é o principal produto do ácido
aracdônico no endotélio pulmonar e induz o relaxamento do
músculo liso celular pela estimulação da produção de AMP
cíclico e inibe o crescimento de células musculares lisas, além
de inibir a agregação plaquetária. A prostaciclina e seu
análogos agem nessa via fisiopatológica.
A prostaciclina endovenosa (epoprostenol) foi a primeira
droga específica que aumentou a sobrevida de pacientes com
HAP idiopática ou hereditária. Em outros grupos de pacientes
com HAP houve melhora hemodinâmica, dos sintomas e da
capacidade de exercício, entretanto, sem benefício em termos
de sobrevida.7,8 O epoprostenol endovenoso é a droga de
escolha como primeira linha de tratamento em pacientes em
classe funcional IV da OMS.
O epoprostenol endovenoso é administrado por um cateter
de longa permanência que é conectado a um sistema ligado a
uma bomba de infusão contínua. O paciente é internado para
titulação da medicação e após a determinação da dose ideal é
orientado sobre o acondicionamento (deve ser mantido
resfriado) e a preparação da droga em casa, que é trocada
geralmente a cada 12 horas.
Os efeitos colaterais podem ser vasodilatação periférica,
eritema facial, dor mandibular, entre outros. Deve-se ter cuidado
com o funcionamento da bomba, pois a interrupção repentina
da infusão da droga pode causar hipertensão pulmonar rebote
e morte súbita.
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.7/2009

Diversos análogos de prostaciclina também se mostraram
úteis e capazes de promover melhora hemodinâmica, melhora
de sintomas e da capacidade de exercício em pacientes com
HAP. As drogas avaliadas foram o iloprost (inalatório ou
endovenoso)8, treprostinil (subcutâneo ou endovenoso)9 ou
beraprost (via oral).11 As doses e regimes de administração
são variáveis e obedecem critérios de gravidade, quadro clínico
e disponibilidade das drogas.
Inibidores de Endotelina:
A endotelina-1 (ET-1) é um potente vasoconstritor e seus
níveis estão aumentados em pacientes com HAP. A ET-1 exerce
um efeito vasoconstritor direto, estimula a proliferação de
células musculares lisas, é indutor de fibrose e aumenta a
expressão de moléculas de adesão, contribuindo para a gênese
e a manutenção da HAP. A ET-1 age em dois receptores
presentes nas células endoteliais, o ETA e ETB-.
A ativação do ETA causa vasoconstrição e proliferação das
células musculares lisas, enquanto a ativação do ETB tem efeito
contrarregulador, como o clearance de endotelina pulmonar e
indução de produção de óxido nítrico e prostaciclina pelo
endotélio pulmonar. No entanto, existem evidências que na
HAP o ETB pode ter sua ação reduzida ou até mesmo apresentar
comportamento semelhante ao ETA. Os antagonistas de
receptores de endotelina podem exercer ação seletiva (sobre
o ETA ou ETB-) ou sobre ambos os receptores.
O primeiro antagonista de receptor de endotelina aprovado
para uso em pacientes com HAP foi a bosentana. Trata-se de
um fármaco com ação não seletiva (bloqueia ambos os
receptores) e que foi capaz de melhorar a capacidade de
exercício (avaliada pelo teste de caminhada de 6 minutos),
além de promover melhora hemodinâmica. O estudo que
demonstrou a eficácia da bosentana teve duração de 12
semanas.12,13
A bosentana tem metabolização primariamente hepática.
Em pacientes adultos, inicia-se o tratamento com uma dose de
62,5 mg duas vezes ao dia por 30 dias (pacientes adultos com
menos de 40 kg devem ficar permanentemente com essa dose).
Nesse período, deve-se monitorizar as enzimas AST e ALT,
além da bilirrubina. Se ao final do primeiro mês de tratamento
não houver elevação significativa de enzimas hepáticas (mais
do que 3 vezes o limite superior do laboratório e sem sintomas
ou sinais de dano hepático) e bilirrubina < 2 vezes o limite
superior, aumenta-se a dose para 125 mg, duas vezes ao dia
(dose alvo). A partir de então, deve-se monitorizar as enzimas
hepáticas e a bilirrubina, mensalmente.
Se houver elevação das enzimas hepáticas (assintomática),
mas essas não ultrapassarem 3 vezes o valor do normal, seguese o tratamento.
Se houver elevação entre 3 e 5 vezes o limite superior
(independentemente da presença de sintomas), a depender
dos sintomas e dos níveis de bilirrubina, pode-se reduzir ou
interromper o tratamento. Após monitorização de enzimas
hepáticas e bilirrubina a cada 2 semanas, quando os valores
voltarem ao normal, pode-se reintroduzir ou aumentar a dose
da bosentana.
Elevações que ultrapassem entre 5 e 8 vezes o limite superior
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de AST e ALT indicam suspensão imediata do tratamento.
Após cuidadosa monitorização das enzimas e do retorno ao
normal, pode-se considerar a reintrodução da bosentana na
dose inicial (62,5 mg, duas vezes ao dia).
Elevações de transaminases maiores que 8 vezes o limite
superior, indicam suspensão imediata do tratamento e não se
deve reintroduzir a medicação, mesmo após a normalização
dos níveis de transaminases.
Outro cuidado que deve ser tomado é com a anticoagulação.
A administração concomitante de bosentana e varfarina leva
à redução da biodisponibilidade do anticoagulante. Assim, é
importante monitorizar o tempo de protrombina ao longo o
tratamento e, frequentemente, é necessário aumentar a dose
da varfarina para obtenção de nível adequado de
anticoagulação. A bosentana também interage com a
ciclosporina: a administração concomitante desses dois
fármacos reduz a ação da ciclosporina e aumenta a toxicidade
da bosentana.
Outros dois antagonistas do receptor de endotelina já foram
aprovados para uso em pacientes com HAP, mas não estão
comercialmente disponíveis no Brasil: a sitaxsenstana14 e a
ambrisentana.15 Ambos são antagonistas seletivos do ETA.
A dose aprovada de sitaxsentana é de 100 mg, 1 vez ao dia
e não há incremento de dose. Deve-se ter o mesmo cuidado
com as enzimas hepáticas: elevações entre 3 e 8 vezes indicam
interrupção do tratamento e deve-se considerar posterior
reintrodução; elevações acima de 8 vezes o limite superior
indicam suspensão do tratamento, sem reintrodução posterior.
A interação com a varfarina é oposta àquela da bosentana:
pacientes em uso de sitaxsentana devem ter a dose de varfarina
reduzida a 20% da habitual (por exemplo, de 5 mg para 1 mg),
por aumento do efeito anticoagulante. Deve-se monitorizar o
tempo de protrombina juntamente com as enzimas hepáticas,
mensalmente.
A sitaxsentana se mostrou útil para o tratamento dos
pacientes com HAP pela melhora do teste de caminhada,
qualidade de vida e hemodinâmica.
Ao contrário da bosentana e sitaxsentana, a ambrisentana
é um antagonista de receptor de endotelina que não é do
grupo das sulfonamidas, o que confere menor toxicidade
hepática e interação com a varfarina. A monitorização de
enzimas hepáticas ou tempo de protrombina não é necessária.
As dose são 5 mg ou 10 mg, 1 vez ao dia, a depender da
indicação/avaliação médica.
Inibidores de Fosfodiestarse-5
Os inibidores de fosfodiesterase-5 (PDE-5) tem efeito
vasodilatador pela redução da degradação do GMP cíclico,
que age na via do óxido nítrico.
Desde o não 2000 alguns relatos de caso já propunham
que a sildenafila teria um papel vasodilatador pulmonar em
pacientes com HAP.
Em 2005 foi publicado um trabalho que demonstrou a eficácia
da sildenafila em termos de redução da resistência vascular
pulmonar, melhora do teste de caminhada e classe funcional
em pacientes com HAP.16 Além disso, demonstrou-se que
esse efeito é dose dependente. Foram avaliados três regimes
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de administração: 20 mg 3 x dia, 40 mg 3 x dia e 80 mg 3 x dia.
Apesar de haver uma curva dose-resposta hemodinâmica,
foi aprovada a dose de 20 mg 3 x dia pois o desfecho primário
era o teste de caminhada de 6 minutos que melhorou de maneira
semelhante com qualquer uma das 3 doses.
Os cuidados para administração da sildenafila são
relacionados a eventual hipotensão sistêmica (pouco
frequente) e os efeitos colaterais mais comuns são: cefaléia,
dispepsia e rubor facial. Pacientes que usam antirretrovirais
(como ritonavir) não devem receber sildenafila.
Recentemente, foram publicados dados que reforçam o
papel dos inibidores de PDE-5 como tratamento eficaz para
HAP. A tadalafila (40 mg 1 x dia) se mostrou útil em termos de
melhora de capacidade de exercício, qualidade de vida e
redução de piora clínica.17
Terapia Combinada e Novos Fármacos
O uso da terapia combinada para pacientes com HAP foi e
é objeto de diversos estudos. A associação entre as diferentes
classes de drogas e vias de administração mostra que existem
potenciais benefícios, principalmente para os pacientes mais
graves. Não existe consenso sobre qual a melhor associação
ou sobre o melhor momento de administrá-la.18,19,20Alguns
autores sugerem que em casos graves a terapia combinada
deveria ser a primeira escolha, enquanto outros a defendem
como escalonamento do tratamento. Não se deve esquecer
que o fato de um fármaco que isoladamente tem ação benéfica
nos casos de HAP pode ter sua ação reduzida, ou sua
toxicidade aumentada, quando administrado com outro
fármaco; assim, a associação nem sempre representa a soma
de dois efeitos positivos.
Atualmente, está em curso o primeiro trabalho randomizado,
duplo cego e placebo controlado que tem como objetivo avaliar
o papel da associação entre bosentana e sildenafila. Os
primeiros resultados são esperados para 2010.
O crescente interesse pela HAP, também estimulou a busca
de novos alvos terapêuticos. Para os próximos anos, esperase o lançamento de novos antagonistas de receptores de
endotelina, novos análogos de prostaciclina (formas mais
estáveis) e estimuladores da guanilato ciclase.
CONCLUSÃO
O tratamento da HAP baseia-se em medidas que tem como
objetivo a redução da sobrecarga das câmaras direitas e suas
consequências. O tratamento não específico inclui oxigênio,
diuréticos e anticoagulação. Uma pequena parcela dos
pacientes pode se beneficiar do tratamento com bloqueadores
de canais de cálcio (após rigorosa avaliação hemodinâmica).
O tratamento específico atual é baseado em fármacos que
agem sobre as três principais vias fisiopatológicas exploradas
até o momento: as vias da prostaciclina, endotelina e óxido
nítrico. O papel definitivo da terapia combinada ainda é alvo
de investigação.
(Adaptado de: Barst RJ, Gibbs SR, Ghofrani HA, et al. Updated
Evidence-based treatment algorithm in pulmonary arterial
hypertension. J Am Coll Cardiol 2009; 54:S78-84).
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Medidas Gerais e Suporte
Anti coagulante oral: HAPI/ HAPH
Diuréticos (SN)
Oxigênio (SN)
Digoxina (SN)

Teste agudo de vasorreatividade

OMSCFI-IV
Amlodipina, diltiazem, nifedipina

Resposta
mantida
(OMSCFI - II)

Não

Grau de recomendação

OMSCF II

A

Ambrisetan,
Bosentan,Sildenafil

B

Sitaxsentan Tadalafil

OMSCF III

OMSCF VI

Ambrisetan, Bosentan Epoprostenol EV
Epoprostenol EV,
lloprost IN, Sildenafil

,

Sitaxsentan,Tadalafil
Treprostinil SC

C
E/B

Sim

lloprost IN

Beraprost

Treprostinil SC

lloprost EV, Treprostinil
EV

lloprost EV, Treprostinil
EV, terapia combinada
inicial (ver abaixo)

Ambrisetan, Bosentan
Sildenafil, Sitaxsentan,
Tadalafil

E/C
Amlodipina, diltiazem, nifedipina

Não recomendado

Treprostinil IN

Treprostinil IN

Resposta clínica inadequada

Fig. 1 - Tratamento medicamentoso atual da hipertensão arterial pulmonar
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INTRODUÇÃO
A circulação pulmonar é um circuito de vasos sanguíneos
que se caracteriza por apresentar baixa pressão, baixa
resistência e elevada complacência, características que
favorecem o funcionamento adequado dos pulmões,
responsável por receber virtualmente todo o débito cardíaco
para a realização das trocas gasosas.
O aumento da resistência na vasculatura pulmonar leva à
elevação da pressão na artéria pulmonar e seus ramos,
podendo acarretar consequências importantes ao paciente
em decorrência da maior oposição ao fluxo sanguíneo
levando à falência ventricular direita, seguida das
manifestações de baixo débito que caracterizam a
hipertensão pulmonar, uma condição hemodinâmica que
pode ocorrer em diferentes doenças.
O aumento das pressões no sistema arterial pulmonar
também pode ser passivo (pelo aumento da pressão
hidrostática advinda das câmaras cardíacas esquerdas ou
por situações de hipervolemia) ou decorrente de hiperfluxo
(resultante do aumento do débito cardíaco através da
circulação pulmonar). Nesses últimos casos, a gravidade
das manifestações clínicas e o prognóstico dos pacientes
são diferentes, justificando-se a correta avaliação
diagnóstica nos casos de hipertensão pulmonar antes do
início de tratamento específico.

Fig. 1 - Diferentes mecanismos de aumento na pressão média de
artéria pulmonar (PAPm).
RVP: resistência vascular pulmonar; DC: débito cardíaco; POAP:
pressão ocluída de artéria pulmonar (que reflete pressões nas
câmaras esquerdas do coração); HAP: hipertensão arterial
pulmonar; HPTEPC: hipertensão pulmonar tromboembólica
crônica; VE: ventrículo esquerdo.
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Os valores normais de pressão média na artéria pulmonar
(PAPm) são de 8 a 20mmHg (medida através de cateterismo
cardíaco direito). Valores acima de 25mmHg no repouso são
considerados como anormais, sendo diagnóstico de
hipertensão pulmonar (HP). Anteriormente, considerava-se
valores de PAPm durante o exercício > 30mmHg também como
diagnóstico de HP, entretanto, devido a falta de estudos
que demonstrem claramente o comportamento da circulação
pulmonar durante as diversas modalidades de exercício e/
ou stress cardiovascular, tal definição foi retirada dos
critérios diagnósticos de HP durante o IV Simpósio Mundial
de Hipertensão Pulmonar, realizado em 2008 na cidade de
Dana Point, Califórnia.1
CLASSIFICAÇÃO
No IV Simpósio Mundial de Hipertensão Pulmonar de Dana
Point (2008), propôs-se uma adaptação à classificação anterior
de Veneza, baseada nos avanços obtidos em relação aos
conhecimentos fisiopatológicos de diversas causas de
hipertensão pulmonar.2 (Tab.1)
Uma modificação importante na Classificação de Dana
Point foi a transferência da esquistossomose do Grupo IV
para o Grupo I, fruto da contribuição principalmente, de
pesquisadores brasileiros. Inicialmente, acreditava-se que a
hipertensão pulmonar observada em pacientes com
esquistossomose ocorria devido à obstrução vascular por
ovos de Shistossoma, porém estudos de anatomia patológica
mostraram que além da obstrução vascular por ovos, as
alterações histológicas são semelhantes às observadas na
HAPI, inclusive com lesões plexiformes.
Estima-se que atualmente o número de infectados pelas 3
espécies de Schistossoma no mundo seja de 200 milhões de
habitantes, sendo que 4 a 8% apresentam a forma
hepatoesplênica3. Lapa e cols. mostraram a prevalência de
4,6% de HAP e 3% de HP venosa em pacientes com a forma
hepatoesplenica da esquistossomose, reforçando a
necessidade do cateterismo cardíaco direito para definição
diagnóstica4. A esquistossomose deve ser uma das principais
causas de HAP em nosso meio, tornando mandatória a
realização de estudos clínicos para definir o benefício e a
segurança do tratamento com medicamentos comprovadamente eficazes para outras formas de HAP.
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.7/2009

Tabela 1. Classificação Clínica da Hipertensão Pulmonar (Dana Point, 2008)
1. Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP)
1.1. HAP idiopática
1.2. HAP hereditária
1.2.1. BMPR21.2.2. ALK1, endoglina (associada ou não a telangiectasia hemorrágica hereditária)
1.2.3. Desconhecido
1.3. HAP induzida por drogas e toxinas
1.4. HAP associada com:
1.4.1. Doenças do tecido conectivo
1.4.2. Infecção por HIV1.4.3. Hipertensão Portal
1.4.4. Cardiopatias congênitas
1.4.5. Esquistossomose
1.4.6. Anemia hemolítica crônica
1.5 Hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido
1’. Doença veno-oclusiva pulmonar e hemangiomatose capilar pulmonar
2. Hipertensão Pulmonar devido doenças de câmaras cardíacas esquerdas
2.1. Disfunção sistólica
2.2. Disfunção diastólica
2.3. Doença valvar
3. Hipertensão Pulmonar devido doenças pulmonares e/ou hipóxia
3.1. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
3.2. Doenças intersticiais
3.3. Outras doenças pulmonares com padrão misto de obstrução e restrição
3.4. Distúrbios respiratórios do sono
3.5. Hipoventilação alveolar
3.6. Exposição crônica a altas altitudes
3.7. Anormalidades do desenvolvimento
4. Hipertensão Pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC)
5. Hipertensão pulmonar com mecanismos multifatoriais desconhecidos
5.1. Doenças hematológicas: distúrbios mieloproliferativos, esplenectomia
5.2. Doenças sistêmicas: sarcoidose, histiocitose de células de Langerhans, linfangioleiomiomatose,
neurofibromatose, vasculites
5.3. Doenças metabólicas: glicogenoses, doença de Gaucher, doenças da tireóide
5.4. Outros: obstrução tumoral, mediastinite fibrosante, insuficiência renal crônica em hemodiálise

QUADRO CLÍNICO
Os sinais e sintomas iniciais dos pacientes com hipertensão
pulmonar são decorrentes da diminuição acentuada da rede
vascular pulmonar e do baixo débito cardíaco. Com a evolução
da doença, os sintomas relacionados à inabilidade em aumentar
o débito cardíaco dominam o quadro clínico dos pacientes
com HP: fadiga crônica, letargia, tontura, síncope e dispnéia,
em geral, ao exercício. Dor torácica, notadamente ao esforço,
pode estar presente, seja por dilatação do tronco da artéria
pulmonar e/ou isquemia do ventrículo direito. Em menor
frequência são descritos: tosse, hemoptise e rouquidão (por
compressão do ramo esquerdo do nervo laríngeo recorrente
pela artéria pulmonar principal dilatada).
Ao realizar-se o exame físico, o primeiro achado indicativo
de HP é a hipersonoridade da segunda bulha no foco
pulmonar, que pode estar desdobrada. Pode-se observar
ainda o murmúrio de ejeção sistólico e, nos casos mais
avançados, o de regurgitação diastólica. São sinais típicos
de hipertrofia do ventrículo direito: onda A jugular
proeminente, quarta bulha audível à direita e impulso
paraesternal esquerdo ou subxifóide com direção caudal. A
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falência do ventrículo direito associa-se aos sinais de
hipertensão venosa sistêmica: onda V jugular ampla, terceira
bulha direita e murmúrio de regurgitação tricúspide. Tais
achados auscultatórios podem ser intensificados pela
inspiração profunda, mas podem estar obscurecidos pela
doença de base, por exemplo, pelo aumento do diâmetro
ântero-posterior do tórax na doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC). Estase jugular, hepatomegalia e edema de
membros inferiores são indicadores de insuficiência cardíaca
direita descompensada.5,6
Para a avaliação clínica dos pacientes com HP é importante
a utilização da classificação funcional modificada da New
York Heart Association (NYHA) 7 de acordo com Organização
Mundial de Saúde, 1998:
CLASSE I: pacientes com HP mas sem limitação das
atividades físicas. Atividades físicas habituais não causam
dispnéia ou fadiga excessiva, dor torácica ou pré-síncope.
CLASSE II: pacientes com HP resultando em discreta limitação
das atividades físicas. Esses pacientes estão confortáveis ao
repouso, mas atividades físicas habituais causam dispnéia
ou fadiga excessiva, dor torácica ou pré-síncope.
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CLASSE III: pacientes com HP resultando em importante
limitação das atividades físicas. Esses pacientes estão
confortáveis ao repouso, mas esforços menores que as
atividades físicas habituais causam dispnéia ou fadiga
excessiva, dor torácica ou pré-síncope.
CLASSE IV: pacientes com HP resultando em
incapacidade para realizar qualquer atividade física sem
sintomas. Esses pacientes manifestam sinais de falência
ventricular direita. Dispnéia e/ou fadiga podem estar
presentes ao repouso, e o desconforto aumenta em qualquer
esforço.
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
Na maioria das vezes, o diagnóstico é tardio e os
indivíduos são atendidos nos Centros de Referência já em
fase avançada da doença, após extensa investigação para
dispnéia aos esforços, ou às vezes por tontura, síncope e/
ou dor precordial. Além das manifestações clínicas, faz-se
necessário uma investigação diagnóstica direcionada para
a conclusão da causa da HP.
Na radiografia de tórax são sugestivos de HP: o aumento
no diâmetro do ramo descendente da artéria pulmonar
(>16mm à direita e >18mm à esquerda), abaulamento do tronco
da pulmonar e pobreza vascular periférica. O aumento
ventricular direito é melhor observado na radiografia de perfil,
com redução do espaço retroesternal, mas podem estar
inaparentes pelos sinais de hiperinsuflação pulmonar,
cifoescoliose, doença intersticial pulmonar ou aumento
ventricular esquerdo.6
Os sinais eletrocardiográficos de sobrecarga ventricular
direita, associados ou não com o aumento atrial direito, são
específicos (poucos pacientes sem a doença os apresentam),
mas pouco sensíveis (muitos pacientes com a doença não
os apresentam). Destacam-se, dentre eles, o desvio de eixo
para a direita com relação das ondas R/S >1 na derivação V1,
onda P pulmonale em D2 e padrão de bloqueio completo ou
incompleto de ramo direito. Taquiarritmias supraventriculares
são também frequentes.6
Tanto a radiografia de tórax, quanto o eletrocardiograma
são exames utilizados para detectar ou excluir outras doenças,
não sendo indicados para o rastreamento da HP.
O ecodopplercardiograma transtorácico é um exame nãoinvasivo, de fácil acesso, considerado como método de
escolha para o rastreamento da HP nos pacientes sob
investigação de dispnéia8 e naqueles em grupos de risco,
como pacientes com esclerodermia9, história familiar de HAP
idiopática10 e antecedentes de tromboembolia pulmonar.11
Além disso, possui importante papel na avaliação diagnóstica
e prognóstica destes pacientes. Além de diagnosticar a HP,
pode contribuir para a elucidação da causa, como a presença
de disfunção cardíaca esquerda e cardiopatia congênita. Neste
caso, pode-se sensibilizar o método com a utilização de
microbolhas para avaliar presença de shunt ou na suspeita
deste, a realização de ecocardiograma transesofágico.12
A HP é avaliada pela medida da pressão arterial pulmonar
sistólica, estimada pela medida do refluxo tricúspide, aplicandose a equação modificada de Bernoulli simplificada13:
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PAPs = 4(VRT)2 + PAD
onde: PAPs= pressão de artéria pulmonar sistólica; VRT=
velocidade de regurgitação da tricúspide e PAD= pressão
de átrio direito.
Embora o ecodopplercardiograma seja uma ferramenta útil
na triagem dos indivíduos com HP, faz-se necessário a
confirmação do diagnóstico pelo cateterismo direito devido
às seguintes limitações do método: (i) discordância
interobservador, (ii) sub ou superestimação da pressão
arterial pulmonar sistólica, por basear-se na velocidade de
regurgitação tricúspide e (iii) presença de pressão arterial
pulmonar sistólica >40 mmHg em 6% dos indivíduos normais
acima de 50 anos e em 5% daqueles com índice de massa
corpórea >30 kg/m2.14 Outra importante desvantagem do
método é o fato de que, em pacientes com doença pulmonar
avançada, o ecodopplercardiograma mostrou-se menos
acurado do que o cateterismo direito para a medida da
pressão arterial pulmonar sistólica.15 Em vários estudos com
HP, a medida do diâmetro do átrio direito (se aumentado) e a
presença de derrame pericárdico foram preditores de
mortalidade.16,17 Ao longo do tempo, o método vem sendo
mais utilizado para o diagnóstico precoce da HP, seja ao
repouso ou durante o exercício18, além do acompanhamento
das alterações da geometria e função do ventrículo direito
após intervenções.
A avaliação funcional do ventrículo direito também pode
ser realizada através de ressonância nuclear magnética,
exame que mostra-se útil em algumas situações, podendo
complementar as informações ecocardiográficas.19
Os exames laboratoriais sanguíneos devem ser
solicitados durante a investigação clínica para as doenças
relacionadas à HP: sorologias para HIV20, hepatites B e C (e
outras doenças hepáticas que cursem com hipertensão
portal21), autoanticorpos para doenças do tecido conectivo
(DTC) – fator antinúcleo (FAN), fator reumatóide (FR) e
ANCA (anticorpo anticitoplasma de neutrófilo) – se FAN
positivo e suspeita clínica para DTC, prosseguir com os
demais anticorpos, principalmente relacionados à
esclerodermia22,23 – e dosagem de hormônio tireoidiano
(TSH).24
Os testes de função pulmonar no repouso (espirometria,
medidas dos volumes pulmonares estáticos e capacidade
de difusão pulmonar) podem ser valiosos na identificação e
quantificação do dano funcional associados à doença
parenquimatosa subjacente à HP. Vale salientar que pacientes
com HAPI também podem apresentar alterações na
espirometria (distúrbio restritivo leve ou obstrutivo), além
da diminuição da capacidade de difusão pulmonar, hipoxemia
e hipocapnia leve.25,26,27
Pacientes com HP devem, sempre que possível, ser
avaliados quanto à hipoxemia noturna por meio de oximetria
de pulso noturna.28 Naqueles com esta alteração ou sinais e
sintomas sugestivos de síndrome da apnéia obstrutiva do
sono, a polissonografia deve ser realizada.29
A cintilografia pulmonar30-33 de inalação/perfusão (V’/
Q’) é indicada como método de triagem para HP por TEPc
(tromboembolia pulmonar crônica); se normal, exclui este
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diagnóstico; se alterada, faz-se necessário prosseguir a
investigação. Por ser uma causa comum de hipertensão
pulmonar e pela possibilidade de tratamento curativo através
de cirurgia, a cintilografia pulmonar deve sempre ser
solicitada na triagem inicial de pacientes em investigação de
HP, mesmo nos que possuem outros fatores etiológicos mais
prováveis. Após confirmação de defeitos perfusionais
sugestivos de tromboembolia crônica, deve-se prosseguir a
avaliação com outros exames de imagem, como tomografia
computadorizada, arteriografia ou ressonância nuclear
magnética, para avaliar indicação cirúrgica em pacientes com
HPTEPC – tais pacientes devem ser encaminhados para
centros de referência nos quais é realizada avaliação
multidisciplinar para decidir-se sobre tratamento cirúrgico.
A tomografia computadorizada de tórax permite a avaliação
conjunta da circulação pulmonar (angiotomografia) e do
parênquima pulmonar. Alguns achados são sugestivos de
HP: aumento ventricular direito, dilatação das artérias
pulmonares centrais e relação artéria/ brônquio aumentada.
Quando associada a septos espessados, áreas de vidro
despolido e padrão em mosaico com predomínio nas bases,
sugere o diagnóstico de doença veno-oclusiva pulmonar. A
presença de trombos excêntricos nos ramos centrais, áreas
de infarto pulmonar e padrão em mosaico são sugestivos de
HPTEPC; entretanto, a ausência destes achados não exclui
o diagnóstico.
A angiografia convencional deve ser realizada apenas
nos casos em que a investigação inicial for inconclusiva ou
após o diagnóstico de HPTEPc, para planejamento cirúrgico
adequado, de acordo com a experiência da equipe assistente.
No Brasil, em virtude da Esquistossomose Mansônica ser
uma doença endêmica e nos pacientes infectados haver uma
chance em torno de 5% de desenvolvimento da HP, deve-se
fazer a investigação, principalmente em pacientes de áreas
endêmicas, como Minas Gerais34 e Bahia. Esta investigação
é composta de: 3 amostras de parasitológico de fezes, que
podem ser negativas devido ao longo tempo da
contaminação; ultrasonografia de abdome para avaliação
hepática, mostrando fibrose periportal, aumento
predominante de lobo esquerdo e circulação colateral; e, se
a suspeita for alta, a realização de biópsia de válvula retal
para identificação de ovos do S.mansoni.35,36
A biópsia pulmonar cirúrgica com finalidade diagnóstica
tem sido indicada em situações clínicas em que haja suspeita
de doença intersticial pulmonar associada à HP. Mesmo
nesta situação existem objeções a tal conduta, sob o
argumento de que os riscos do procedimento não justificam
os benefícios. Na HAP não é recomendada visto o alto índice
de complicações e pouco acréscimo na evolução diagnóstica.
As biópsias transbrônquica e transtorácica (agulhas) são
contra-indicadas em qualquer circunstância, devido aos
riscos de lesão vascular e hemoptises maciças.
O cateterismo cardíaco direito constitui o padrão áureo
para o diagnóstico e a quantificação da HP, além de propiciar
a análise pressórica, do débito cardíaco e das resistências,
como é discutido em outra seção desta edição.
O diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar idiopática
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.7/2009

(HAPI) é um diagnóstico de exclusão, desta forma, faz-se
necessário a realização de exames subsidiários para a
elucidação da causa da HP, uma vez que isto irá influenciar
na terapêutica proposta aos pacientes.
AVALIAÇÃO DE GRAVIDADE
Além da avaliação da classe funcional, dos achados
ecocardiográficos e das medidas hemodinâmicas invasivas,
outros parâmetros contribuem para avaliação da gravidade.
O peptídeo natriurético do tipo B plasmático (BNPp) é
utilizado como marcador de doença em pacientes com
insuficiência cardíaca esquerda37; posteriormente, observouse que seus níveis estão mais elevados quando se associa
um componente de disfunção direita.38,39
É secretado, principalmente, pelos ventrículos cardíacos
e sua liberação é afetada pelo estiramento miocárdico, injúria
e isquemia ventricular. Na HAP, seus níveis estão mais
elevados na sobrecarga pressórica do que na volumétrica
do ventrículo direito. Nagaya et al demonstraram que o BNPp
aumenta em proporção ao grau de disfunção do ventrículo
direito na HP, correlacionando-se positivamente com as
alterações hemodinâmicas da pressão artéria pulmonar média,
pressão de átrio direito, pressão diastólica final do ventrículo
direito e resistência vascular pulmonar e, negativamente com
o débito cardíaco, além de apresentar valores maiores quanto
pior a classe funcional pela New York Heart Association.
Vários estudos mostraram sua importância em relação à
gravidade e ao prognóstico da HP (preditor independente
de mortalidade), mas também como indicador da eficácia do
tratamento e como guia terapêutico. O BNPp não deve ser
usado como medida isolada, mas seu acompanhamento
seriado pode contribuir para o manejo destes pacientes.40
O teste de caminhada 6min (TC 6’) é amplamente utilizado
para avaliação de gravidade e acompanhamento da
deterioração clínica e também da melhora após introdução
do tratamento específico. É de fácil execução, podendo ser
realizado no corredor do hospital (pelo menos 30m de
extensão), necessitando de um oxímetro para conferir minuto
a minuto a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca.
Correlaciona-se com a gravidade da doença, principalmente
com o débito cardíaco, sendo inversamento proporcional a
distância caminhada com a classe funcional pela NYHA. Em
estudo prévios, demonstrou-se que aqueles que caminham
menos de 332m tem um pior prognóstico (o TC 6’ é um preditor
independente de mortalidade). O TC 6’ tem valor na avaliação
seriada dos pacientes com HP.41,42
O teste de exercício cardiopulmonar com avaliação
cardiovascular, ventilatória e metabólica (consumo de
oxigênio ou V’O2) e da troca gasosa pulmonar (gasometria
arterial), vem sendo progressivamente utilizado em HP, como
é discutido em outra seção desta edição.
CONCLUSÃO
A HP pode estar associada a diversas doenças comuns
na prática diária, manifestando-se, principalmente, por
dispnéia aos esforços. Após suspeita clínica inicial, através
de achados da história, exame físico, radiografia de tórax e
23

Fig. 2. Proposta de abordagem diagnóstica em Hipertensão Pulmonar. A sequência de exames pode variar, de acordo
com a suspeita clínica inicial.
RX: radiograma; ECO TE: ecocardiograma transesofágico; VE: ventrículo esquerdo; PPF: protoparasitológico de fezes,
cate E: cateterismo esquerdo. Modificado de JACC Vol. 53, No 17, 2009.

eletrocardiograma, o ecocardiograma é um método de
diagnóstico importante para investigação, porém de acurácia
limitada. O algoritmo diagnóstico deve ser guiado de acordo
com a suspeita etiológica, lembrando-se que doenças
coexistentes podem contribuir para o aumento pressórico
na circulação pulmonar. As causas mais comuns devem ser
excluídas através dos exames citados anteriormente (Fig.2).43
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INTRODUÇÃO
O termo Tromboembolia Venosa (TEV) inclui a associação
de duas doenças de grande importância que são a Trombose
Venosa Profunda (TVP) e o Tromboembolia Pulmonar (TEP),
sendo esta uma doença potencialmente fatal com uma
incidência anual estimada de 0,1% na população americana
da raça branca aumentando nos negros. A incidência é a
mesma entre homens e mulheres e cerca de metade dos casos
ocorrem sem fatores de risco aparentes sendo classificados
como espontâneos ou idiopáticos. É especialmente relevante
nos mais idosos, pois em pacientes menores de 15 anos de
idade a incidência é < 5 em 100.000 indivíduos por ano e
aumenta progressivamente chegando a 450-600 em 100.000
em pacientes por ano na faixa etária acima de 80 anos.1
OBJETIVO DO TRATAMENTO
O nosso maior objetivo quando insistimos no diagnóstico
e consequentemente no tratamento é prevenir a progressão
do trombo e a ocorrência de novo ou recorrente evento de
TEV, assim como evitar em longo prazo as sequelas mais
frequentes, dentre elas a síndrome pós-trombótica, a TEV
recorrente, a tromboembolia pulmonar crônica hipertensiva.
A diminuição da mortalidade com a anticoagulação inicial já
é sabida desde o início da década de 1960, porém o que
permanece ainda em discussão é por quanto tempo devemos
manter esta medida terapêutica. O que também encerra dúvida
inclusive na prescrição inicial é o risco benefício entre a
diminuição dos eventos citados anteriormente com o início
do tratamento e o risco de sangramento que vem aumentando
em algumas populações especiais.
RISCO DE SANGRAMENTO
O risco de sangramento com cumarínicos mantendo um
Tempo de Protrombina com a relação normatizada
internacional (INR) de 2-3 é de 1% a 3 % por ano de
anticoagulação e é maior nos primeiros 2 meses iniciais da
medicação, sendo cerca de 3% por mês nos primeiros 2 meses
baixando para 0,8% nos seguintes meses no primeiro ano e
diminuindo para 0,3% nos meses do ano seguinte.
Em revisão sistemática avaliando estes casos de
sangramentos em anticoagulação, concluiu-se que cerca de
13% destes foram casos fatais.2 O risco de sangramento esta
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associado também a presença de comorbidades como
diabetes, hipertensão, insuficiência renal, sangramento
gastrointestinal prévio, presença de neoplasia e uso
concomitante de outras drogas, em especial, antiagregantes
plaquetários.
Dois protocolos validados têm sido utilizados para
predizer risco de sangramento com uso de cumarínicos em
pacientes não internados. Beyth e colaboradores
identificaram idade > 65 anos, história de sangramento
gastrointestinal, história de acidente vascular cerebral e um
ou mais dos quatro fatores: infarto agudo do miocárdio
recente, insuficiência renal, anemia e diabetes.
Estes pacientes foram acompanhados por 2 anos sendo
classificados como pacientes de:
- baixo risco (nenhum dos fatores) com incidência de
sangramento de 3%;
- risco moderado (1-2 fatores de risco) com sangramento
de 12%;
- alto risco (3-4 fatores de risco) com sangramento de
53%;
Kuijer e colaboradores usaram sexo, idade e presença de
malignidade em seu modelo e observaram, após 1 ano de
seguimento, pacientes de:
- baixo risco com incidência de 1% de sangramento;
- moderado risco com 4% de sangramento;
- alto risco com 7% de sangramento;3
Portanto a anticoagulação após o quadro inicial de TEV e
seu respectivo tratamento não é isento de risco e sua
duração deve ser avaliada pesando-se o risco benefício desta
terapêutica. Não é objetivo deste, determinar qual a
terapêutica a ser escolhida mais discutir por quanto tempo
devemos manter esta medida.
TEMPO DEANTICOAGULAÇÃO
Como medida geral, os pacientes com evento de TEV
deverão ser mantidos anticoagulados por no mínimo por 3
meses, mantendo-se o INR entre 2-3. Estudos têm
evidenciado menor recorrência de TEV quando mantido por
maior tempo sendo esta recorrência de 6,8% com manutenção
por 1 mês e caindo para 3,2% quanto estendido para 3 meses.4
A duração da anticoagulação em pacientes com TEV
espontâneo, ou seja sem fator de risco determinado, é
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.7/2009

Tabela 1: Recomendação para duração de anticoagulação no TEV.
CENÁRIO TEV

DURAÇÃO DO TRATAMENTO

Fator de risco maior transitório(a)

3 meses

Fator de risco menor(b) e sem risco alto para trombofilia

6 meses

TEV espontâneo com ou sem baixo risco para trombofilia(c)

> 6 meses

TEV espontâneo com alto risco para trombofilila(d)

Indefinido

Câncer ou fator de risco persistente

Indefinido ou enquanto durar o fator de risco

(a)Cirurgia com >30min de anestesia,Trauma em membros inferiores que necessitaram tratamento cirúrgico, doenças clínicas maiores.
(b)Doença transitória clínica inespecífica, viagem aérea, contraceptivo oral ou terapia de reposição
(c)Fator V leyden heterozigótico e mutações do gene da protrombina, hiperhomocisteinemia
(d)Anticorpo antifosfolípide, Fator V Leyden homozigótico ou mutações do gene da protrombina ou combinação, proteína C e proteína S.

controverso. Os pacientes tratados por 3 meses com
cumarínicos tem um risco de recorrência após a parada de
10%-27% e com 6 meses de tratamento este risco cai para
cerca de 10%, porém este risco fica semelhante no final do
primeiro ano. Nesta balança do risco de recorrência do TEV
e do risco de sangramento, algumas propostas têm sido
publicadas. Dentre algumas optamos por duas que são muito
parecidas e que podem ajudar a tomada de decisão
terapêutica. Uma delas tem como opções as seguintes
situações com exemplo na tabela 1.3
É claro que dentro destas recomendações existem opções
que podem e devem ser discutidas e devem funcionar como
um guia geral de orientação para uma decisão clínica pessoal.
Outra recomendação que deve ser avaliada e que pode
servir como orientação, são as informações contidas no
consenso da ACCP de 20095 que tem como base as seguintes
determinações. O grau de recomendação é categorizado em
forte (Grau 1) ou fraco (Grau 2) e a qualidade da evidência
em alta (A), moderada (B) ou baixa (C).
a) Nos pacientes TEV e com fator de risco reversível manter cumarínicos por 3 meses( Grau 1A);
b) Nos pacientes com TEV sem fatores de risco - manter
por no mínimo 3 meses (Grau 1A) e após serem avaliados
para: primeiro evento de TEV e sem risco para sangramento
e bom controle da anticoagulação manter por 6 meses ou
mais (Grau 1A). Segundo episódio de TEV manter
anticoagulacão prolongada (Grau 1A);
c) Nos pacientes com TEV e Câncer iniciar anticoagulação
com Heparina de Baixo Peso Molecular (HBPM) e manter
por 3 meses até 6 meses (Grau 1 A). Após manter com
cumarínicos ou HBPM por tempo indeterminado ou até a
resolução da neoplasia (Grau 1C).
d) A anticoagulação com cumarínicos deverá ter como
objetivo manter o INR entre 2-3 também chamada de
anticoagulação convencional. (Grau 1A). A anticoagulação
de baixa intensidade (INR entre 1,5 e 1,9) pode ser utilizada
após 3 meses de INR com anticoagulação convencional, no
primeiro evento de TEV e sem fatores de risco e que tenhase por opção estender o tratamento, principalmente em
pacientes que tem maior dificuldade de controle do INR,
pois este poderá ser realizado em intervalos maiores
(Grau1A).
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CONCLUSÃO
Como observamos acima a manutenção da anticoagulação
após um evento de TEV é discutida principalmente no que
se relaciona ao custo-benefício entre a recorrência de novo
episódio de TEV ou risco de sangramento, principalmente
associado à dificuldade do controle da anticoagulaçao e de
comorbidades que possam estar associadas. Portanto, cabe
ao médico que assiste a um paciente após um evento de
TEV, pesar custo benefício de quanto tempo manter a
anticoagulação, baseado em informações técnicas para que
possa garantir uma terapêutica segura.
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INTRODUÇÃO
A prevalência da hipertensão pulmonar (HP) nos pacientes
com DPOC não é conhecida, pois embora seja um evento
comum nos pacientes portadores de insuficiência respiratória
crônica - que cursam com hipoxemia crônica - a identificação
desta condição e consequentemente, a avaliação de sua
frequência depende de alguns fatores, como a definição de
HP utilizada e os métodos diagnósticos aplicados em cada
situação.1,2
A maioria dos estudos que avalia hemodinamicamente
portadores de DPOC, é feita em pacientes com doença grave.
Em um trabalho que avaliou 120 pacientes com enfisema e
estadiamento IV pelo GOLD 3 (VEF1 médio de 27% do previsto,
PaO2 de 66 mmHg), pressão média na artéria pulmonar (PMAP)
maior que 20 mmHg foi encontrada em 91% dos pacientes. A
maioria dos doentes (86%) apresentavam PMAP entre 25 e 35
mmHg, o que os caracterizava como portadores de HP leve,
enquanto apenas 5% deles tinha PMAP maior que 35 mmHg.
Houve correlação inversa da PMAP com a PaO2 e com a
gravidade do enfisema, e correlação direta com a Pressão de
capilar pulmonar (PcapP), que esteve > 12 mm Hg em 61% dos
doentes. Na análise de regressão múltipla a PaO2 isoladamente
não foi capaz de predizer a presença de HP, e não houve
correlação com outros parâmetros que caracterizam a
gravidade do enfisema (escore de alterações tomográficas e
difusão de CO). A elevação da PcapP poderia ser explicada
pela eventual presença de disfunção diastólica; no entanto,
apesar de pressões de enchimento diastólico elevadas, não
foram detectados sinais de disfunção sistólica ou diastólica.
Em um estudo com 175 pacientes com DPOC moderada/
grave (VEF1 % = 40.2 ± 11.1%, relação VEF1/CVF de 40% e
40.6% com PaO2 <60 mmHg), em 62 doentes (35%) a PMAP
foi > 20 mmHg.4 A PMAP média do estudo foi 19.8 ± 7.6
mmHg. Resultados semelhantes foram encontrados em 53
pacientes com DPOC grave (VEF1%, 39.8 ± 16.2): a PMAP foi
de 19.0 ± 4.3 e 23 (43%) tinham HP (PMAP >20 mmHg).5
Dezessete de 27 pacientes (63%) dos pacientes com hipoxemia
leve/moderada tinham hipertensão pulmonar.
Em um estudo retrospectivo com 998 pacientes6, HP
moderada - definida pela evidência de PMAP maior ou igual a
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40 mmHg - esteve presente em 27 doentes. Em 16 indivíduos
deste grupo, havia outras causas que poderiam explicar a
elevação dos níveis de pressão. Em 11 pacientes (1,1% do
grupo total), no entanto, nenhum outro fator foi encontrado
que pudesse contribuir para a HP. Este pequeno subgrupo de
doentes foi analisado e teve suas características funcionais
comparadas com o restante dos pacientes: apresentavam
quadro espirométrico não tão grave (média do VEF1= 50% do
previsto), hipoxemia grave (PaO2 média de 46 mmHg),
hipocapnia (PaCO2 média de 32 mm Hg) e taxa de difusão de
CO bastante rebaixada. A sobrevida observada nos doentes
com PMAP > 40 mm Hg foi bem menor que dos pacientes com
PMAP < 40 mm Hg (p < 0,01). Estes achados sugerem que
haja um subgrupo de portadores de DPOC com HP grave,
com um perfil funcional um pouco diferente do habitualmente
encontrado nos doentes hipoxêmicos graves portadores de
cor pulmonale, que apresentam fluxos muito reduzidos e
hipercapnia.
Outro trabalho7 que identificou um subgrupo de doentes
com DPOC grave e hipertensão pulmonar
desproporcionalmente alta, analisou 215 pacientes com VEF1
médio de 24% que eram candidatos à cirurgia redutora de
volume pulmonar ou transplante. Avaliados
hemodinamicamente, a PMAP média era de 26.9 mm Hg. Em
50,2% deles a PMAP foi maior que 25 mmHg, de níveis
moderados (PMAP entre 26 e 35 mmHg) em 9,8%, ou graves
(> 35 mmHg) em 3,7%. Tratamento estatístico dos dados para
análise de “clusters” identificou um subgrupo de pacientes
(n=16, 7,4%) caracterizados por comprometimento
espirométrico moderado (VEF1 médio de 48,5%), que
contrastava com níveis elevados de hipertensão pulmonar
(PMAP média de 39,8 mmHg) e hipoxemia profunda (PaO2
média de 46,2 mmHg. Este grupo pode representar pacientes
nos quais o componente vascular é mais importante, talvez
por uma resposta anormal à vasoconstrição hipóxica, talvez
predisposição genética, talvez vários fatores simultâneos.
Analisando os dois trabalhos acima em conjunto, a
prevalência de HP moderada nos pacientes com DPOC variou
de 1% a algo em torno de 10%, dependendo do nível de corte
avaliado (PMAP de 35 ou 40 mmHg).
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QUADRO CLÍNICO E INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA
Chaouat e col.6, de 998 pacientes estudados, nos quais
havia 27 com PMAP > 40 mmHg, encontraram 16 com outras
doenças que podiam explicar a HP, como uso de inibidores de
apetite, colagenose, hipertensão portal, doença cardíaca
esquerda, doença tromboembólica, apnéia obstrutiva do sono
e doença pulmonar restritiva. Este achado enfatiza a
necessidade de obter uma história clínica cuidadosa, que
inclua uso prévio de algumas medicações (supressores de
apetite e quimioterápicos), queixas relativas a articulações,
pele e outros sistemas (gastrintestinal, urinário), risco para
infecções virais (hepatites B e C, HIV). Deve-se lembrar ainda
que o tabagismo predispõe não apenas à DPOC, mas a doenças
cardiovasculares, que devem ser investigadas nestes doentes.
Presença de tromboembolismo deve ser procurada, pois é
uma causa frequente de exacerbações em portadores de DPOC.
Processos intersticiais pulmonares devem também ser
descartados. Cottin e col descreveram 61 doentes com
enfisema de campos pulmonares superiores e doença
parenquimatosa intersticial fibrosante em zona pulmonares
inferiores, dos quais 47% apresentavam HP. 8
Como os sintomas de HP e DPOC são superponíveis, devese estar atento para o desenvolvimento de HP, especialmente
em pacientes hipóxicos. Piora da capacidade funcional e de
exercício, apesar de manutenção da função pulmonar estável
sugere envolvimento vascular. 9 Hiperfonese de B2,
levantamento ventricular direito, sopro de regurgitação
tricúspide indicam a presença de HP.9 Pressão venosa jugular
elevada, refluxo hepatojugular, fígado pulsátil sugerem
insuficiência tricúspide. Edema de membros inferiores,
hepatomegalia, estase jugular sugerem insuficiência cardíaca
direita.
Na prática médica nem sempre é factível a realização de um
cateterismo cardíaco nestes doentes, especialmente se
levarmos em conta que o estabelecimento inequívoco de um
diagnóstico de HP não resultará em mudança significativa na
terapêutica.
As alterações eletrocardiográficas são relativamente
específicas (86%) porém o exame tem baixa sensibilidade (51%)
e nenhuma correlação com a gravidade da HP.10 Achados
sugestivos de HP incluem a presença de P pulmonar, bloqueio
completo ou incompleto de ramo direito, desvio de eixo para a
direita, padrão S1Q3,depressão segmento ST e inversão de
onda T em V1-V4, ondas S profundas em V5, V6, D1 e AVL,
QRS com baixa amplitude.10;11
O ecocardiograma transtorácico é o exame de escolha para
investigação da presença de hipertensão pulmonar nos
portadores de DPOC. Tem a vantagem de ser não invasivo e
reprodutível. Algumas desvantagens são a limitação da janela
acústica, pela presença de aprisionamento aéreo e
deslocamento cardíaco, e a necessidade que haja insuficiência
tricúspide para estimar a pressão sistólica na artéria pulmonar
(PSAP).
A técnica mais frequentemente utilizada é a detecção do
jato regurgitante tricúspide (v) medido por eco Doppler
contínuo, que, por meio do princípio de Bernoulli, permite
calcular o gradiente máximo trans-tricúspide (4v2). A PSAP é
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considerada igual à pressão sistólica no ventrículo direito
(VD) desde que não haja obstrução na via de saída do mesmo.
A pressão sistólica no VD é igual à soma do gradiente transtricúspide com a pressão estimada do átrio direito. Considerase a pressão estimada do átrio direito conforme a presença ou
não de colapso da veia cava inferior durante a inspiração:
nenhum colapso, 15 mmHg; colapso parcial, 10 mmHg; colapso
total, 5 mmHg.12-13
É possível estimar a PSAP em 26-66% dos pacientes com
DPOC.12-14 Em uma série de 374 pacientes em avaliação para
transplante pulmonar, Arcasoy e col. foram capazes de estimar
a PSAP em 38% dos portadores de DPOC, versus 54 dos
doentes com intersticiopatias e 67% daqueles com doença
vascular. Um volume residual > 150% do valor previsto reduz
a taxa de sucesso do ecocardiograma Doppler. Em 52% das
medidas houve baixa acurácia (mais de 10 mmHg de diferença
entre a medida do eco e a invasiva), e em 48% dos pacientes,
o diagnóstico de HP pelo ecocardiograma não foi confirmado
pela avaliação invasiva. A sensibilidade, especificidade, valor
preditivo positivo e negativo foram 85%, 55%, 52%, e 87%,
respectivamente. Isto significa que existe um risco razoável
de resultados falsos-positivos, ou uma tendência a
superdiagnosticar HP nestes indivíduos pelo ecocardiograma.
Laaban e col.14 compararam a medida de PAP por eco
Doppler com a obtida por cateterismo de coração direito em
41 pacientes com DPOC estável. A PMAP diretamente medida
foi de 38.5 ± 14.9 mmHg. PSAP pode ser estimada por
ecodoppler em 27 pacientes (66%), e houve correlação
significante com as medidas hemodinâmicas (r = 0.65, p <
0.001). Vale lembrar que no ecocardiograma, a PSAP é
considerada normal até 30 mmHg, podendo-se classificar como
HP leve quando a PSAP está entre 36 a 51 mmHg (VRT entre
2,8 a 3,4 m/s)2, critério colocado arbitrariamente para os
portadores de HAP do grupo I. No entanto, não há uma
classificação específica para os portadores de HP e DPOC.
A HP na DPOC em geral apresenta níveis menores que a
encontrada nos pacientes com HAP idiopática, e raramente
supera uma PMAP de 35 a 40 mmHg (2;6;15) . A taxa de elevação
dos níveis de PSAP é lenta e gradativa, com crescimento anual
em torno de 0,4 a 0,7 mm Hg.2;16
É relativamente frequente que estes pacientes desenvolvam
disfunção diastólica de VD com altas pressões de enchimento.
Nesta situação podem surgir retenção hídrica e edema, que se
acentuam nas exacerbações, fato provavelmente associado à
piora dos níveis gasométricos. Normalmente, não há redução
do débito cardíaco, o quê ocorre somente em fases muito
adiantadas desta situação. De uma maneira geral, o
desenvolvimento de insuficiência cardíaca direita ocorre
tardiamente na evolução da DPOC. O edema presente nestes
doentes se deve não apenas ao aumento da pressão de
enchimento no VD, mas ao hipofluxo renal.
Ainda que os níveis pressóricos não sejam muito elevados,
a presença de HP afeta negativamente o prognóstico e
sobrevida dos doentes com DPOC. Em um estudo com 84
pacientes com DPOC em tratamento com oxigenoterapia
domiciliar, a sobrevida em 5 anos foi 36% nos indivíduos com
PMAP maior que 25 mm Hg e 62% naqueles com PMAP
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.7/2009

menor que 25 mm Hg. Neste estudo, as variáveis gasométricas
e espirométricas não foram preditivas da mortalidade.17 No
trabalho de Chaouat e col., menos que 20 % dos pacientes com
PMAP e” 40 mm Hg tiveram uma sobrevida maior que 5 anos.6
FISIOPATOGENIA
A patogênese das alterações vasculares que levam à HP
nos portadores de DPOC não está totalmente esclarecida e
parece ser resultado de vários fatores combinados, como
fatores anatômicos, mecânicos e funcionais. Dentre os fatores
anatômicos e mecânicos, destacam-se antecedentes de
ressecções cirúrgicas pulmonares, obliteração vascular por
doença tromboembólica e a presença de lesões enfisematosas,
que pelo aprisionamento aéreo geram um aumento da pressão
intra-alveolar e consequente compressão dos vasos intraalveolares.18 Dentre os funcionais, há os eventos associados
a diversos fenômenos como hipóxia alveolar, acidose,
hipercapnia, hiperviscosidade e hipervolemia. Todos estes
fatores, juntamente com os efeitos tóxicos do tabaco19 levam
à inflamação20, disfunção endotelial21 e angiogênese.22
Dentre todos os fatores mencionados destaca-se o papel
da hipóxia alveolar, que pode ser aguda ou crônica.
Agudamente a baixa disponibilidade de oxigênio produz
reflexamente vasoconstricção, fenômeno conhecido desde
194623, e um aumento transitório da resistência vascular
pulmonar. A vasoconstricção hipóxica tem sido sempre
interpretada como um mecanismo “protetor”, pois ao diminuir
a perfusão em áreas pouco ventiladas ou não ventiladas e
desviar o sangue para regiões com melhor ventilação, tem
como resultado imediato a minimização das áreas de
desigualdade V/Q.
No paciente crônico, no entanto, este fenômeno se perpetua
e o que se segue são alterações estruturais na microcirculação
pulmonar. Tanto a vasoconstrição quanto alterações
remodeladoras vasculares ocorrem nas pequenas artérias précapilares por meio de mecanismos não totalmente
compreendidos. Embora o “sensor” celular da hipóxia não
seja conhecido, acredita-se que os efeitos sejam mediados
por ações diretas e indiretas da hipoxemia sobre as células
musculares lisas dos vasos.24 Como ação direta da hipóxia,
considera-se o fechamento dos canais de potássio nas células
musculares lisas dos vasos, levando à despolarização da
membrana e influxo de cálcio, e consequente constrição
vascular.25 Indiretamente, a hipóxia estimula a vasculatura
pulmonar pela produção de fatores de transcrição26 hipóxiainduzidos, como o hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1)27, com
liberação de diversas substâncias vasoativas como
angiotensina II28, endotelina 129 e fatores de crescimento
vascular.22;26
Habitantes saudáveis de grandes altitudes, chamados
“healthy highlanders” que vivem em altitudes maiores que
3500 m vivem com um PaO2 entre 45 e 60 mmHg, apresentam
alterações nos vasos pulmonares compatíveis com
remodelamento vascular muito semelhantes às encontradas
em DPOC hipóxicos 30, corroborando a importância da baixa
disponibilidade de oxigênio nas alterações na microcirculação
pulmonar.
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Existem ainda as situações de hipóxia intermitente, por
exemplo, em pacientes com enfisema que dessaturam no
esforço, no sono ou nas exacerbações, e cujos efeitos ainda
estão longe de serem entendidos.
Propõe-se que a sequência de eventos que leva à HP nos
doentes com DPOC começa pelo comprometimento da função
endotelial, observada em pacientes com DPOC sem HP20 e
com HP.31 Tal disfunção leva à menor liberação de agentes
vasodilatadores derivados do endotélio (óxido nítrico e
prostaciclina) e aumento da expressão dos fatores de
crescimento.32
Barberà e col. demonstraram que nas artérias pulmonares
musculares de pacientes com DPOC ocorre espessamento
importante da camada íntima com intensa proliferação de
células musculares lisas e deposição de fibras elásticas, o que
leva à diminuição da luz vascular.11
Embora exista uma correlação entre o PaO2 e a HP, nem
todos os pacientes são afetados da mesma maneira, e alguns
apresentam alterações na microcirculação pulmonar
desproporcionais aos níveis de PaO2. Para estudar se haveria
alguma predisposição genética para tal fato, Eddahibi e col.
investigaram o polimorfismo do gene transportador de
Serotonina (5HTT) em 103 pacientes com DPOC e hipoxemia
leve/moderada. Foram detectados 3 genótipos (LL, LS e SS), e
o genótipo LL (relacionado com maior expressão do 5HTT
nas células musculares lisas das artérias pulmonares) esteve
associado a níveis mais altos de pressões pulmonares, para
um mesmo grau de obstrução ao fluxo aéreo e PaO2.33
Embora ainda não seja clara a importância da inflamação no
remodelamento vascular que caracteriza histopatologicamente
a HP na DPOC, existem evidências de que seja um evento
frequente nesta situação.11;20 Além disto, marcadores de
inflamação sistêmica como proteína C reativa e fator de
necrose tumoral (TNF-alfa) estão aumentados em doentes
com DPOC e HP.34
Outro fato interessante é que foi demonstrada uma
correlação entre a presença de inflamação na parede de
pequenas vias aéreas e remodelamento vascular: o número de
células inflamatórias infiltrando a adventícia das pequenas
artérias pulmonares está correlacionado com a disfunção
endotelial e o espessamento da íntima.11
A produção de citocinas vasoativas está desregulada em
ambientes hipóxicos29 e quando há exposição a toxinas, como
o tabaco.22
O óxido nítrico é sintetizado pelas células endoteliais
(sistema da NO-sintase constitutiva) e tem potente efeito
vasodilatador e anti-proliferativo.35 A expressão da NO-sintase
endotelial está diminuída nas artérias pulmonares de pacientes
com DPOC e HP.36 Outros autores demonstraram que o NO
exalado também está diminuído em pacientes com DPOC e HP.31
Redução na síntese de NO leva a um aumento da expressão
de genes de fatores de crescimento, tais como o vascular
endothelial growth factor (VEGF), fator produzido pelo
endotélio, que estimula a proliferação celular e o
remodelamento vascular e aumenta a permeablilidade. Segundo
Santos e col., fumantes e portadores de DPOC têm aumento
na expressão do VEGF nos músculos lisos dos vasos, e este
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achado se correlaciona com a espessura da parede vascular.22
Hipóxia estimula a produção de VEGF (via HIF-1).27 Fator de
crescimento derivado de plaqueta (PDGF) é outro mediador
que deve estar envolvido no remodelamento vascular na
DPOC e hipoxemia, com ação mitogênica sobre células
musculares lisas.
A prostaciclina é outro agente vasodilatador produzido
pelo endotélio que tem efeitos antiproliferativos e inibe a
agregação plaquetária. É sintetizada pela prostaciclina-sintase
via ácido araquidônico, e embora esteja reduzida nas HP
idiopáticas e em doentes com enfisema, há poucas informações
sobre a expressão deste sistema enzimático nas outras HP
secundárias, inclusive nos portadores de DPOC.13
A endotelina é um potente agente vasoconstrictor
produzido pelo endotélio com efeito mitogênico e proliferativo
sobre as células musculares lisas das artérias pulmonares.37
Sua expressão está aumentada nas artérias pulmonares nas
formas primárias e secundárias de hipertensão pulmonar, como
na DPOC, doenças intersiticiais pulmonares e ICC.36 Parte da
atividade da endotelina sobre as células musculares lisas é
mediada por um aumento nas espécies reativas de oxigênio.37
Barberà e col. demonstraram haver redução na expressão
da NO sintase nas artérias pulmonares de pacientes com
doença avançada e também, em indivíduos fumantes
assintomáticos (sem DPOC).38 Nestas pessoas, embora a
expressão da NO-sintase esteja reduzida, a expressão da
endotelina-1 nas artérias pulmonares não difere daquela dos
não fumantes. Diante deste achado levanta-se a possibilidade
de que substâncias presentes no fumo do tabaco seriam os
fatores iniciais na lesão endotelial em pacientes fumantes
susceptíveis. Esta agressão pelo fumo levaria a uma diminuição
da atividade da NO-sintase e a um prejuízo de várias funções
endoteliais.38
TRATAMENTO
Obviamente que o primeiro passo do tratamento destes
doentes inclui as medidas apropriadas para o tratamento de
DPOC, destacando-se a cessação do tabagismo, o uso de
broncodilatadores de ação prolongada, uso de
corticoesteróides inalatórios quando apropriado, vacinação
anti-influenza e anti-pneumocóccica, oxigenoterapia quando
indicado.39 O tratamento visa manter o paciente minimamente
sintomático, prevenir exacerbações, detectar e tratar
complicações, melhorar a qualidade de vida, e melhorar a
sobrevida.
A oxigenoterapia continuada domiciliar está indicada para
os DPOC hipoxêmicos. Trabalhos clássicos realizados na
década de 80 do século passado demonstraram melhora da
sobrevida40;41, com estabilização ou discreta melhora nos
parâmetros hemodinâmicos dos pacientes.
O uso de outras medidas, como diuréticos na vigência de
ICC direita, deve ser usado conforme a demanda.1;13
Não há estudos controlados e randomizados que tenham
avaliado a eficácia das drogas específicas para HAP associada
à DPOC, de modo que não há evidências suficientes que
recomendem seu uso. Pode-se especular que aqueles pacientes
que apresentam níveis desproporcionalmente altos de pressão
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e resistência vascular pulmonar, talvez se beneficiassem. Estes
doentes – como aqueles identificados no trabalho de Thabut
e col.7 – parecem ter um “componente vascular intrínseco” na
sua hipertensão pulmonar, talvez uma “reatividade” exagerada
à hipoxemia ou alguma predisposição genética.
Os bloqueadores de canal de Cálcio eventualmente reduzem
os níveis de PAP em doentes com DPOC, mas além desta
redução não resultar em benefício clínico, o efeito não se
mantém.42
Uma consequência importante do uso de vasodilatadores
sistêmicos é a ocorrência de piora dos gases sanguíneos: ao
liberar a vasocostricção hipóxica, ocorre desvio e aumento do
fluxo sanguíneo para áreas não ventiladas ou hipoventiladas,
o que acentua a desigualdade V/Q (efeito shunt).42 Embora
estes vasodilatadores reduzam a resistência vascular
sistêmica, eles não têm efeito na resistência vascular pulmonar.
Se houver incapacidade de manter um débito cardíaco
suficiente, o paciente evoluirá com hipotensão sistêmica e
possível exacerbação ou precipitação de isquemia ventricular
direita.
O uso de prostanóides por via endovenosa em pacientes
com DPOC produziu vasodilatação não seletiva transitória, e
piora dos gases sanguíneos.43 Sobre os antagonistas de
receptor de endotelina (Bosentana) existem relatos esparsos,
alguns com resultados favoráveis.44 Estudos em HP associada
à outras doenças respiratórias não mostraram piora dos gases
sanguíneos e melhora em alguns desfechos (tempo até morte
ou deterioração clínica).1
Em uma série de seis pacientes com DPOC e HP foi utilizada
sildenafila endovenosa inicialmente, e por via oral durante 3
meses (50 mg 12/12h); observou-se melhora hemodinâmica
(PMAP e RVP) e da capacidade de exercício (TC6).45
O uso de vasodilatadores pulmonares por via inalatória seria
atraente nestes doentes, especialmente se utilizado juntamente
com Oxigênio. Desta maneira, o vasodilatador seria entregue
somente nas áreas ventiladas, minimizando o efeito de piora
dos gases sanguíneos observado com outras medicações.
O uso de prostaciclina inalatória demonstrou bons resultados
em outras doenças respiratórias (fibrose pulmonar)1; porém,
em altas doses o risco de queda de PaO2 persiste.
O uso de Óxido Nítrico (NO) induz à vasodilatação seletiva
pulmonar e tem a vantagem da meia-vida extremamente curta
(rapidamente inativado pela hemoglobina).
O uso de NO e Oxigênio foi testado em um estudo de três
meses randomizado, controlado e duplo cego, em 40 pacientes
com DPOC, hipoxemia e PAPM > 25 mm Hg. Foram comparados
os efeitos de NO + O2 versus uso isolado de O2, e observouse redução da pressão arterial pulmonar e da resistência
vascular pulmonar; a PaO2 não se alterou, mas a PaCO2 caiu
de 56 para 50 mmHg, e houve melhora subjetiva dos sintomas
no grupo com NO e O2.46 Em outro trabalho que testou NO
inalatório em pessoas com DPOC, no entanto, houve piora da
relação V/Q e queda da PaO2.47
CONCLUSÕES
• HP na DPOC hipóxica e grave é um evento relativamente
comum, associado com pior prognóstico, independentemente
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.7/2009

dos níveis pressóricos – que não costumam ser muito elevados
nestes pacientes.
• Parece existir um subgrupo de doentes com níveis
pressóricos desproporcionalmente elevados, que talvez tenha
um componente maior de reatividade vascular.
• Dos fatores associados à gênese da HP destacam-se a
hipoxemia e o fumo, que levam à disfunção endotelial e à
alteração na síntese/expressão de diversas substâncias
vasoativas.
• O tratamento inclui as medidas para a DPOC, a cessação
do tabagismo, e a oxigenoterapia prolongada. Não há
recomendações consensuais para tratamentos com drogas
mais específicas.
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INTRODUÇÃO
A hipertensão pulmonar (HP) é caracterizada pelo
aumento persistente da pressão arterial pulmonar (PAP) e
sobrecarga hemodinâmica do ventrículo direito que se torna
dilatado e hipertrofiado. Quando estes mecanismos
adaptativos não conseguem mais compensar a sobrecarga
hemodinâmica, o ventrículo direito fica insuficiente e a
doença passa a ter um pior prognóstico.1
A classificação mais recente divide a HP em 5 grupos
baseados na fisiopatologia e características clínicas2:
1. Hipertensão arterial pulmonar (HAP)
2. HP devido à doença cardíaca esquerda
3. HP associada à doença pulmonar e ou hipóxia
4. HP tromboembólica crônica
5. HP de causa multifatorial ou por mecanismos indefinidos
A HP é definida como PAP média > 25 mmHg, em repouso,
mensurada através de cateter na artéria pulmonar. 1
Entretanto, não há consenso sobre o nível de PAP média a
partir do qual pode ser considerado HP. Assim, em
indivíduos saudáveis com idade entre 6 e 45 anos, e em
repouso, a PAP média permanece entre 14±3 mmHg. Acreditase que a PAP é pouco influenciada pela idade. Indivíduos
saudáveis com idade entre 60 e 83 anos apresentam PAP
média de 16 ± 3 mmHg. Logo, valores de pressão > 18 mmHg,
20 mmHg e 25 mmHg são propostos como valores de corte
para o diagnóstico de HP.
No 4o. Simpósio Mundial de Hipertensão Pulmonar que
aconteceu em Dana Point em 2008, após revisão da literatura
estabeleceu-se como definição de hipertensão pulmonar:
PAPm > 25mmHg ao repouso. A escassez de estudos que
tenham avaliado o comportamento da circulação pulmonar
no esforço retirou o critério relacionado ao esforço. A HAP
é caracterizada pela presença de HP e Pressão de Oclusão
da Artéria Pulmonar < 15mmHg.2
A causa de HP tem influência sobre o perfil hemodinâmico.
HP de grau leve (PAP média entre 25 a 35mmHg) e moderada
(PAP média de 35 a 45 mmHg) são mais frequentes na doença
cardíaca esquerda ou DPOC, enquanto HP grave.
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Recomenda-se como parte da investigação diagnóstica de
HP, o cateterismo cardíaco direito (CAT D)1, a fim de serem
obtidas informações diagnósticas de valor. O CAT D permite:
(1) estabelecer de forma precisa o diagnóstico de HP; (2)
distinguir entre as duas principais formas de HP – hipertensão
arterial pulmonar (HAP) e hipertensão venosa pulmonar
(HVP); (3) determinar a gravidade da doença e sua
repercussão sobre o ventrículo direito; (4) avaliar a reserva
vasodilatadora da artéria pulmonar através do teste de
vasorreatividade.
FISIOPATOLOGIADAS MUDANÇAS HEMODINÂMICAS
NA HIPERTENSÃO PULMONAR
Pressão na artéria pulmonar
O gradiente de pressão através da circulação pulmonar,
ou seja, da artéria pulmonar (PAP) ao átrio esquerdo, que
pode ser obtida através da medida da pressão de oclusão da
artéria pulmonar (POAP), é conhecido como gradiente de
pressão transpulmonar (GPT).1
GPT = PAP média – POAP
Fazendo-se uma analogia com a Lei de Ohm – teoria
matemática da condução elétrica nos circuitos –, o GPT é
igual à RVP multiplicada pelo débito cardíaco (DC). Logo:
PAP média – pressão de oclusão da artéria pulmonar
= RVP x DC
Reescrevendo a equação:
PAP média = RVP x DC + POAP
Considerando como valores normais de PAP média e
POAP, 25mmHg e 15mmHg, respectivamente, então o GPT
normal é < 10mmHg.
A circulação pulmonar é um circuito com baixa resistência,
com pouco ou nenhum tônus vascular em repouso, capaz
de acomodar grandes aumentos no fluxo sanguíneo com
pequenas variações na pressão. Os fatores mais importantes
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que influenciam a PAP média são: a pressão hidrostática, a
pressão intra-alveolar e a pressão atrial esquerda.1
O pulmão é dividido em 3 zonas fisiológicas de fluxo
sanguíneo, as quais são baseadas na relação entre a pressão
alveolar, PAP média e pressão do capilar pulmonar (PCP). A
PCP pode ser considerada uma estimativa acurada da pressão
do átrio esquerdo (pressão venosa), somente quando exceder
a pressão alveolar. Esta situação ocorre na zona 3, localizada
na região do pulmão mais dependente da ação da gravidade,
onde a pressão intravascular é maior. Portanto, durante o
CAT D a ponta do cateter deve ser alocada nos segmentos
pulmonares que estão na zona 3 (Fig. 1).

Fig. 2 - Curva de decaimento da pressão arterial pulmonar
*modelo bi-exponencial. PCP: pressão do capilar pulmonar
estimada pelo retro-extrapolação do componente lento do modelo
bi-exponencial.

Fig.1 - Zonas de perfusão do pulmão e sua influência sobre a PCP
baseada na relação entre a pressão alveolar (PA ), pressão arterial
pulmonar média (Pa ) e pressão do capilar pulmonar (Pc ). A
pressão do capilar pulmonar se aproxima da pressão atrial
esquerda (PLA ), quando a pressão intravascular exceder a pressão
alveolar. Quando a ponta do cateter é alocada fora da zona 3, a
pressão do capilar pulmonar sofrerá interferência da pressão
alveolar.

Pressão de oclusão da artéria pulmonar e pressão do
capilar pulmonar
A determinação da PCP é feita através da aplicação de um
modelo matemático bi-exponencial na curva de decaimento
da pressão em artéria pulmonar após a oclusão com balão.
Esse modelo pressupõe a circulação pulmonar como um
modelo tri-dimensional (arterial, capilar e venoso). A curva
de decaimento da PAP, após a oclusão com balão, fornece
diretamente as pressões do compartimento arterial (PAP
média) e do compartimento venoso – pressão de oclusão da
artéria pulmonar (POAP). A retro-extrapolação do
componente lento do modelo bi-exponencial permite estimar
a pressão no compartimento capilar pulmonar (PCP) no
momento da oclusão com balão3 (Fig. 2).
Como o fluxo sanguíneo aproxima-se de zero na região
onde os capilares estão ocluídos, a pressão distal ao balonete
insuflado (POAP) está em equilíbrio com a das junções
venosas de capilares ocluídos e não ocluídos. Em condições
normais, esta pressão é intermediária entre a PCP e a pressão
atrial esquerda, tendo uma diferença em torno de 2mmHg.
Na ausência de obstrução entre o átrio esquerdo e o
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ventrículo esquerdo, a POAP correlaciona-se com a pressão
diastólica final do ventrículo esquerdo.
De acordo com as variáveis envolvidas na determinação
da PAP média, a pressão pode elevar-se:
• De forma passiva – em decorrência do aumento da PCP;
• De forma hiperdinâmica – por aumento do fluxo de sangue
nos pulmões;
• Aumento da RVP – devido à mudança estrutural vascular
e/ou vasoconstrição;
Apesar da HP em algumas situações ser de causa
multifatorial – vários mecanismos hipertensivos atuando
simultaneamente – duas formas de HP estão bem definidas:
a HVP (ou pós-capilar), que é uma forma passiva de HP,
caracterizada por aumento da POAP > 15 mmHg e com GPT
normal, e a HAP (ou pré-capilar), definida por POAP normal
e GPT aumentado (> 10mmHg), por conta do aumento do DC
ou da RVP.
Esta distinção entre as duas formas de HP ilustra a
importância do CAT D em determinar não somente a PAP
média e o DC, mas também a POAP.
Resistência Vascular Pulmonar
A RVP caracteriza-se por alterações estruturais e
funcionais, principalmente das arteríolas, e quantifica a
gravidade de tais alterações.1 Os principais mecanismos
fisiopatológicos envolvidos no aumento da RVP são: a
remodelação da parede vascular, a formação de trombos in
situ e a vasoconstrição. Portanto, a RVP pode ser fixa ou
potencialmente reversível.
Em algumas situações o aumento do tônus vascular pode
ser responsável por mais de 50% da resistência,
predominando o componente reversível, motivo pelo qual o
teste de vasorreatividade deve ser realizado durante o estudo
hemodinâmico.
Baseada na equação da PAP média, a RVP pode ser
calculada:
RVP = PAP média – POAP
DC
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• RVP é expressa em unidades Wood – 1 UW =
1mmHg.L.min-1,que corresponde a 80 dyna.s.cm-5
• O valor de referência da RVP é de 3 UW ou 240 dyna
Considerando que a resistência é inversamente
proporcional à quarta potência do raio (1/r4), pequenas
variações no diâmetro vascular têm grandes repercussões
na resistência. Deste modo, a RVP é considerada o principal
indicador do estado funcional do sistema vascular pulmonar.
Diferente da PAP, que pode ser comparada entre
indivíduos de biótipos diferentes sem levar em conta à área
da superfície corpórea, algumas variáveis, como volume, são
proporcionais ao tamanho do sistema. O índice de resistência
vascular pulmonar (IRVP) é definido como o GPT dividido
pelo índice cardíaco (IC). Nos pacientes com índice de massa
corpórea alto, o uso da RVP, ao invés do IRVP, subestima a HP.
Débito Cardíaco e Índice Cardíaco
O DC é determinado pelo produto do volume sistólico
multiplicado pela frequência cardíaca (FC). Ele representa o
componente circulatório mais importante, por ser o principal
determinante do transporte de oxigênio para os tecidos.
A determinação do DC e do IC pode ser feita pelo método
de termodiluição ou de Fick (usando o princípio de Fick).4
Na ausência de shunt intracardíaco significante, os fluxos
pulmonar e sistêmico são equivalentes. A equação de Fick é
expressa:
VO2 = DC x (CaO2 – CvO2)
• VO2 = consumo de oxigênio
• CaO2 = conteúdo de oxigênio no sangue arterial
• CvO2 = conteúdo de oxigênio no sangue venoso misto
Reescrevendo a equação:
DC =

VO2
(CaO2 – CvO2)

Esta fórmula mostra que a diferença arteriovenosa de
oxigênio é inversamente proporcional ao DC. Na prática, o
VO2 pode ser considerado o basal – 125ml de O2/min/m2,
porém este valor pode subestimar o cálculo do DC em
pacientes muito graves, porque o VO2 é maior.
Valores normais do DC variam de 4 a 8 l/min e do IC de 2,6
a 4,2 l/min/m2. Baixo IC tem valor prognóstico nos pacientes
com HAP idiopática.5 Contudo, a avaliação isolada do IC
negligencia o impacto da frequência cardíaca sobre o DC e o
IC. Portanto, o índice sistólico, isto é, o ajuste do IC à FC (IC
/ FC) também deve ser avaliado no estudo hemodinâmico de
pacientes com HP. Um exemplo prático é ilustrado na tabela
1, onde ambos os pacientes com HP têm os mesmos valores
Paciente
A
B

Índice Cardíaco

FC

(L/min/m2)
2

(bpm)
100

Índice Sistólico
(ml/m2)
20

50

40

2
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de IC, mas FC diferentes. Quando calculados os índices de
volumes, o paciente B tem um índice duas vezes maior que o
paciente A, o que sugere melhor função do ventrículo direito.
Teste de Vasodilatação
O componente de vasoconstrição, potencialmente
tratável, pode ser o principal mecanismo determinante da
RVP nas diferentes formas de HP. O teste de vasodilatação é
realizado para avaliar o grau de reversibilidade arterial e pode
sugerir benefício com bloqueadores dos canais de cálcio
(BCC). O vasodilator mais utilizado é o óxido nítrico inalado,
devido à sua ação rápida e fugaz, e por ser mais seletivo na
circulação pulmonar.
Outros vasodilatadores, como epoprostenol e adenosina,
ambos i.v., também são utilizados no teste. Em razão da PAP
média e o IRVP variarem espontaneamente até 20%, somente
variações hemodinâmicas superiores à espontânea são
consideradas efeito do vasodilatador. Resposta significativa
ao teste de vasodilatação é definida como redução na PAP
média ou no IRVP > 20%. Outras definições incluem redução
na PAP média > 10 mmHg ou aumento no IC > 30%.
A manutenção da resposta a longo prazo aos BCC foi
avaliada em 557 pacientes com HAP idiopática.6 Apenas
13,5% dos pacientes tiveram resposta positiva ao teste de
vasolidatação pulmonar aguda – queda > 20% da PAP média
e da RVP – com óxido nítrico ou epoprostenol. Após 1 ano
de tratamento com BCC, 54% dos respondedores ao teste, o
que corresponde a 7% da amostra, permaneceram em classe
funcional NYHA I – II e com melhora hemodinâmica
sustentada. Deste modo, somente a minoria dos pacientes
com HAP idiopática se beneficiam com os BCC a longo prazo,
e podem ser identificados através do teste de vasodilatação
realizado no CAT D.
Portanto, são atualmente considerados como critérios de
resposta ao teste de vasorreatividade pulmonar aqueles que
apresentam queda da PAP média > 10 mmHg e nível de
PAPm inferior a 40 mmHg, sem redução do DC.6
O teste é indicado principalmente para pacientes com
HAP, particularmente na forma idiopática.
Deve-se evitar ou realizar com cautela o teste de
vasorreatividade pulmonar nos pacientes com pressão de
enchimento do ventrículo esquerdo ou POAP elevadas, ou
com suspeita de doença venooclusiva pulmonar, porque o
aumento rápido do fluxo de sangue para os pulmões, em
consequência da vasodilatação arterial, pode causar edema
agudo.
CONCLUSÃO
- A condução dos pacientes com HP requer avaliação
cuidadosa do perfil hemodinâmico. O CAT D permite:
• Estabelecer o diagnóstico preciso de HP;
• Distinguir as duas principais formas de hipertensão – HAP
vs HVP;
• Determinar a gravidade da HP e suas conseqüências sobre
o ventrículo direito;
• Avaliar a reserva vasodilatadora dos pacientes com HP e identificar
aqueles que podem se beneficiar com BCC a longo prazo;
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- Apenas uma pequena percentagem (7%) dos pacientes
com HAP podem se beneficiar a longo prazo com BCC.
4.

- Os BCC só devem ser indicados após o CAT D, nos
pacientes com teste de vasorreatividade positivo – queda
da PAP média > 10 mmHg e nível de PAP < 40mmHg, sem
redução do DC.

5.

- A indicação inadequada dos BCC pode piorar a função
do ventrículo direito, devido ao efeito inotrópico negativo.

6.
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INTRODUÇÃO
A tromboembolia venosa (TEV) inclui a trombose venosa
profunda (TVP), em geral dos membros inferiores, e o
embolismo da circulação pulmonar. A TVP pode ser distal
(TVPD) quando acomete as veias da panturrilha ou proximal
(TVPP) quando ocorre acima do joelho e, nesta
eventualidade, torna-se clinicamente importante.
Medidas para previnir a TEV no doente cirúrgico tem sido
largamente estudadas por muitas razões: sua alta incidência
no pós-operatório, o custo do seu tratamento, a mortalidade
associada a sua ocorrência e as complicações advindas da
própria terapêutica.
Nos Estados Unidos é estimado que mais de 900.000
pessoas desenvolvam TEV por ano.1 Entre mais de 7 milhões
de doentes que receberam alta de 944 hospitais americanos,
a TEV pós operatória foi a segunda complicação mais
frequente, a segunda maior causa de tempo de internação
prolongado e a terceira maior causa de acréscimo na
mortalidade e excesso de gastos.2
Por ano são realizadas cerca de 23 milhões de cirurgias
nos EUA3 e, em geral, sem profilaxia a TVP e a tromboembolia
pulmonar (TEP) ocorrem, respectivamente, em cerca de 20%
e 1 a 2% dos procedimentos operatórios de grande porte.
Entre os grandes procedimentos ortopédicos, em torno de
50% são complicados por TVP e mais de 30% evoluem para
TEP se o tratamento profilático não for instituído.4 No Reino
Unido, a TEV mata por ano 25.000 doentes cirúrgicos.5
Embora a TEP seja a causa mais prevenível de mortalidade
intra hospitalar, sua profilaxia ainda é subutilizada. O estudo
multicêntrico ENDORSE avaliou 68.183 doentes em 358
hospitais de 32 países. Destes, 35.329 (51,8%) apresentavam
indicação de profilaxia. Todavia, apenas 50,2% (17.732)
efetivamente a receberam, sendo 11.613 (58,5%) doentes
cirúrgicos e 6.119 (39%) clínicos. No Brasil foram incluídos
1.295 doentes e apesar de, em 299 (46%) doentes clínicos e 421
(66%) cirúrgicos haver risco para TEV, a profilaxia conforme
recomendada pelas diretrizes, foi prescrita para apenas para
176 (59%) doentes clínicos e 192 (46%) cirúrgicos.6
São dados alarmantes, que não se justificam, a medida
que inúmeros estudos e metanálises confirmam a eficácia da
tromboprofilaxia.
A Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ),
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responsável por melhorar a qualidade dos cuidados com a
saúde nos EUA, evidenciou que de 79 práticas aplicadas
para reduzir a probabilidade de eventos adversos resultantes
da exposição de doentes ao sistema de saúde, onze tiveram
alto impacto. O primeiro lugar coube ao uso apropriado de
profilaxia para prevenir o tromboembolismo em doentes de
risco.2
Tanto intervenções farmacológicas quanto mecânicas
foram avaliadas na prevenção da TEV. As medidas
farmacológicas incluem heparina não fracionada(HNF),
heparina de baixo peso molecular (HBPM), fondaparinux,
varfarina e aspirina.7,8 Os métodos mecânicos incluem as
meias de compressão graduada, a compressão pneumática
intermitente, a bomba venosa para os pés e a colocação de
filtro na veia cava inferior.9,10,11
INCIDÊNCIA
A incidência destes eventos no pós-operatório é dispare
entre os diversos estudos porque:
a) a população cirúrgica é heterogênea, os doentes tem
idade cada vez mais elevada e apresentam associação de
fatores de risco;
b) os estudos alocam doentes submetidos aos mais
variados e complexos procedimentos operatórios;
c) os métodos usados para o diagnóstico de TVP ou de
TEP apresentam sensibilidade e especificidades diferentes;
d) a medida de desfecho pode ser um evento clínico
significante ou o resultado de procura sistemática sem
relevância clínica;
e) muitos estudos só se preocuparam com os eventos
que ocorreram durante a internação, quando sabemos que
em vários procedimentos operatórios o período de risco se
estende por tempo mais prolongado;
f) estudos atuais, em geral, são realizados com doentes
que são incentivados a deambular precocemente, são
submetidos a maior número de anestesias regionais e que
recebem tromboprofilaxia.
Na última diretriz do American College of Chest Physicians
(ACCP)12 sobre prevenção de TEV foram mencionadas sua
incidência em um grande número de procedimentos
operatórios nos quais não foi utilizada tromboprofilaxia
(Tabela 1).
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Tabela 1- Incidência de TEV no pós-operatório de procedimentos realizados sem tromboprofilaxia
Procedimento operatório

Incidência de eventos sem profilaxia %

Geral

TVP*
15 a 30

EP
2,0

EP fatal
0,2 a 0,9

Vascular
Ginecológico grande porte

15 a 25
15 a 30

_
2,0

_
0,2 a 0,9

Urológico grande porte
Laparoscópico

1a5
0,03 a 0,3

_
0,06

_
0,02

Bariátrico
Torácico

0,1 a 3,4
18 a 51α; 4 a 14β

0,2 a 1,1
5

0,2
1,3

Revascularização miocárdica
PTQ eletiva

0,3 a 0,5
42 a 57

0,2 a 3,9
0,9 a 28

0,06 a 0,7
0,1 a 2,0

PTJ eletiva
Artroscopia joelho

41 a 85
0,6

1,5 a 10
_

0,1 a 0,7
_

Fratura de quadril
Fraturas abaixo joelhos

46 a 60
0,43

3 a 11
0,17

0,3 a 7,5
_

Neurológicos

31

_

_

TVP* = Trombose venosa profunda assintomática; MEG = Meia elástica graduada; CPI = Compressão pneumática intermitente; HNF
= Heparina não fracionada; HBPM = Heparina de baixo peso molecular; αEstudos com fibrinogênio marcado; βEstudos com
ultrassonografia e Doppler; PTQ = Prótese de quadril; PTJ = Prótese de joelho.

A tabela 2 foi retirada da revisão sistemática encomendada
pela AHRQ13 e mostra a média de incidência de inúmeros
estudos sobre o risco de TVP no doente cirúrgico e o quanto
este risco diminuiu quando se utilizou os métodos
profiláticos.14
FATORES DE RISCO
O risco de TEV em procedimentos cirúrgicos é determinado
por uma combinação de fatores inerentes ao doente, pelo
tipo de cirurgia e anestesia a ser realizada.5
Fatores de risco bem estabelecidos para o desenvolvimento de TEV incluem idade avançada, presença de
neoplasia, TEV prévio, cirurgia ou trauma,
hipercoagulabilidade, uso de anticoncepcional e reposição
hormonal.15,16

A incidência de TEV em idosos é 10 a 20 vezes maior que
em adultos jovens. Condições crônicas como neoplasia,
aterosclerose, insuficiência cardíaca e imobilização
contribuem para este elevado risco.17
Há poucos estudos avaliando o risco de TEV em doentes
candidatos à cirurgia torácica, o que poderia subestimar sua
real incidência. Fatores de risco adicionais nestes doentes
são: a presença de neoplasia, idade avançada e mobilização
tardia. A TEP ocorre em até 5% dos pós operatórios de
cirurgia torácica, sendo maior sua incidência nos casos de
ressecção pulmonar. Casos fatais são observados em até
1,3% das cirurgias.12
Um estudo de coorte avaliou 118.258 doentes até o
trigésimo dia do pós operatório de diversos procedimentos
cirúrgicos e determinou a influência de múltiplas variáveis

Tabela 2 - Risco de TVP e sua diminuição de acordo com o método profilático utilizado e o procedimento operatório em
questão.
Procedimento
operatório

Risco de TVP
sem profilaxia

Cirurgia Geral

25%

PTQ

54%

PTJ

64%

Neurocirurgia

28%

Método profilático
utilizado
MEG
CPI
HNF
HBPM
HBPM
Varfarina
HBPM
CPI
HBPM
HNF

Redução de risco
com profilaxia
44%
88%
68%
76%
70%
59%
52%
73%
38%
72%

Número de
estudos
3
2
47
21
30
13
13
6
3
1a

TVP = Trombose venosa profunda; MEG = Meia elástica graduada; CPI = Compressão pneumática intermitente; HNF = Heparina não
fracionada; HBPM = Heparina de baixo peso molecular; 1a = TVP diagnosticada com fibrinogênio marcado; PTQ = Prótese de quadril;
PTJ = Prótese de joelho.
40

Pneumologia Paulista Vol. 22, No.7/2009

no desenvolvimento de TEV. Ocorreram 805 casos
confirmados, sendo 545 de TVP, 260 de TEP e 34 associações
de ambos. Idade avançada, sexo masculino, valores mais
baixos de albumina e hematócrito estiveram associados com
a sua maior ocorrência. No pós operatório os fatores
intensamente associados a TEV foram hemorragia
necessitando transfusão, infarto do miocárdio, parada
cardiorrespiratória e pneumonia.15
Nos últimos anos foram desenvolvidos diversos modelos
de estratificação de risco. Atualmente, prefere-se uma
estratificação grupo-específica em detrimento da avaliação
individual de cada doente. Esta abordagem é reforçada
através da maioria dos ensaios clínicos, nos quais o risco de
TEV é calculado conforme o grupo ao qual o doente pertence.
Tanto a sétima quanto a oitava diretriz da ACCP sobre
prevenção de TEV classificam os doentes em baixo, médio e
alto risco, de acordo com o motivo da internação hospitalar
e as características do próprio doente (Quadro 1).12,18
Quadro 1 - Estratificação de risco de TEV
Risco Baixo
Idade menor 40 anos
Sem fatores de risco adicionais
Anestesia geral com duração menor de 30 minutos
Doentes que deambulam
Risco Intermediário*
Cirurgia pequena em paciente com fatores de risco
Idade 40-60 anos em cirurgia com anestesia geral com
duração maior de 30 minutos
Risco moderado de TEV associado alto risco sangramento
Doentes clínicos acamados
Risco Alto
Idade maior 60 anos
Idade 40-60 anos com fatores de risco adicionais
Risco elevado TEV associado a alto risco sangramento
Prótese total de quadril ou joelho
Trauma grave
Traumatismo raquimedular
Cirurgia de fratura de quadril

* A maioria dos procedimentos urológicos, torácicos,
ginecológicos e neurocirúrgicos encontram-se nesta classificação

PROFILAXIA
As medidas profiláticas, não farmacológicas, mais
encontradas nos hospitais brasileiros são as meias elásticas
de compressão gradual (MEG), a compressão pneumática
intermitente (CPI) e a bomba venosa para os pés, ao passo
que as farmacológicas mais empregadas são a HNF e a
HBPM.
Geralmente, para os doentes classificados como baixo
risco, submetidos a procedimentos operatórios de pequeno
porte, deve ser recomendado apenas, deambulação precoce
e frequente.14
Medidas farmacológicas são superiores às mecânicas na
profilaxia de TEV após procedimentos operatórios de médio
e grande porte. Medidas mecânicas, isoladamente, só devem
ser usadas enquanto o risco de sangramento for elevado.
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.7/2009

Porém, assim que houver redução do risco é recomendável
associar profilaxia farmacológica às medidas mecânicas ou
mesmo substituí-las integralmente.14 Tal recomendação devese à constatação que, apesar da CPI e da MEG reduzirem a
incidência global de TVPD, a incidência de TVPP ou de TEP
continuam elevadas.12
HBPM tem eficácia comparável a HNF na prevenção de
TEV em cirurgia geral, e pode ser mais efetiva na profilaxia
de TVPP e EP.12 HBPM é o fármaco de escolha nas cirurgias
ortopédicas.
A associação de qualquer medida mecânica com profilaxia
farmacológica está indicada nos doentes com múltiplos
fatores de risco candidatos à procedimentos de grande
porte.14 Revisão recente mostrou que a combinação de
profilaxia farmacológica com a CPI reduziu a incidência de
TEP sintomático de 3% para 1% e de TVP de 4% para 1%. As
duas modalidades combinadas reduziram para 0,65% a
incidência de TVP, valor inferior aos 4,21% observado com a
profilaxia farmacológica isolada.9
Na cirurgia torácica, doentes candidatos a procedimento
de grande e moderado porte devem receber HBPM, HNF ou
Fondaparinux, tal qual na cirurgia geral. 14 Embora a
importância desta medida já esteja estabelecida, ainda faltam
estudos que determinem a melhor terapêutica a ser utilizada.
Nas últimas três décadas, foram identificados apenas dois
ensaios clínicos randomizados de profilaxia nestes pacientes.
Desta forma, as diretrizes recomendam seguir as mesmas
orientações profiláticas usadas para os doentes submetidos
à cirurgia geral.
Em decorrência do número e da qualidade dos estudos,
alguns procedimentos, como os bariátricos, ortopédicos e
laparoscópicos, parecem se beneficiar de recomendações
específicas.
Nos procedimentos bariátricos, embora a literatura ainda
não tenha padronizado a melhor conduta, sugere-se doses
profiláticas mais altas (Enoxaparina 40 mg via subcutânea a
cada 12 horas ou HNF 7.500 UI via subcutânea a cada 8
horas) combinadas ao uso de CPI antes do início do ato
operatório.
Nos procedimentos eletivos do quadril, doses elevadas
de HBPM devem ser iniciadas 12 horas antes ou nas 12 a 24
horas após, ou ainda, 4 a 6 horas após o procedimento com
metade da dose, sendo subsequentemente, aumentada no
dia seguinte.14
Nos procedimentos laparoscópicos abdominais, apesar
do trauma operatório ser menor comparado ao da cirurgia
aberta, ocorre a ativação da cascata pró-coagulante quase
ou na mesma intensidade. Além disso, o tempo operatório
costuma ser maior e, tanto o pneumoperitôneo quanto a
posição do doente (Trendelenburg reverso) favorecem a
estase venosa nos membros inferiores. Portanto, para
doentes com alto a moderado risco recomenda-se o uso
rotineiro de profilaxia farmacológica com HBPM ou HNF
associada ou não ao uso de CPI e/ou MEG antes do
procedimento.12
Pela falta de estudos metodologicamente adequados e
com número satisfatório de doentes doses profiláticas de
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cada droga preconizadas para cada categoria de risco não
estão definidas. Estudos futuros mostrarão recomendações
mais consistentes para cada situação.
TEMPO DE PROFILAXIA
Quanto ao tempo de profilaxia, a ACCP sugere que, para
doentes estratificados com alto risco para TEV, candidatos a
procedimentos gerais de grande porte para câncer ou com
história prévia de TEV, a profilaxia deva se estender após a
alta hospitalar, utilizando HBPM, por até 28 dias. A falta de
estudos consistentes sobre este ponto não permite definir
qual seria o intervalo de tempo mínimo, após a alta hospitalar,
no qual a profilaxia deveria ser feita para todos os
procedimentos operatórios. Exceção ocorre nas cirurgias
ginecológica e ortopédica, principalmente para quadril. Nas
ginecológicas com risco alto a moderado recomenda-se
manter a profilaxia por 7 a 10 dias, e, no mínimo, até a alta
hospitalar. Entretanto, para doentes com múltiplos fatores
de risco, o tempo de profilaxia deve se prolongar até o 28o.
dia de pós-operatório utilizando HBPM. Nas cirurgias
eletivas de quadril e joelho, a profilaxia deve ser realizada,
no mínimo até o 10°. dia de pós-operatório e mantida, no
domicílio, com HBPM ou fondaparinux ou varfarina por até
completar 35 dias de pós-operatório.12
A categorização do risco do doente associado ao porte
do procedimento, levando em consideração inclusive o início
da profilaxia farmacológica e a duração da mesma após a alta
hospitalar são pontos fundamentais para a redução dos
fenômenos tromboembólicos. A maneira mais concreta de
atingir este objetivo é estimulando equipes multiprofissionais
a desenvolverem protocolos de profilaxia para TEV tomando
por base as diretrizes atuais. Medidas educativas como
palestras não obtiveram o mesmo efeito na indicação de
tromboprofilaxia quanto a atuação destas equipes ou a
utilização de bilhetes eletrônicos recomendando esta prática.
ANESTESIA REGIONAL VERSUS ANESTESIA GERAL
Glotzbecker et al entrevistaram ortopedistas e
neurocirurgiões, habituados a operarem tumores e traumas
espinhais, sobre o uso e o início da profilaxia para TEV. A
variabilidade de respostas foi grande e a maioria dos
entrevistados se baseava apenas em suas experiências
pessoais (63%). Setenta por cento dos cirurgiões
superestimaram o risco de ocorrência de hematoma epidural,
embora a maior parte da literatura mostre que este risco é
inferior a 1%.19

Estudos são contraditórios com relação ao menor risco
de mortalidade e morbidade , incluindo o TEV, na anestesia
regional em relação a anestesia geral.20,21 Entretanto, em
doentes usando agentes anticoagulantes, incluindo os
utilizados para a profilaxia de TEV, existe a possibilidade de
ocorrência de eventos indesejáveis como sangramento e
formação de hematomas nos locais do bloqueio.
BLOQUEIO NEUROAXIAL
A ocorrência de hematoma espinhal epidural é uma
complicação rara, porém devastadora do bloqueio neuraxial
e pode levar a paraplegia permanente se não for drenado
nas primeiras 6 a 12 horas após o início dos sintomas (dor
lombar, alterações sensoriais, paralisia progressiva,
incontinência urinária). Os fatores de risco associados com
sua ocorrência são: sexo feminino, idade avançada, doença
ortopédica, espondilite anquilosante, insuficiência renal,
coagulopatia ou o uso de fármacos antitrombóticos, múltiplas
tentativas de punções, inserção e retirada de cateter.22
Estimativas prévias apontavam risco de hematoma
epidural de 1:150.000 após anestesia epidural e 1:220.000
após anestesia espinhal. Entretanto, este valor é subestimado
e trabalhos mais recentes23 estimam o risco de hematoma
epidural de 1:40.000 após anestesia espinhal e 1:3100 após
anestesia epidural, e muitos deles ocorreram no momento da
retirada do cateter em doentes idosos. Levantamento
realizado na Suécia com 1.260.000 anestesias espinhais e
450.000 anestesias epidurais, verificou a prevalência de um
hematoma epidural espinhal para cada 100.000 anestesias
epidurais em parturientes e um hematoma em cada 3.600
mulheres com doença ortopédica.24 Provavelmente, a alta
prevalência em doentes ortopédicos deva-se a associação
de terapia antiplaquetária e antitrombótica em presença de
insuficiência renal assintomática.
A partir daí, diversos países desenvolveram diretrizes para
realizar bloqueio neuroaxial baseados na evolução dos casos
descritos na literatura e na farmacocinética das drogas
envolvidas. O ideal seria remover o cateter neuroaxial após
o tempo correspondente a duas meias vidas do
anticoagulante utilizado (Tabela 3). Após este prazo, apenas
25% da medicação encontrar-se-á ativa e a eliminação será
mais lenta, motivos pelos quais não haveria benefício em
postergar a remoção do cateter.25
Heparina de baixo peso molecular: é o principal fármaco
utilizado na tromboprofilaxia de doentes de moderado e alto

Tabela 3 - Meia vida e pico máximo de ação de anticoagulantes em doentes com depuração
de creatinina normal.
Fármaco
HNF IV
HNF SC
HBPM
Fondaparinux

Meia vida (horas)
1-2
8 - 12
4-7
17 - 20

Pico máximo de ação (horas)
imediatamente
2 - 2,5
3-4
1-2

HNF IV = heparina não fracionada intravascular; HNF SC = Heparina não fracionada
subcutânea; HBPM = Heparina de baixo peso molecular.
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risco.12,18,26 Recomenda-se a realização de bloqueio neuroaxial
após 10 a 12 horas após a última dose de enoxaparina e, se
HBPM foi administrada em altas doses, o intervalo mínimo
deverá ser de 24 horas. Este cuidado faz-se necessário para
evitar um maior risco de sangramento.
HNF e HBPM são acumuladas em portadores de
insuficiência renal e por isto aumentam o risco de
complicações hemorrágicas. Nestes pacientes recomendase prolongar o intervalo entre as doses ou monitorizar a
atividade anti-fator Xa. Por ser a dosagem de creatinina
pouco sensível na detecção de insuficiência renal insipiente,
deve-se calcular o clearence de creatinina pela fórmula de
Cockroft. HBPM e fondaparinux são contraindicadas em
pacientes com insuficiência renal grave na Europa (Cl Cr <
30mL/min). O FDA recomenda metade da dose de HBPM
nestes casos.
Fondaparinux: inibidor sintético do fator Xa que mostrou
ser superior na prevenção de TVP em doentes submetidos a
artroplastia de quadril e joelho quando comparado com
HBPM.27 A redução de risco estimada é de cerca de 50% com
2,5mg do fármaco ao dia. Esta é a primeira droga
antitrombótica aprovada na Europa para ser iniciada no pósoperatório como profilaxia de TEV. Nestes casos a retirada
do cateter deve ocorrer 22 horas após a última dose e pelo
menos 2 horas antes da próxima dose.
Devido a pobreza de dados, a meia vida longa de 18 horas
e seu acúmulo em doentes renais, ênfase deve ser dada no
intervalo entre a última dose e a remoção do cateter neste
subgrupo. Em países como a Áustria, Bélgica e Alemanha
este intervalo foi prolongado para 36 a 42 horas após a última
dose do medicamento. Outra advertência importante é que,
em doentes que sofreram múltiplas punções na tentativa de
passar o cateter ou que apresentem um curativo sangrento,
o início do medicamento seja postergado.
Ácido acetilsalicílico: inibição completa e irreversível do
tromboxane A2 plaquetário ocorre com doses tão baixas
quanto 100 mg ao dia, ao passo que inibição da
ciclooxigenase 2 necessária para os efeitos analgésico e
antiinflamatório só ocorre com doses mais elevadas em
intervalos mais curtos. A realização de bloqueio neuroaxial é
segura em doentes que utilizam antiinflamatórios não
esteróides ou aspirina e baseou-se em três grandes estudos
com mais de 9.000 e 1.000 doentes, respectivamente.
Considera-se ingestão positiva quando ocorreu até uma
semana antes do procedimento operatório, embora saiba-se
que os efeitos diminuam após 3 dias da última tomada.
Entretanto, nenhum estudo foi feito na presença
concomitante de fármacos profiláticos para TEV.
Por estes motivos, muitas diretrizes consideram que o
bloqueio neuroaxial não está contraindicado em doentes que
tomam ácido acetil salícilico, desde que não haja uso
concomitante de tromboprofilaxia. Na Europa onde a
tromboprofilaxia é iniciada no pré-operatório, drogas antiplaquetárias são suspensas previamente para evitar tal
concomitância e nos EUA prefere-se realizar o bloqueio em
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.7/2009

vigência dos antiplaquetários e só iniciar HBPM após a
retirada do cateter.
A ocorrência de hematoma epidural espinhal com
subsequente paraplegia foi de 2% quando doentes em uso
de ácido acetil salicílico receberam heparina uma hora após
punção lombar.29 O risco de hematoma após anestesia
epidural que é de 1:150.000 na presença de aspirina, subiu
para 1:62.000 com HNF e chegou a 1:8.500 na presença de
ambas.28 Assim, cabe ao médico decidir a estratégia a ser
usada para cada paciente individualmente, desde que ambas
drogas não sejam administradas concomitantes ao bloqueio.
Antagonistas do ADP: clopidogrel e ticlopidina são
tienopiridinas que bloqueiam específica e irreversivelmente
o receptor P2Y12 ADP plaquetário. Maior sangramento tem
sido descrito em várias cirurgias realizadas na vigência de
ambos, bem como uma maior incidência de hematoma epidural
espinhal após bloqueio neuroaxial. A recuperação da função
plaquetária é observada 6 a 7 dias após a retirada do
clopidogrel e 10 a 14 dias após a da ticlopidina.
BLOQUEIO NERVO PERIFÉRICO
O bloqueio de nervos periféricos superficiais como do
plexo axilar, do nervo femural ou ciático não está
contraindicado na presença de aspirina ou anticoagulantes.
Sempre que possível, entretanto, o intervalo estabelecido
entre o início da HBPM e a inserção ou retirada do cateter,
deve ser seguido para que não ocorram no pico de ação do
fármaco.
É aconselhável interromper o uso de profilaxia para TEV e
de antiagregantes plaquetários, incluindo aspirina, no caso
de bloqueios profundos ou de difícil acesso.
CONCLUSÃO
Nos últimos 20 anos, houve importante progresso na
prevenção, diagnóstico e tratamento de TEV. O uso rotineiro
da tromboprofilaxia reduz morbimortalidade e é uma medida
custo efetiva.
O doente cirúrgico apresenta riscos adicionais para a
ocorrência de TEV inerentes do próprio procedimento. Assim,
o emprego correto da profilaxia objetiva não somente reduzir
os eventos tromboembólicos, mas proporcionar uma
recuperação precoce e redução do tempo de internação.
A presença de equipes multiprofissionais nos hospitais,
o uso de lembretes eletrônicos, o esclarecimento profissional
sobre riscos e benefícios das medicações e a criação de
diretrizes mostrou-se essencial no estabelecimento da
profilaxia adequada.
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A hipertensão pulmonar secundária, a tromboembolia
pulmonar crônica (TEPCH) é uma condição clínica causada
por único ou vários episódios de tromboembolia pulmonar
(TEP), com consequente obstrução ou obliteração do leito
vascular, resultando em um tecido organizado, aderido à parede
da artéria, com aumento da resistência vascular pulmonar,
levando à hipertensão pulmonar e progressiva falência do
ventrículo direito (cor pulmonale).1 O desenvolvimento de
alterações microvasculares, causando a arteriopatia pulmonar
hipertensiva, é importante fator de progressão da doença.1
A real incidência de TEPCH é subestimada pela falta de
diagnóstico em muitos casos. Os sintomas são inespecíficos
e a doença possui apresentação variável. Além disso, um
estudo demonstrou ausência de sintomas prévios de TEP
aguda em 63% dos pacientes com TEPCH.2 De acordo com
estudos em autópsia, a incidência de TEPCH é de 0,5 a 1%,
após um episódio de TEP aguda. 3 Entretanto, dados
epidemiológicos prospectivos mostram incidência de TEPCH
sintomática de 1% no sexto mês, 3,1% no primeiro ano e 3,8%
no final do segundo ano, após episódio agudo de TEP.2
Define-se, como hipertensão pulmonar, a pressão arterial
pulmonar média (PAPm) superior a 25 mmHg , através de medida
direta, por cateterismo cardíaco direito.4 A taxa de mortalidade
é próxima a 30%, em cinco anos, para PAPm superior a 30
mmHg, aumentando para 70%, em cinco anos, para PAPm
superior a 40 mmHg e para 90%, quando a PAPm é superior a
50 mmHg.1,5
A razão pela qual alguns pacientes, após episódio de TEP,
apresentam resolução incompleta do trombo, ainda não está
determinada. A identificação de defeito na atividade fibrinolítica
é rara, sendo mais comum a presença de anticorpo
antifosfolípide e anticorpo anticardiolipina, positivos em 10 a
20% dos pacientes com tromboembolismo crônico.6 Outras
alterações hematológicas que podem estar relacionadas ao
desenvolvimento de CTHP são: presença de Fator V de Leiden,
deficiência de proteína S ou C, presença de protrombina
mutante, deficiência de antitrombina III e níveis elevados de
homocisteína sérica (hiperhomocisteinemia).
Pelo grande número de pacientes que mantêm algum grau
de obstrução vascular após episódio tromboembólico, não é
claro porque apenas uma pequena proporção destes
indivíduos desenvolve hipertensão pulmonar e quais os fatores
que determinam a progressão de sua doença. Embora o grau
de obstrução vascular tenha papel central, outros fatores
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parecem colaborar com o desenvolvimento da hipertensão
pulmonar: o efeito vasoconstritor circulante (elevação dos
níveis séricos de endotelina, diminuição da atividade da
fosfodiesterase com diminuição da produção de óxido nítrico),
eventos imunomediados, predisposição genética e o
desenvolvimento de arteriopatia pulmonar hipertensiva distal.7
A teoria clássica, para o desenvolvimento da hipertensão
pulmonar secundária a tromboembolismo crônico (HPTC),
conhecida como hipótese embólica8,9, implica que esta
condição se inicia após único ou recorrentes episódios de
embolia pulmonar, provenientes de locais de trombose venosa.
A falência na resolução destes êmbolos leva à obstrução
segmentar do fluxo arterial pulmonar, com aumento da tensão
na parede dos vasos das áreas não-ocluídas, causando
hipertensão pulmonar progressiva, secundária ao
remodelamento das pequenas artérias e arteríolas pulmonares.
Entretanto, há outra teoria, denominada hipótese
trombótica10, que sugere que a arteriopatia primária e disfunção
endotelial levam a trombose local nos vasos pulmonares,
contribuindo, também, para falência na resolução deste
trombo. Entretanto, a teoria mais aceita8,11 é a da hipótese
embólica, com importante papel da trombose local (in situ),
para a progressão da hipertensão pulmonar.
Entre o evento tromboembólico e o início dos sintomas de
hipertensão pulmonar, podem se passar meses a anos, período
chamado de fase de “lua de mel”, no qual o paciente
permanece, quase sempre, assintomático. O diagnóstico de
hipertensão pulmonar tromboembólica, geralmente, é feito
quando os níveis pressóricos já estão elevados, com
resistência vascular pulmonar superior a 600 dynas.s.cm-5.2
A fisiopatologia da progressão da hipertensão pulmonar, neste
período, permanece inexplicada. Acredita-se que, em alguns
pacientes, a piora dos sintomas e da hemodinâmica esteja
relacionada com eventos embólicos recorrentes ou à formação
de trombose in situ nos grandes ramos da artéria pulmonar e
pelo aumento da tensão na parede dos vasos das áreas nãoocluídas, causando hipertensão pulmonar progressiva,
secundária ao remodelamento das pequenas artérias e
arteríolas pulmonares.
Esta hipótese é suportada pelo estudo de Moser et al7, que
utilizou biópsia pulmonar, realizada durante
tromboendarterectomia, revelando alterações na microvasculatura, similares a aquelas encontradas em pacientes com
hipertensão arterial pulmonar idiopática, nos leitos vasculares
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distais, em áreas sem obstrução vascular central.
Os mecanismos para o desenvolvimento da doença
vascular de pequenas artérias podem ser divididos em três
categorias12,13:
a)Obstrução de pequenas artérias elásticas
subsegmentares: presença de oclusões com estenoses,
coágulos e bandas fibróticas.
b) Arteriopatia pulmonar clássica, de pequenas artérias
musculares e arteríolas, distais a artérias elásticas proximais,
não obstruídas: presença de proliferação intimal,
espessamento da camada elástica, desenvolvimento de lesões
plexiformes, disfunção endotelial relacionada a aumento
pressórico.
c) Arteriopatia pulmonar de pequenas artérias musculares
e arteríolas, distais a artérias elásticas proximais, parcial ou
totalmente obstruídas: presença de disfunção endotelial
relacionada à pouca perfusão e às anastomoses entre a
circulação brônquica e pulmonar.
TROMBOENDARTERECTOMIA PULMONAR
Para pacientes selecionados, a tromboendarterectomia
pulmonar (PTE) é a terapêutica de escolha, oferecendo quase
normalização dos valores hemodinâmicos, aumentando a
tolerância ao exercício e com melhora significativa da qualidade
de vida.1 Não há limite de idade para este procedimento.14 A
maioria dos pacientes, quando indicados ao procedimento
cirúrgico, apresentam RVP superior a 300 dynas.s.cm-5. Em
vários centros de referência para esta cirurgia, a RVP
encontrada, na média dos pacientes, encontra-se entre 700 e
1.100 dynas.s.cm-5.15 Em indivíduos, com RVP inferior a 300
dynas.s. cm-5, mas com obstrução de ramo arterial principal
(com consequente exclusão pulmonar) ou com importante
piora da hipertensão pulmonar ao exercício, a
tromboendarterectomia pode ser indicada.4
Os principais critérios de indicação para tromboendarterectomia são:
a) Tromboembolismo crônico considerado operável, pela
presença de obstrução vascular predominantemente central
(Fig. 1 e Fig. 2);
b) Resistência vascular pulmonar igual ou superior a 300
dynas.s.cm-5 (ou 3,75 W);
Os principais critérios de contraindicação são:
a) Predominância de obstrução vascular periférica;
b) Resistência vascular pulmonar inferior a 300 dynas.s.cm5
(ou 3,75W);
c) Depuração plasmática de creatinina inferior a 60 ml/min,
com BNP reduzido ou normal;
d) Presença de neoplasia;
e) Presença de insuficiência cardíaca congestiva moderada
ou grave, por comprometimento ventricular esquerdo;
f) Presença de doença pulmonar obstrutiva ou restritiva
importante.
O procedimento cirúrgico da tromboendarterectomia
envolve esternotomia mediana, circulação extracorpórea e
períodos de parada circulatória em hipotermia. A vantagem da
esternotomia, em relação à toracotomia, é o acesso aos vasos
centrais de ambos os pulmões, evitando o risco potencial de
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Fig. 1 - Arteriografia direita: Vasos tortuosos sugestivos de
hipertensão pulmonar, vasos não preenchidos compatíveis com
trombos proximais no lobo lobo superior, parte do médio e inferior
direito. Resistência vascular pulmonar= 750 dynas

Fig .2 - Arteriografia esquerda: Ausência de contraste no lobo
inferior esquerdo, compatível com trombos proximais.
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ruptura de vasos da circulação colateral brônquica e aderências
pulmonares, que podem se desenvolver em consequência à
obstrução arterial pulmonar. Além disso, esta cirurgia é uma
verdadeira tromboendarterectomia, não uma embolectomia. A
neoíntima deve ser, meticulosamente, dissecada e separada
da íntima nativa, sendo necessária considerável experiência
cirúrgica para identificar o correto plano de dissecação.16
Nos pacientes, submetidos a PTE, o período perioperatório,
constituído pelos três primeiros meses, é a fase mais crítica,
com maior morbi-mortalidade. Vários fatores influenciam a
evolução desta fase: experiência da equipe clínica e cirúrgica,
presença de comorbidades, sexo feminino e gravidade da HP
do paciente, determinada pela resistência vascular pulmonar
(pior se > 1.100 dynas.s.cm-5)4,17 e pelo nível sérico de BNP.18
No trabalho de Jamieson e cols, a avaliação de 500 pacientes
consecutivos, submetidos a PTE, revelou mortalidade
perioperatória de 16%, antes de 1990, 7%, no período entre
1990 e 1999, e 4% entre 1999 e 2002.4
Após o terceiro mês pós-operatório, o paciente já apresenta
melhora significativa do quadro clínico, com estabilidade dos
parâmetros hemodinâmicos, por vários motivos, dentre os
quais, melhora da relação ventilação/perfusão e diminuição
da pós-carga ventricular direita. Esta melhora hemodinâmica
pode prosseguir até o final do primeiro ano pós-operatório.19
A principal causa de mortalidade, no pós-operatório recente,
é o edema de reperfusão e, no pós-operatório tardio, a
hipertensão pulmonar residual. Entretanto, na maior parte dos
pacientes operados, as pressões de artéria pulmonar e a RVP
reduzem dramaticamente, com quedas superiores a 70%, em
média, atingindo RVP entre 200 e 350 dynas.s.cm-5.4 A
sobrevida em cinco anos, após tromboendarterectomia
pulmonar, é de 75 a 80%.4
CONCLUSÕES
A real incidência de TEPCH ainda é subestimada. Estudo
epidemiológico mostrou a incidência de 3,8% de TEPCH após
dois anos do episódio agudo de TEP. A mortalidade em 5 anos
é superior a 50%, quando a PAPm é maior que 50mmHg. O
tratamento de escolha para o TEPCH é cirúrgico, entretanto,
quando os trombos não forem centrais ou acessíveis, ou
houver contraindicação a este tipo de procedimento, ou a
HP persistir após a PTE, o tratamento clínico deve ser
considerado, como discutido em outro artigo desta edição.
Não há um consenso na caracterização da obstrução
central e distal, bem como da acessibilidade cirúrgica,
portanto pacientes com TEPCH devem ser avaliados em
centros com experiência no manuseio clínico e cirúrgico
desta entidade.
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INTRODUÇÃO
A malformação arteriovenosa pulmonar (MAVs), também
conhecida como hemangioma cavernoso benigno,
angiomatose arteriovenosa pulmonar, angioma
hamartomatoso do pulmão, aneurisma arteriovenoso e fístula
arteriovenosa pulmonar correspondem a um espectro de
comunicações anormais entre as artérias e veias pulmonares.
Neste espectro são encontradas desde comunicações
microscópicas até grandes aneurismas envolvendo diversas
artérias e veias, que podem acometer até um lobo pulmonar.
Os sinais e sintomas das MAV’s dependem de seu número e
tamanho, sendo assintomáticas quando pequenas e isoladas
e apresentando classicamente dessaturação arterial, cianose,
baqueteamento digital e policitemia, devido ao shunt
intrapulmonar, podendo estar relacionadas a episódios de
embolia paradoxal ou abscesso cerebral. A manifestação
clínica, quando presente, ocorre usualmente na segunda ou
terceira década, embora grandes fistulas arteriovenosas se
manifestam precocemente, na infância.
A MAV apresenta incidência de 2 a 3 por 100.000 pessoas
e o sexo feminino é mais frequentemente afetado. Lesões
múltiplas e bilaterais podem ser encontradas, na maioria dos
casos relacionadas à doença de Rendu-Osler-Weber
(telangiectasia hemorrágica hereditária), embora existam
outras causas hereditárias como os síndromes de Fanconi e
poliesplenia. Quando se refere ao termo malformação
arteriovenosa, a etiologia de lesão congênita está usualmente
implícita, mas lesões adquiridas também são causa de fístulas
arteriovenosas, destacando-se as lesões traumáticas,
infecciosas (esquistossomose), cirrose hepática, carcinoma
metastático e amiloidose, entre outras.1
ACHADOS DE IMAGEM
A manifestação radiológica mais comum da MAV é o
nódulo pulmonar. Nas radiografias este nódulo usualmente
não apresenta calcificações, embora possam existir raramente
calcificações vasculares (flebólitos), podendo apresentar
aspecto lobulado e variando de milímetros e centímetros.
Em relação à sua localização, há predomínio nos lobos
inferiores e nas porções centrais. A suspeita radiológica deve
ser feita quando se caracterizam a(s) artéria(s) nutriente(s) e
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a(s) veia(s) de drenagem, sendo que à fluoroscopia com
manobra de Valsalva, o nódulo pode variar de dimensões
devido às alterações hemodinâmicas. A radiografia simples
de tórax apresenta sensibilidade em torno de 70% na detecção
de MAV’s em pacientes com Rendu-Osler-Weber (Fig
1a.1b.).2

Fig.1 - (a)Radiografia e (b)reconstrução coronal de T.C de uma
criança de 9 anos que apresenta uma MAV gigante no lobo inferior
direito. Na reconstrução coronal ficam mais evidentes o grande
aumento do calibre da artéria e principalmente da veia pulmonar
associadas à MAV.

Mesmo quando o aspecto radiológico é característico, a
confirmação deste diagnóstico deve ser realizada por outros
métodos, já que as lesões podem ser múltiplas e detalhes
anatômicos e funcionais relevantes não podem ser obtidos
apenas com base nas radiografias. Diversos métodos podem
ser utilizados nesta confirmação, entre eles a tomografia
computadorizada (TC), a cintilografia pulmonar de perfusão,
a ecocardiografia com contraste e a angiografia pulmonar.
A cintilografia e a ecocardiografia com contraste podem
confirmar a presença do shunt, e no caso da cintilografia
quantificar o mesmo, mas usualmente exames como a T.C ou
a angiografia pulmonar são empregados para o planejamento
terapêutico, devido à capacidade de caracterização
morfológica destes testes, necessária quando a embolização
terapêutica é considerada.3
A aquisição das imagens deve ser realizada no modo
volumétrico e o emprego de contraste intravenoso não é
necessário, embora auxilie na reconstrução de modelos
tridimensionais. A espessura dos cortes deve ser a menor
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.7/2009

Fig. 2 - (a) Radiografia, (b) corte axial e (c) reconstrução coronal de T.C com contraste, de paciente do sexo feminino de 38 anos com
doença de Rendu-Osler-Weber, demonstrando nódulo lobulado no lobo inferior esquerdo, que apresenta aspecto serpiginoso, com
conexão arterial (seta larga) e venosa (setas duplas e finas).

possível e o modo de aquisição volumétrico (ex:helicoidal).
Os achados tomográficos são bastante típicos e
consistem de um nódulo ou massa, usualmente lobulados,
conectados a estruturas vasculares, devendo ser
caracterizados ao menos uma artéria nutridora e uma veia de
drenagem (Fig.2). Além do diagnóstico, devem ser
caracterizados na TC o calibre dos vasos e sua arquitetura
para que seja possível um planejamento adequado da
embolização terapêutica, quando clinicamente indicada4.
A especificidade da TC é bastante elevada, ao redor de
98%, embora a sensibilidade deste método seja inferior ao
ecocardiograma com contraste, que apresenta sensibilidade
e valor preditivo negativo de 92 % e 97 % respectivamente,
já que caracteriza shunts em paciente com microfístulas, que
podem não ser detectadas na TC ou na arteriografia. Diversos
artigos demonstram sensibilidade acima de 97% para a TC,
mas como nestas séries o padrão áureo é a angiografia
pulmonar e as microfístulas não podem ser caracterizados
por nenhum destes dois métodos, estes números tem
limitação na sua interpretação. A arteriografia apresenta
sensibilidade inferior à TC devido a superposição de
estruturas, sendo assim, indicada apenas após a realização
da TC, quando a emboloterapia está indicada.
A ressonância magnética com contraste pode demonstrar
o mesmo aspecto caracterizado na TC, mas a menor resolução
espacial limita a caracterização de lesões menores que 0,5
cm, embora sua maior resolução temporal possibilite a análise
funcional do shunt, sendo uma alternativa diagnóstica.5
Após o procedimento terapêutico de embolização,
diversos pacientes permanecem com o exame de
ecocardiograma com contraste positivo, possivelmente
relacionado às microfístulas, enquanto a T.C. demonstra
de maneira eficaz a redução das MAV’s, com oclusão das
artérias nutridoras. Nos exames de seguimento após a
emboloterapia deve-se realizar o exame de T.C. com
contraste para avaliar a resposta.6,7
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.7/2009

DISCUSSÃO
As malformações artério-venosas pulmonares (MAVs)
podem corresponder a um achado de imagem, sem sinais e
sintomas relevantes, ou associadas a importante quadro
clínico, dependendo de suas dimensões e número. Os exames
de imagem podem auxiliar na detecção do shunt e/ou na
caracterização morfológica das MAV’s.
Dependendo do cenário clínico os algoritmos
diagnósticos diferem, pois em pacientes assintomáticos é
necessário um exame com alta especificidade, como a TC,
enquanto que no paciente sintomático, a característica mais
importante do exame deve ser sua elevada sensibilidade.
Pelo acima exposto, quando uma lesão é identificada na
radiografia e se deseja confirmar o diagnóstico de MAV, além
dos testes funcionais para determinação do shunt, a TC sem
contraste deve ser realizada pois pode confirmar o
diagnóstico e demonstrar a anatomia da lesão, possibilitando
o planejamento terapêutico. A ressonância com contraste é
uma alternativa para o diagnóstico anatômico não invasivo,
embora sua menor resolução espacial, custo elevado, menor
disponibilidade e menor experiência clínica sejam ainda
limitantes na maioria dos centros médicos, com raras
exceções.
A presença de lesões microscópicas deve ser considerada
quando se pensa no rastreamento de pacientes com doença
de Rendu-Osler-Weber ou seus familiares sem diagnóstico,
ou naqueles pacientes que se investiga dispnéia e cianose
de origem indeterminada. Neste contexto os exames iniciais
devem ser a radiografia de tórax e o ecocardiograma com
contraste. Nos pacientes em que se confirma a presença de
shunt ou que apresentam alteração nas radiografias, a TC
passa a ser indicada para a caracterização da lesão conforme
a discussão pregressa.8,9
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Na série sobre métodos multivariados, vimos que existe
uma importante família de modelos multivariados, todos
derivados de uma mesma equação. São os modelos lineares
generalizados (generalized linear models, em inglês). Em
todos eles, encontramos o termo “= β0 + β1 * X1 + β2 * X2 +
… + βk * Xk”, onde X1, X2, ..., Xk são as variáveis preditoras
(ou independentes). β0 é o chamado intercepto – é o valor de
Y se todos os X’s forem zero. β1 a βk são os coeficientes da
regressão. Na última edição do Pneumologia Paulista,
discutimos a regressão linear múltipla, em que Y = β0 + β1 *
X1 + β2 * X2 + … + βk * Xk . Na regressão linear múltipla, Y é
sempre uma variável contínua. Os coeficientes de regressão
correspondem ao “peso” de cada uma das variáveis
independentes (ou preditoras, ou X1 ...Xk) sobre a variável
dependente (Y). O exemplo que estudamos foi a capacidade
vital forçada (CVF), como função do sexo, altura e idade.
Nunca é demais frisar que a regressão linear múltipla se
presta apenas para variáveis de desfecho contínuas. E se a
variável de desfecho for categórica?
As variáveis categóricas são aquelas em que somente
alguns valores são válidos. No caso mais simples, existem
apenas duas categorias, por exemplo: estado vital: 0= vivo e
1= morto, sexo: 0= masculino e 1= feminino. Variáveis
categóricas com apenas dois valores possíveis são
denominadas dicotômicas ou binárias. Quando a variável
de desfecho (o Y) for dicotômica, utilizamos a regressão
logística.
A regressão logística é um método multivariado muito
utilizado na ciência biomédica por suas características, como
veremos a seguir. Ela também faz parte da família dos modelos
lineares generalizados (GLM, do inglês, generalized linear
models ). Sua fórmula geral é (não se assustem): Log (odds)
= β0 + β1 * X1 + β2 * X2 + … +β k * Xk . Log (odds) também é
chamado logito, e daí deriva o nome regressão logística. É
claro que ainda não deu para entender o que significam log
(odds), logito e, muito menos, o p. Então, vamos lá:
Quando a variável de desfecho é dicotômica ou binária,
somente dois valores são possíveis. Então, o que me
interessa saber é qual a probabilidade da ocorrência de um
deles. Denominamos a probabilidade de um desses valores
(geralmente aquele que codificamos como 1) de p. Aliás, se
eu souber qual a probabilidade de um dos valores,
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consequentemente, saberei qual a probabilidade do outro
valor, pois a soma deles deve totalizar 100% (ou 1). Por
exemplo, em uma amostra de pacientes internados em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), quero saber quais os
fatores relacionados à mortalidade. Para derivar um modelo
multivariado explanatório da ocorrência de mortalidade,
preciso computar, em meu banco de dados, quem morreu e
quem sobreviveu à internação. Por convenção e comodidade,
codificamos os óbitos com o valor 1 e as altas com o valor 0.
Somente esses dois valores fazem sentido. O meu modelo
deve, então, explorar os fatores associados com a
probabilidade de óbito (ou probabilidade da ocorrência de
1, ou simplesmente p). Em um caso mais simples, em que eu
quero correlacionar a probabilidade de óbito somente com a
idade, posso construir uma tabela, correlacionando a
ocorrência de morte (Y=1) com a faixa etária do indivíduo:
Tabela 1- Ocorrência de altas e óbitos durante internação na
unidade de terapia intensiva, conforme idade (hipotética)
Idade (anos)

Altas N (%)

ÓbitosN (%)

TotalN

30
40

99
109

0
1

99
110

50
60

132
144

12
33

144
177

70
80

68
18

25
9

93
27

Podemos, com esses dados, construir uma tabela de
probabilidade de óbito (e de alta), com os seguintes valores:
Tabela 2 - Probabilidade de alta e óbito durante internação
na unidade de terapia intensiva, conforme idade (hipotética)
Idade (anos)
30

Altas N (%)
99 (100%)

ÓbitosN (%)
0 (0%)

TotalN
99

40
50

109 (99%)
132 (92%)

1 (1%)
12 (8%)

110
144

60
70

144 (81%)
68 (73%)

33 (19%)
25 (27%)

177
93

80

18 (67%)

9 (33%)

27
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Com os dados da Tabela 2, podemos construir a seguinte
curva:

Fig. 1- Probabilidade de óbito durante a internação em unidade
de terapia intensiva, conforme a idade (hipotético)

A função que descreve a curva que associa a
probabilidade de óbito à idade é a chamada função logística
e é a base dos modelos de regressão que levam o mesmo
nome (Fig. 1). A probabilidade de óbito está entre zero e 1.
Podemos observar que a probabilidade de óbito aumenta
com a idade até atingir um plateau.
Para modelar a relação entre probabilidade de óbito e idade,
através da regressão logística, precisamos utilizar o conceito
de odds. O odds é um conceito muito utilizado no glamoroso
círculo das apostas em cavalos de corrida, mas pode ser
meio chato de entender para quem não transita por esses
meios. Odds é p / (1-p); ou seja, é a probabilidade de um
evento acontecer sobre a probabilidade dele não acontecer.
A tradução para o português de odds é razão de chance (por
isso, vamos ficar com odds mesmo). Quanto maior o odds de
um evento, maior a probabilidade de ele ocorrer. Podemos
comparar o odds de um evento entre dois grupos. Fazemos
isso através do odds ratio (que se traduz em português
como razão de razões de chance). O odds ratio é, então o
odds (p / 1-p) do evento em um dos grupos dividido pelo
odds (p / 1-p) do mesmo evento no outro grupo, que
geralmente é o grupo de referência. Se o odds ratio for maior
que 1, isso significa risco aumentado do evento no grupo de
interesse, em relação ao grupo de referência. Se o odds ratio
for menor que 1, é o contrário, o grupo de interesse tem uma
menor chance do evento do que o grupo referência. Se o
odds ratio for igual a 1, ambos os grupos têm a mesma chance
de ocorrência do evento.
Para a regressão logística, nós utilizamos o conceito de
odds ratio, através de uma transformação logarítmica, pois
log odds ou log (p / 1- p) = β0 + β1 * X. No nosso exemplo,
queremos modelar a probabilidade de óbito durante a
internação na unidade de terapia intensiva, como função da
idade. Nossa equação seria Log odds ÓBITO = β0 + β1 *
IDADE.

sobre a probabilidade de óbito na UTI. Para isso, vamos
considerar as idades x e x + 1:
Tenho Log odds ÓBITO na idade (x+1) = β0 + β1 * (x+1) e
Log odds ÓBITO na idade (x) = β0 + β1 * (x). Para calcular o
efeito do acréscimo de um ano de idade sobre a chance de
óbito na UTI, subtraímos os dois Log odds:
[Log odds ÓBITO na idade (x+1)] - [Log odds ÓBITO na
idade (x)]
= [β0 + β1 * (x+1)] - [β0 + v1 * (x)] = β1
Então, o que é β1? É a diferença estimada no log odds de
óbito para uma diferença de 1 ano de idade. Em tempo, o log
odds também é chamado de logito de p. Por uma propriedade
dos logaritmos, temos que [Log odds ÓBITO na idade (x+1)]
- [Log odds ÓBITO na idade (x)] pode ser reescrito como
Log [(odds ÓBITO na idade (x+1) / Log odds ÓBITO na
idade (x)], que é o logaritmo do odds ratio comparando
grupos que diferem em 1 ano de idade! O odds ratio é a
exponencial de β1.
Então, como interpretar uma equação de regressão
logística? As exponenciais de β1, β2, ..., βk são os odds ratios
do grupo de interesse em relação ao grupo de referência. Se
β for zero, a exponencial de β é 1, ou seja, odds ratio de 1.
Isso significa que a chance do evento é a mesma nos grupos
de interesse e de referência. A escolha do grupo de referência
é feita conforme a conveniência – podemos, assim estudar o
efeito de variáveis contínuas ou categóricas sobre a
probabilidade do desfecho de interesse.
Assim, utilizamos a regressão logística para avaliar a
influência de variáveis contínuas (divididas em faixas de
interesse) e categóricas sobre a probabilidade de ocorrência
de um desfecho dicotômico. Na regressão logística, as
exponenciais dos coeficientes são os odds ratios da
ocorrência do desfecho no grupo de interesse, comparado
com o grupo de referência. Os resultados de uma equação
de regressão logística, geralmente, são apresentados em uma
tabela, com os coeficientes devidamente transformados em
odds ratios. É preciso muita atenção para a interpretação
dos grupos de referência e de interesse – isso é fundamental
para a compreensão do modelo.
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Quem são os coeficientes dessa equação?
Vamos calcular o efeito do acréscimo de um ano de idade
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O diagnóstico de tromboembolia pulmonar crônica
hipertensiva (TEPCH), durante a investigação de pacientes
com hipertensão pulmonar traz ao pneumologista a satisfação
de oferecer possibilidade de tratamento curativo para doentes
tão graves. Em pacientes bem selecionados, após discussão
multidisciplinar, a tromboendarterectomia pulmonar pode ser
realizada, ocasionando uma melhora significativa da dispnéia
e dos exames de avaliação funcional em poucas semanas de
pós-operatório. Entretanto, ao mesmo tempo em que a cirurgia
pode ser indicada a esses pacientes, cerca de 30% desse grupo
não recebem tratamento cirúrgico (Fig. 1), seja por contraindicação clínica ao ato operatório ou pela presença de lesões
periféricas que não podem ser tratadas cirurgicamente. Somamse, também, os pacientes que são submetidos à cirurgia, mas
que mantêm hipertensão pulmonar residual no pós-operatório.
O tratamento medicamentoso disponível para esses pacientes
ainda é limitado e com poucas evidências científicas de sua
eficácia clínica.
Atualmente, o tratamento indicado aos pacientes com

TEPC ainda é a tromboendarterectomia pulmonar, realizada
após avaliação de risco através da análise da situação
hemodinâmica. A presença de trombos centrais com
resistência vascular pulmonar (RVP) proporcional ao grau
de obstrução e com estimativa subjetiva de redução maior
que 50% de seu valor após o ato operatório, possibilita a
indicação de tratamento cirúrgico. Os pacientes sem
indicação de tromboendarterectomia podem ser avaliados
para transplante pulmonar. A utilização de medicações
específicas ainda não tem benefício claramente demonstrado,
como será discutido adiante. (Fig. 2)
Os sintomas de dispnéia, principalmente aos esforços,
apresentados pelos pacientes com TEPCH decorrem da
disfunção cardiocirculatória que advém da falência
hemodinâmica pelo aumento da pós carga do ventrículo
direito. Além das lesões trombóticas crônicas, sabe-se que
esses pacientes também apresentam arteriopatia distal
semelhante à encontrada em pacientes com HAP idiopática.1
Tais alterações são presentes tanto em regiões sem lesões

Fig. 1. Paciente de 28 anos com hipertensão pulmonar e história de tromboembolia pulmonar aguda prévia há 2 anos. Evoluiu com
dispnéia progressiva principalmente aos esforços. A tomografia de tórax confirma lesões trombóticas de aspecto crônico – presença de
falhas de enchimento com formação de bandas intraluminas (seta) em decorrência da recanalização parcial (1-A). O parênquima
pulmonar mostra sinais indiretos sugestivos de embolia crônica, como a perfusão em mosaico (1-B). A ausência de lesões centrais
acessíveis impossibilitou o tratamento cirúrgico.
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Fig. 2. Proposta de tratamento para pacientes com TEPCH. O
tratamento clínico com medicações específicas é discutível e deve
ser feito em centros de referência com protocolos de pesquisa,
visto que seu benefício ainda não foi claramente demonstrado
nesse grupo de doentes. (Hoper M, Mayer E, Simonneau G, Rubin
L. Circulation 2006;113:2011-2020).

trombóticas proximais (que recebem o fluxo sob alta pressão
desviado das áreas obstruídas) quanto em vasos distais a
um ponto obstrutivo. Entretanto, diferentemente da
homogeneidade das lesões encontradas nos pacientes com
HAPI, os pacientes com TEPCH apresentam lesões
periféricas heterogêneas, com gravidade variável, podendose encontrar lesões graves e áreas sem alteração importante
na mesma região do parênquima pulmonar.
Esses achados estimularam a realização de estudos para
se definir o papel de medicações vasodilatadoras e
remodeladoras em pacientes com TEPCH sem indicação
cirúrgica. Algumas séries de casos foram publicadas2,3,4,5
mostrando melhora hemodinâmica e da classe funcional com
medicações, atualmente comprovadas, como eficazes no
tratamento de HAPI. O uso de sildenafila durante 1 ano
demonstrou melhora da distância caminhada após 12 meses
de tratamento em 104 pacientes num estudo unicêntrico e
sem grupo controle. 6 O primeiro estudo duplo cego e
controlado realizado, especificamente, para a população de
TEPCH demonstrou melhora hemodinâmica e de classe
funcional após 12 semanas de sildenafila na dose de 40mg 3
vezes ao dia em 19 pacientes com TEPCH. Não ocorreu
melhora na tolerância ao exercício, avaliada pelo teste da
caminhada de 6 minutos. 7
O estudo BENEFiT (Bosentan for Treatment of Inoperable
Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension), primeiro
estudo duplo-cego, randomizado e controlado com placebo
para tratamento clínico de pacientes com HPTEPC, recrutou
157 pacientes (80 para placebo e 77 para bosentana) e avaliou
o estado hemodinâmico por cateterismo cardíaco direito e o
estado funcional por teste da caminhada de 6 minutos, após
16 semanas de tratamento. A melhora hemodinâmica foi
evidenciada pela diminuição da resistência vascular pulmonar
e aumento do débito cardíaco. Entretanto, ao contrário do
que se poderia esperar, e em conformidade com o estudo
anterior, tal melhora não refletiu em maior tolerância ao exercício
avaliada pelo teste de caminhada de 6 minutos.8
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A discrepância entre a melhora hemodinâmica e funcional
apresentada pelos pacientes é decepcionante, sendo
justificada pelos autores devido ao pouco tempo de
acompanhamento ou pela idade dos pacientes - que, em geral,
são mais velhos que os pacientes com HAPI. Entretanto,
tais resultados revelam, de fato, o pouco entendimento da
fisiopatologia da doença em questão. O delineamento dos
diversos estudos foi baseado em dados e desfechos obtidos
de ensaios clínicos para pacientes com HAPI. Sabe-se,
contudo, que apesar de alguma semelhança fisiopatológica,
as diferenças entre essas duas populações 9,10 podem
desencadear comportamento diverso frente ao mesmo grau
de acometimento hemodinâmico. Apesar das medicações
atuarem beneficamente na circulação pulmonar, deve-se
lembrar que a manutenção de lesões trombóticas, mesmo
que distais, pode manter um estado hemodinâmico
desfavorável, principalmente durante o exercício. A
heterogeneidade das lesões também pode ser considerada
ao se tentar entender os motivos de não melhora funcional.
A indisponibilidade de exames que quantifiquem o grau de
acometimento por arteriopatia periférica, torna difícil prever
ou estimar possível desbalanço perfusional com o uso de
drogas na circulação pulmonar. Além disso, sabe-se que a
pós-carga ao ventrículo direito é o principal limitante ao
aumento do débito cardíaco que é necessário durante o
exercício; e a resistência vascular pulmonar, um dos principais
desfechos hemodinâmicos nos estudos clínicos com
medicações em pacientes com hipertensão pulmonar, pode
não refletir, verdadeiramente, o grau de oposição ao fluxo
sanguíneo em pacientes com TEPCH. Pacientes com TEPCH,
mesmo distal, apresentam lesões trombóticas que, através
de mecanismos pouco estudados, como maior reflexão de
onda11 e maior impedância ao fluxo durante o exercício,
podem levar a uma pior intolerância ao esforço do que se
poderia esperar pelos dados hemodinâmicos de repouso.
As medidas hemodinâmicas de repouso podem indicar
situações diferentes durante o exercício na dependência do
tipo de lesão encontrada na circulação pulmonar.
Os pacientes com TEPCH periférica são pouco estudados,
mas o melhor entendimento da hemodinâmica e física da
circulação sanguínea pode ajudar a esclarecer possíveis
diferenças entre essas populações de pacientes e justificar
respostas diversas ao tratamento.
CONCLUSÃO
A TEPCH é uma doença que apresenta semelhanças
anatomopatológicas com HAPI, justificando o estudo de
medicações vasodilatadoras e remodeladoras, também nesse
grupo de pacientes. Ainda não existem dados suficientes
para se indicar tais medicações nessa situação clínica. A
disparidade entre a melhora hemodinâmica e funcional pode
indicar que a simples avaliação hemodinâmica de repouso
não seja capaz de predizer o grau de intolerância ao esforço
em pacientes com TEPCH. O acoplamento entre o ventrículo
direito e a circulação pulmonar durante o exercício pode ser
diferente em relação aos pacientes com HAPI, além da
possibilidade de que outros fatores possam estar envolvidos
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na intolerância ao esforço desses pacientes. O
acompanhamento a longo prazo é necessário para se definir
os efeitos tardios das medicações.
Em resumo, a principal mensagem é que apesar das
semelhanças, a HAPI e a TEPCH são entidades clínicas
diferentes e o conhecimento sobre os mecanismos
verdadeiros que levam às alterações hemodinâmicas,
principalmente durante o exercício, é importante para servir
de alicerce para pesquisas futuras que estudem os efeitos
de medicações na circulação pulmonar em cada tipo de
doença. Conhecendo-se tais fatores, poderemos definir as
melhores modalidades de avaliação funcional e entender com
maior clareza as consequências de medidas terapêuticas em
pacientes com TEPCH.
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INTRODUÇÃO
A Tromboembolia Pulmonar (TEP) aguda é uma
emergência cardiorrespiratória relativamente comum, e ainda
subdiagnosticada, apesar dos avanços tecnológicos.
Infelizmente, não só o diagnóstico inicial é difícil.
Identificar os pacientes com maior risco de complicações,
ou mesmo, o que provocou o evento tromboembólico agudo,
são desafios na prática clínica diária.1
Os sinais e sintomas são inespecíficos, variando de
quadros típicos, com o aparecimento súbito de dispnéia,
dor torácica e hemoptise, até quadros graves de insuficiência
respiratória e instabilidade hemodinâmica. Portanto, a
identificação de fator de risco para TEP trata-se de recurso
imprescindível na avaliação diagnóstica.

Mas, há circunstâncias onde não encontramos fator de
risco aparente. A proporção de casos de TEP aguda sem
fator de risco conhecido é de aproximadamente 20%2, e a
associação com câncer deve ser considerada neste grupo.
FATORES DE RISCO
Os fatores de risco para TEP incluem idade, história prévia
de trombose venosa profunda (TVP) ou TEP, câncer em
atividade, doenças neurológicas com paresia de
extremidades, doenças clínicas que cursam com imobilização
prolongada, trombofilias congênitas ou adquiridas, uso de
anticoncepcional oral, terapia de reposição hormonal e
procedimentos cirúrgicos de grande porte. 3 Eventos
cardiovasculares como, infarto do miocárdio e acidente

Tabela 1- Fatores de risco para Tromboembolismo Venoso.
FATOR DE RISCO MAIOR
Cirurgia:

Abdominal/pélvica
Prótese de quadril e joelho

Obstétricos:

3° trimestre gestacional

Membros inferiores:

Fraturas
Varizes

Malignidade:

Abdominal/pélvica

Mobilidade reduzida:

Hospitalização
Casa de repouso
TEP ou TVP prévia comprovada

Pós operatório em unidade
de terapia intesiva
Parto cesareana
Puerpério

Avançada /metastática

FATOR DE RISCO MENOR
Cardiovascular:

Estrógenos:

Doença cardíaca congênita
Insuficiência cardíaca congestiva
Hipertensão

Trombose venosa superficial
Cateterização venosa central

Contraceptivos orais
Terapia de reposição hormonal

Miscelânia:

DPOC
Sequelas neurológicas
Doença maligna oculta

Outros:

Síndrome nefrótica; renal crônico dialítico;
doença mieloprolifeativa; hemoglobinúria; paroxística noturna

Trombofilias
Viagens de longa distância
Obesidade

Adaptado: BTS Guidelines. Thorax 2003; 58: 472
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vascular cerebral demonstram forte associação com
tromboembolia venosa (TEV). 4 Obesos, fumantes e
portadores de hipertensão arterial sistêmica e síndrome
metabólica, também são mais suscetíveis à eventos
tromboembólicos (Tabela 1).
Em jovens com TEP aguda, sem causa aparente, uma
investigação completa de trombofilias (Tabela 2) faz-se
necessária3. Mas, devemos lembrar que, frequentemente,
fazemos diagnóstico tardio de trombofilias, em pacientes
com mais de 60 anos de idade. Assim, a investigação de
trombofilias é o passo inicial diante de um TEV sem fator de
risco aparente, excluindo estas, devemos estar atentos para
a forte associação de TEV e câncer.
A incidência de TEP aguda aumenta com a idade, tanto
nos casos de TEP aguda secundária, quanto nos casos de
TEP aguda sem fator de risco conhecido. A idade média para
TEV é de 62 anos, sendo que aproximadamente 65% têm
idade superior a 60 anos.5 Estudo realizado em Baltimore
(USA), encontrou doença maligna como o fator de risco mais
frequente tanto do grupo de idosos (idade igual ou superior
a 65 anos) quanto no grupo de jovens (idade inferior a 65
anos).6
Desde os primeiros relatos de TEV, por Trousseau, em
1865, a associação de câncer e TEV mostrou-se
frequente.Estudos sugerem que aproximadamente 10 a 20%
dos pacientes com TEP aguda apresentam doença maligna
na ocasião do diagnóstico ou no primeiro ano de seguimento.
Autores descrevem episódio tromboembólico precedendo
em até 10 anos o câncer. O diagnóstico conjunto de câncer
e TEP aguda em até 1 ano após evento tromboembólico
inicial, relaciona-se com uma razão de mortalidade 3 vezes
maior.7 Por sua vez, o risco de recorrência também é maior
nesta associação, acarretando em um tempo de
anticoagulação prolongado, que cursa com maior risco de
sangramentos.
O risco de TEV difere entre vários subgrupos de neoplasias
malignas. A associação com certos sítios é bem
documentada, como nos tumores de pâncreas, estômago,
cérebro, ovário, rim, pulmão e na vigência de doença
metastática. Estudos recentes sugerem forte relação com
Tabela 2 - Investigação de trombofilias
TROMBOFILIAS
Deficiência de antitrombina
Deficiência de proteína C
Deficiência de proteína S
Fator V de Leiden
Resistência a proteína C ativada sem fator V Leiden
Mutação do gene da protrombina
Disfibrinogenemia
Deficiência de plasminogênio
Anticoagulante lúpico
Anticorpo antifosfolípides
Hiperhomocisteinemia
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Tabela 3 - Neoplasias malignas por ordem de frequência
mais associadas com TEV e câncer oculto
Sítios primários de câncer mais relacionados
com Tromboembolismo Venoso:
• Trato Gastrointestinal
• Sistema Nervoso Central
• Pulmonar
• Ginecológico
• Renal
• Hematológico

doenças hematológicas malignas, em especial linfomas
(Tabela 3).8
Com todos estes argumentos, a investigação de uma
neoplasia maligna oculta, quando frente a um caso de TEP
aguda sem fator de risco aparente parece imprescindível. Os
estudos que propõem rastreamento na identificação de um
câncer oculto inclui: análise detalhada e dirigida da história
clínica e exame físico (pelve, retal e mamas). Os testes
laboratoriais incluem: velocidade de hemossedimentação,
citometria diferencial, função hepática e função renal, urina
I, eletroforese de proteínas, radiografia de tórax e os
marcadores tumorais séricos (antigeno carcinoembrionário,
PSA, CA-125 e CA 19,9). Na suspeita de neoplasia após
estes exames iniciais parte-se para uma investigação mais
detalhada do sítio suspeito.9,10,11
Na presença de emagrecimento significativo e/ou anemia
microcítica, sugere-se a realização de endoscopia digestiva
alta, colonoscopia e tomografia de abdôme. Se dor
epigástrica, endoscopia digestiva alta e tomografia de
abdomen. Endoscopia digestiva alta e colonoscopia, na
suspeita de hemorragias do trato gastrointestinal ou
alteração do hábito intestinal. Ultrassonografia transretal
com biópsia, quando exame digital de próstata alterado.
Biópsia aspirativa de nódulos em tireóide e mamas, se estes
forem identificados através de respectivas ultrassonografias
e mamografia, no caso de nódulos mamários. Biópsia de
medula óssea, quando alteração da celularidade. Tomografia
de tórax e broncoscopia, quando radiografia de tórax anormal.
Na maioria dos rastreamentos, os pacientes são
acompanhados por 1 ano após o evento tromboembólico
agudo e os pacientes idosos com TEP aguda, sem fator de
risco aparente, são os mais acometidos por neoplasia maligna
oculta. Os resultados de uma exaustiva investigação, não
são tão promissores. Na ocasião do TEV identifica-se
aproximadamente metade dos pacientes com doença maligna,
mas a outra metade não é identificada no início, apesar da
realização de investigação com métodos avançados de
imagem.9,10,11,12 Portanto, uma investigação inicial direcionada
pelos sintomas, sinais, ou seja uma boa história clínica, exame
físico detalhado e marcadores séricos elevados são
fundamentais na detecção de um câncer oculto neste grupo
de pacientes, determinando assim, aqueles que devem ou
não ser submetidos a exames complementares de imagem.
Pneumologia Paulista Vol. 22, No.7/2009

Em uma análise através de regressão logística, verificou-se
uma significativa associação entre TEV sem fator de risco
aparente e câncer oculto nos pacientes com mais de 70 anos
de idade (p<0,001). Nos casos de TEV secundário a
frequência de câncer oculto foi de 0,35% em pacientes com
menos de 70 anos e de 3,51% nos pacientes com mais de 70
anos de idade. Nos casos de TEV sem fator de risco conhecido
as frequências foram de 3,15% e 9,30%, respectivamente.9
O tempo de seguimento também é determinante, pois
muitos casos de câncer ocorrem até 10 anos após o TEV
inicial. O custo elevado, o tempo (de quanto em quanto tempo
realizar) e a baixa sensibilidade, tornam uma investigação de
câncer oculto nos casos de TEP aguda sem fator de risco
aparente, ainda pouco viável na rotina diária.
Por outro lado, durante o seguimento de pacientes com
TEP aguda sem fator de risco aparente, é interessante
destacar que os estudos mostram que, quando realizada
investigação de neoplasia maligna oculta, 60% dos casos
de câncer diagnosticados encontravam-se em estadios
iniciais, contra 20% quando esta investigação não foi
realizada. Sugerindo que a investigação de uma doença
maligna em pacientes com TEV sem fator de risco conhecido
melhoram as possibilidades terapêuticas, incluindo as
curativas.9
CONCLUSÃO
O estado de hipercoagulabilidade próprio das doenças
malignas, torna a associação de TEV e câncer elevada. A
investigação de câncer oculto após um primeiro episódio de
TEP aguda sem fator de risco aparente não é recomendada
rotineiramente. Deve ser considerada, em especial, nos
pacientes com mais de 65 anos de idade, na exclusão de
outros fatores de riscos mais comuns, incluindo trombofilias
congênitas ou adquiridas e na recorrência de TEV sem causa
aparente.
A investigação de doença maligna oculta após evento
tromboembólico idiopático baseia-se em história clínica e
exame físico minucioso, juntamente com a pesquisa de
marcadores séricos tumorais. Os exames de imagem e
invasivos são direcionados caso a caso.
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OPINIÕES E AÇÕES

COMISSÃO DE TUBERCULOSE

Direitos do Paciente Portador de Tuberculose
Os direitos sociais são necessários por possibilitarem aos seus beneficiários, o acesso a
oportunidades e condições sem as quais seriam impossível o estabelecimento de equidades,
dadas as desigualdades sociais nas sociedades capitalistas.1

Populações socialmente desfavorecidas e marginalizadas
são atingidas de forma intensa e desproporcional por várias
doenças, incluindo a tuberculose. Isto se deve por um lado
à deterioração das condições de vida nas periferias dos
grandes centros urbanos, agravada por movimentos
migratórios intensos, levando a que contigente
populacionais se aglomerem em espaços insalubres e hiperpovoados.
No Brasil a tuberculose atinge em maior escala homens
em idade produtiva2, o que representa um custo individual e
social, pois ao mesmo tempo em que o paciente é afastado
do mercado de trabalho ocasionando dificuldades em gerar
a sua própria subsistência e de seu grupo familiar, o estado
precisa responder a essa demanda por meio de políticas
públicas de saúde.
O surgimento da seguridade social está historicamente
relacionado ao agravamento da questão social e à
necessidade de respostas do Estado a algum tipo de proteção
social para minimizar os possíveis acirramentos advindos
da situação crescente de miséria com a formação do
proletariado urbano-industrial.3
A previdência social como um benefício para o paciente,
é o seguro social para quem contribui, substituindo a renda
do segurado-contribuinte, quando da perda de sua
capacidade de trabalho. A tuberculose ativa é uma das
doenças previstas em lei que não é exigido a carência de 12
contribuições, porém o segurado deve comprovar que a
doença surgiu após a filiação ao RGPS - Regime Geral de
Previdência Social, ressaltando que para fazer jus ao
benefício, não basta estar doente, é preciso estar incapaz e
ser contribuinte. O fato de haver uma doença não garante o
direito ao benefício. Cabe ressaltar que grande parte dos
pacientes que procuram o serviço social, não contribuem
com a previdência e não têm direito aos benefícios do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, como auxílio
doença, aposentadoria entre outros.
A Organização Mundial da Saúde - OMS declarou a
tuberculose uma emergência mundial em 1993 e propôs a
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estratégia DOTS (Directly Observed Treatement ShortCourse), foi implantado no Brasil em 1997, essa estratégia é
uma importante medida para controlar a doença, sendo uma
maneira de tratar a tuberculose na qual os pacientes
comparecem aos serviços de saúde para a tomada dos
medicamentos supervisionada por um profissional e são
oferecidos benefícios como: lanche, transporte, cesta básica
e atividades como artesanato e cursos profissionalizantes,
entre outros, tendo como objetivo promover a cidadania e
incentivar o paciente na aderência ao tratamento.
Além destes benefícios, o paciente pode usufruir também
de recursos oferecidos por política pública de assistência
social em forma de ações, programas e serviços de atenção
à criança, ao adolescente, ao idoso, ao deficiente e para a
família em condições de vulnerabilidade social. As
informações devem ser obtidas nos órgãos das prefeituras,
nos centros de referência da assistência social (CRAS) e
nas secretarias de assistência social.
O assistente social exerce o papel de orientador dos
direitos, programas e benefícios sociais, além de esclarecer
e interpretar as normas e rotinas hospitalares e ser mediador
entre paciente, família e equipe multiprofissional em prol da
adesão e cura da tuberculose.
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Protocolo de São Paulo para o tratamento da
HAP - modelo a ser seguido
No Brasil, a bosentana e a sildenafila são aprovadas pela
ANVISA para o tratamento da HAP idiopática, HAP
hereditária, e associadas à cardiopatia congênita, doenças do
tecido conectivo, hipertensão portal, infecção pelo vírus HIV,
e ao uso de anorexígenos.
As duas medicações têm custo elevado, portanto o
tratamento da HAP deveria ser contemplado pelo Componente
de Medicamentos de Dispensação Excepcional (CMDE), que
é uma das estratégias do Ministério da Saúde para efetivar o
acesso a medicamentos para o tratamento de doenças crônicas
e/ou de uso contínuo, tratada na alta e média complexidade e
cujo valor unitário do medicamento e/ou tratamento, em geral
representa custo elevado. O CMDE é regulamentado pela
Portaria 2577, de 27 de outubro de 2006. Esta Portaria foi
atualizada em setembro de 2008 (Portaria 1869), porém o
tratamento da HAP continua fora da lista de doenças
contempladas neste programa do Ministério da Saúde.
Pelo fato da HAP ainda não ser incorporada na lista do
CMDE , o acesso ao tratamento em muitos estados tem sido
obtido através da via do Poder Judiciário garantida pelo Artigo
196 da Constituição Federal de 1988, “a saúde é direto de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso igualitário às ações e serviços
para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Apesar de justa e de direito a via do Poder Judiciário, não
é acessível a muitos pacientes, é desgastante, o fornecimento
da medicação é irregular e muitas vezes não segue protocolos
clínicos que orientam a prescrição adequada após definição
diagnóstica, que como vimos é complexa.
A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo através da
resolução SS-321, de 30 de outubro de 2007 aprovou o
Protocolo para Tratamento dos portadores de Hipertensão
Arterial Pulmonar, atendidos pelo Sistema Único de Saúde do
Estado de São Paulo. O Protocolo foi elaborado por uma
comissão formada por cardiologistas, pneumologistas e
reumatologistas que atuam na área. Os pacientes são avaliados
e acompanhados em centros de referência designados pela
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.
Este programa permitiu o acesso ao tratamento, bosentana
e/ou sildenafila, pelos pacientes com HAP do Estado de São
Paulo, garantindo-lhes maior qualidade de vida e maior
sobrevida.

Jaquelina Sonoe Ota Arakaki
Coordenadora do Grupo de Circulação Pulmonar
da Disciplina de Pneumologia da UNIFESP
jaqueota@uol.com.br

Fugindo à responsabilidade
Altamente prejudicial aos portadores de Hipertensão
Arterial Pulmonar, a recente proposta de Regulamentação
apresentada pelo Ministério da Saúde para o componente
“Medicamentos de Dispensação Excepcional”, merece séria
advertência de todos nós que lutamos em favor dos portadores
dessa gravíssima patologia.
Os dois medicamentos que são hoje recomendados pela
classe médica para tratamento da Hipertensão Pulmonar são a
Sildenafila e a Bosentana, ambos com registro na ANVISA e
que têm contribuído imensamente para atenuar os sintomas
da doença, permitido uma maior sobrevida e melhor qualidade
de vida aos doentes.
Estranhamente – e sem qualquer justificativa – o Ministério
da Saúde subtraiu a Bosentana da sua proposta, apresentada
em agosto de 2009, de aprimoramento do Componente
Medicações de Dispensação Excepcional.
É verdade que restaria aos doentes a via Judicial,
impetrando MANDADOS DE SEGURANÇA, mas, como se
sabe, a maioria dos doentes, das camadas mais pobres da
nossa população, sequer conhece os caminhos para fazer a
sua reivindicação.
E mais: os advogados dos Estados – estes numa tentativa
de fugir ao seu dever constitucional e ético de assegurar a
Saúde da população – certamente invocariam a regulamentação
como fórmula de confundir os magistrados nas suas decisões
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de assegurar o fornecimento.
É louvável – e merece os nossos aplausos - o
posicionamento da Secretaria de Saúde de São Paulo que, ao
elaborar o Protocolo Para Tratamento da Hipertensão Arterial
Pulmonar – incluiu esses dois importantes medicamentos e
hoje os fornece sem questionamento aos portadores da
patologia, desde que avaliados, e acompanhados em centros
de referência para o tratamento da Hipertensão Arterial
Pulmonar do Estado de São Paulo.
Batido no Supremo, onde o Ministro Gilmar Mendes acaba
de decidir pelo dever do Estado no fornecimento de
medicamentos não listados, mas necessários para o tratamento
de patologias graves, o Ministério da Saúde tenta o
subterfúgio de uma regulamentação, que só vai trazer dor e
sofrimento a centenas de nossos concidadãos.
O que estamos assistindo não é um esforço em busca da
Regulamentação, mas sim uma simples e lamentável FUGA À
RESPONSABILIDADE.
Esperamos que esta advertência toque a mente e os
corações dos autores dessa infeliz proposta.
Paulo Menezes
Presidente da ABRAF Associação Brasileira de
Amigos e Familiares de Portadores de
Hipertensão Arterial Pulmonar
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LINGUAGEM MÉDICA

Embolia, Embolismo,
Tromboembolia, Tromboembolismo?
Êmbolo origina-se diretamente do grego. Embole. em grego,
expressa a “ação de lançar, de arremessar em”, e émbolo tem
o sentido de cunha, tampão.1-3
O termo embolia foi introduzido no vocabulário médico
por Virchow, em seus trabalhos publicados entre 1846 a 1853
para caracterizar a oclusão de uma artéria por um coágulo que
se desprende do seu local de origem e é lançado na circulação
sanguínea. Os trabalhos de Virchow sobre o assunto foram
reunidos em seu livro Thrombose und Embolie, editado em
1856. 4
Como a embolia pode ser causada por outro material que
se introduz na corrente sanguínea, criou-se o termo
tromboembolia para especificar que se trata de um coágulo
sanguíneo. Trombo é a forma vernácula da palavra grega
thrómbos, que significa coágulo.1
Os termos embolismo e tromboembolismo são variantes
de embolia e tromboembolia.
Surge, então, a pergunta: quando se deve empregar o sufixo
-ia ou -ismo na formação de termos médicos?
Não há nenhuma regra sobre isso e a palavra, uma vez
formada e posta em circulação, é legitimada pelo uso. Ambos
os sufixos são usados em nomes de doenças, sintomas e
condições patológicas diversas.
Exemplos:
Com o sufixo -ia: alergia, anorexia, apraxia, blenorragia,
difteria, dispepsia, esquizofrenia, hemicrania, histeria,
leucemia, miopia, tetania.
Com o sufixo -ismo: albinismo, estrabismo, impaludismo,
meningismo, nanismo, ofidismo, parasitismo, priapismo,
ptialismo, reumatismo, timpanismo.
Em poucos casos coexistem as duas formas para o mesmo
termo e não raro uma delas adquire um significado peculiar,
como, por exemplo, no caso de histerismo, definido como
uma forma frusta de histeria.5
Em relação aos termos embolia e embolismo os dicionários,
de maneira geral, os consideram como sinônimos, o mesmo
ocorrendo com tromboembolia e tromboembolismo.
Marcovecchio é um dos poucos autores que estabelece
distinção semântica entre embolia e embolismo. Segundo ele,
o termo embolia designa “o fenômeno da passagem de um
êmbolo na corrente sanguínea”, indo ocluir a luz de um vaso,
enquanto embolismo, sensu strictu, seria “o estado oclusivo
consequente à embolia.”6
Em inglês praticamente só se usa embolism e
thromboembolism, enquanto em francês, com raríssimas
exceções, só se usa embolie e thromboembolie.
Em alemão predomina Embolie e Thromboembolie sobre
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Embolism e Thromboembolism.
Em italiano a preferência é igualmente para embolia e
tromboembolia.
Em espanhol e português dá-se um fato curioso. Conforme
se pode verificar nos trabalhos veiculados pela Internet, a
ocorrência de embolia supera a de embolismo na proporção
de 2:1 em espanhol e 16:1 em português. Quando se trata,
entretanto, de tromboembolia e tromboembolismo, a situação
se inverte e passa a ser de 1:11 em espanhol e 1:5 em português.
Muito embora sejam considerados sinônimos,
tromboembolia parece mais apropriado, pelo menos na língua
portuguesa, para descrever um evento singular. Exemplo: “O
paciente apresentou tromboembolia pulmonar no pósoperatório”.
Já tromboembolismo tem um sentido mais geral, amplo,
adequado a uma descrição nosológica, ou como indicativo da
ocorrência frequente de tromboembolias. Exemplos: 1. “As
principais causas do tromboembolismo são...” 2. “O
tromboembolismo é frequente na cardiopatia chagásica
crônica”, o que equivale a dizer que as tromboembolias são
freqüentes na cardiopatia chagásica crônica.
Contudo, não se pode condenar o uso de um ou de outro
termo em qualquer eventualidade, já que são considerados
sinônimos pelos léxicos da língua portuguesa.
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História natural da Tromboembolia Pulmonar
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O conhecimento preciso da História Natural (HN) de uma
afecção não é simplesmente uma satisfação intelectual, pois
sua importância prática está associada à
intensidade da investigação diagnóstica e à adoção de
medidas terapêuticas e profiláticas que racionalmente devem
ser utilizadas. É óbvio que afecções com mortalidade
desprezível, excelente prognóstico, curta duração e não
necessidade de tratamento não estão associadas à
investigação exaustiva de sua HN, o oposto ocorrendo com
as potencialmente evitáveis, de prognóstico reservado,
investigação cara, tratamento dispendioso ou associado à
iatrogenia considerável e com fatores predisponentes
reconhecidos.
A tromboembolia pulmonar (TEP) claramente deve ser
incluída no segundo grupo, pois é afecção comum e
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associada à mortalidade considerável; além disto, seu
tratamento é causa importante de iatrogenia e deve ser de
longo prazo; por outro lado, a investigação diagnóstica é
cara e não disponível em numerosos hospitais brasileiros e
mesmo de países desenvolvidos.1 Portanto, é lógico que sua
HN tem enorme importância prática, mas os dados disponíveis
são escassos e influenciam só parcialmente o manuseio da
TEP na prática médica, sendo numerosos os aspectos que
dificultam a apreciação de sua HN (quadro).
AFECÇÃO VENOSA E DA CIRCULAÇÃO VENOSA
Os êmbolos sanguíneos são os mais comuns e serão os
únicos a serem considerados nesta abordagem; eles quase
sempre têm origem nas veias mais proximais dos membros
inferiores, sendo admitido que os mais distais praticamente
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Quadro. TEP. História natural. Dificuldades
Afecção venosa e da circulação pulmonar
Tratamento obrigatório
Causas predisponentes
Doenças associadas
Apresentação clínica
Ausência frequente de diagnóstico
Influência do tratamento e da integridade do endotélio
pós evento inicial

nunca embolizam para os pulmões; entretanto, cerca de um
quarto das tromboses mais distais evoluem para as veias
proximais em poucos dias ou até em horas. Outras sedes
venosas de êmbolos estão associadas a fatores que
geralmente são transitórios, como infecção puerperal,
esforços repetitivos (veias axilares) e trauma, além de outros
permanentes menos comuns, como compressão ou invasão
tumoral e trombofilias permanentes associadas ou não a
neoplasias. Assim, é natural que a HN destas condições
seja diferente das tromboses venosas profundas (TVP)
proximais de membros inferiores. A relação da TVP com a
embolia pulmonar é tão estreita que justifica a adoção do
termo tromboembolia pulmonar para designar a afecção,
sendo quase impossível separar a HN da embolia pulmonar
daquela da TVP, sendo a probabilidade de recidiva da TVP o
aspecto crucial para a HN da TEP; até certo ponto, a HN da
TVP e da embolia pulmonar são dependentes do tempo de
seguimento, o que dificulta comparação entre várias séries.
TRATAMENTO OBRIGATÓRIO
Em 1960 foi publicado o trabalho que até hoje baliza o
tratamento da TEP2; Barrit e Jordan observaram que em 19
pacientes não tratados ocorreram 5 óbitos, dos quais 3 com
processos supurativos pulmonares graves, e 5 recorrências;
entre os 16 tratados com heparina, não foi observado nenhum
destes eventos, o que estava de acordo com a literatura até
então disponível e que incluía cerca de 1000 pacientes
tratados; a pesquisa continuou com a inclusão de mais 38
pacientes tratados, só ocorrendo um óbito por insuficiência
renal atribuída a anticoagulante oral em um paciente com o
diagnóstico de TEP não comprovado na autópsia e outro
por causa não relacionada à TEP. Apesar de aspectos não
aceitos atualmente, como a administração insuficiente da
heparina (6 doses de 10000U a cada 6 horas no total de 6 de
aplicações) e repouso na cama por 10 dias, a pesquisa só
incluiu casos muito graves (diagnóstico clínico-radiológicoeletrocardiográfico), mas demonstrou cabalmente que o não
tratamento estava associado à mortalidade inaceitável, o que
tornou antiético o não tratamento. Esta conclusão é seguida
até hoje e provavelmente não será modificada no curto prazo.
Estas considerações incluem a necessidade de tratamento
de TEP diagnosticados acidentalmente, como ocorre na
investigação por TC de portadores de neoplasias. 3
Entretanto, algumas informações são relevantes, como
pesquisa publicada com dados do PIOPED por Stein,4 a
64

respeito de pacientes submetidos à angiografia pulmonar
por suspeita de TEP e não diagnosticada inicialmente nestes
exames e, portanto, não tratados; a revisão das mesmas,
entretanto, demonstrou TEP em 20, dos quais só um
apresentou evidência de recidiva de TEP (em outro paciente
portador de hipertensão arterial pulmonar idiopática houve
suspeita de TEP na necropsia, mas provavelmente se tratava
de trombose). Estes dados devem ser vistos com cautela,
pois se tratava de TEP de pequena magnitude.
Nielsen et 5 al realizaram interessante pesquisa
envolvendo 87 pacientes com TVP confirmada por flebografia
e com fatores de risco presentes em 69%; inicialmente, o
mapeamento pulmonar era normal em todos; meias elásticas
foram usadas por todos. Quarenta e seis pacientes foram
tratados com heparina e anticoagulante oral, que não foram
administrados para os outros 41. No seguimento com
mapeamento pulmonar aos 10 e 60 dias, foi constatada
embolia pulmonar em 2 do grupo tratado e um no controle; a
taxa de progressão dos trombos nos membros inferiores foi
semelhante nos 2 grupos. Os autores concluíram que
anticoagulante não tinham importância no prognóstico de
pacientes com TVP de membros inferiores.
Por outro lado, a diferença de prognóstico relacionada
ao tratamento do TEP deduzida por Dalen e Alpert6 é
extraordinária: mortalidade de 30% e 8% nos não tratados e
nos tratados que sobriveveram mais de uma hora,
respectivamente. Como também o é o encontro de embolia
prévia pouco significativa em pacientes que faleceram com
TEP agudo. Há ainda outros aspectos conflitantes, como a
enorme proporção de TEP assintomática (até 50%) em
pacientes com TVP aguda.7
Portanto, é lícito concluir que o tratamento modifica a
história natural da TEP, mas em muitos casos o mesmo não
seria necessário; contudo, não há fatores preditivos que
possam ser utilizados para separar os dois grupos.
CAUSAS PREDISPONENTES
Numerosas são as causas predisponentes, como TEP
prévia, insuficiência cardíaca, cirurgia, especialmente do
abdomen inferior, pélvis e membros inferiores e em portadores
de neoplasia de cólon, próstata, pâncreas e pulmão, tempo
anestésico prolongado, deambulação tardia, traumas,
trombofilias, imobilização prolongada (fratura de membros
inferiores, viagens aéreas prolongadas), idade avançada,
varicosidades, obesidade, gestação, uso de
anticoncepcionais, cateteres por tempo prolongado, lupus
eritematoso e poliglobulia. Em muitos pacientes, há mais de
um fator presente, sendo o risco cumulativo e não
independente. Em muitos pacientes, a TEP é aparentemente
evento isolado, mas as pesquisas demonstram que a
incidência de neoplasia oculta e só revelada meses após, e é
maior que na população normal. Prandoni et al8, p.ex,
verificaram que, ao tempo do diagnóstico, 5 pacientes de
145 com TVP primária (sem fator de risco aparente)
apresentavam neoplasia, enquanto que, em 105 dos
portadores de TVP secundária (com fator de risco), nenhum
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caso foi detectado. No seguimento de 2 anos, neoplasia foi
diagnosticada em 7,6% dos pacientes do primeiro grupo e
1,9% no segundo grupo. Em 78 pacientes com TEP, Monreal
et al9 diagnosticaram 9 neoplasias, das quais 7 no momento
do diagnóstico da TEP. Em trabalho realizado há anos10,
demonstramos que a recidiva de TEP era maior nos pacientes
sem fatores de risco evidentes e levantamos a hipótese que,
na realidade, estes pacientes apresentavam condição
predisponente não reconhecida como, sabemos hoje,
trombofilias. Assim, fica claro que a HN é influenciada
profundamente pelas causas predisponentes, que, quando
transitórias estão associadas a excelente prognóstico; na
repetição dos episódios, é fundamental pesquisar causas
predisponentes permanentes, como neoplasias ocultas e
trombofilias.
DOENÇAS ASSOCIADAS
Além das condições predisponentes já citadas, outras
doenças como nefropatias, hepatopatias, diabetes mellitus,
e DPOC, em fases avançadas, obrigam o paciente a
permanecer no leito, e, portanto, têm grande influência na
repetição dos episódios de TEP e no prognóstico em relação
à sobrevida. Assim, nem sempre é fácil classificar um óbito
por repetição da TEP ou pela doença de base, podendo a
dúvida persistir mesmo em pacientes submetidos à necropsia.
APRESENTAÇÃO CLÍNICA
Admite-se que formação de êmbolos e sua lise sejam
comuns em indivíduos normais e que o rompimento deste
equilíbrio é o determinante primário da TEP. O quadro clínico
é muito variável, podendo ocorrer óbito em poucos minutos
(44% a 90% morrem na primeira hora) 6 ou passar
despercebido, sendo intermediário na maior parte dos casos.
A influência do tamanho do êmbolo e das doenças
associadas é fundamental no prognóstico imediato, sendo,
por exemplo, muito mais grave nos grandes êmbolos e nos
portadores de cardio ou pneumopatia prévias severas. É
possível que êmbolos de pequeno tamanho em indivíduos
sem doença concomitante grave, estejam associados à TEP
pouco ou nada sintomáticos e cujo prognóstico seria muito
melhor na fase aguda e com probabilidade quase nula em
relação à recidiva. Curiosamente, entretanto, na hipertensão
pulmonar por TEP crônica, os pacientes frequentemente não
foram diagnosticados na fase aguda, embora, em retrospecto,
o diagnóstico fosse possível em muitos; este período de até
anos é conhecido como “lua de mel” pela ausência de sintomas;
a causa desta evolução tão diferente não é reconhecida.
AUSÊNCIA FREQUENTE DE DIAGNÓSTICO E
DIAGNÓSTICO ERRADO
Admite-se que TEP seja a causa primária de óbito em
cerca 3% das autópsias e contribuitória em cerca de outros
6%, mas frequentemente o diagnóstico não é feito em vida.11,12
O subdiagnóstico de TEP pode ainda ser deduzido pela
alta incidência em portadores de TVP assintomáticos
respiratórios e nos sintomáticos não reconhecidos.
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Modan et al13, em trabalho clássico, em 2107 necrópsias
e que incluíam 545 pacientes com diagnóstico clínico ou
patológico de TEP, notaram que em cerca de 2/3 dos casos o
diagnóstico clínico não foi feito e que em outros 2/3 o
diagnóstico clínico estava errado. Entre nós, Mesquita et
al14 reviram3980 autópsias e verificaram TEP em 114, dos
quais só 28 diagnosticados clinicamente; por outro lado,
houve 81 diagnósticos clínicos não confirmados na
necropsia. Robin15, há décadas e jocosamente, comentou
que a porcentagem de acertos diagnósticos em embolia
pulmonar seria o mesmo de “cara ou coroa”...
Dalen e Alpert 6 calculam que ocorram 630000 casos por
ano e que, em 73 % dos que sobrevivem mais de uma hora, o
diagnóstico não é feito, o que realmente é impressionante.
Anderson et al16, mais recentemente, estudaram por um ano
e meio a ocorrência de TVP e TEP em 16 hospitais e
encontraram a incidência de 48 e 23/100000, respectivamente;
a mortalidade hospitalar foi 12%, 19 % após um ano, 25 %
após 2 anos e 30% após 3 anos. Portanto, estes dados
confirmam as estimativas de Dalen e Alpert.6 Kniffin et al18,
estudando os registros do Medcare, encontraram a
incidência anual de 1,3 e 1,8/100000 para TEP e TVP,
respectivamente (estes três últimos trabalhos foram
realizados pelo mesmo grupo).
É lógico, portanto, admitir que muitos pacientes em
condição similar evoluem por anos sem recidiva ou
complicações, demonstrando claramente que não dispomos
de conhecimentos seguros para entender a HN da TEP.
A literatura demonstra ainda com precisão, que pacientes
com suspeitas bem fundamentadas clinicamente e não
comprovadas por métodos aceitáveis, como ultrassonografia
venosa com doppler de membros inferiores e angiografia ou
angioTC, e não tratados com anticoagulantes ou
fibrinolíticos tem excelente prognóstico.18,19
A adoção de protocolos simplificados e com grande poder
diagnóstico, seguramente alterará profundamente nosso
conhecimento sobre a HN da TEP, pois o subdiagnóstico
diminuirá acentuadamente, o mesmo ocorrendo com os falsopositivos; assim, por exemplo, recentemente foi proposto
algoritmo muito simples: baixa suspeita clínica e D-dímero
normal, a hipótese é afastada; em caso contrário, o paciente
é submetido a angioTC. Em 1028 pacientes do primeiro grupo,
TEP não fatal ocorreu em 5 (0,58%), enquanto que em 1436
sem evidência de TEP na angioTC, ocorreram 18 episódios
de TEP, sendo 7 fatais.20
INFLUÊNCIADO TRATAMENTO E DAINTEGRIDADE
DO ENDOTÉLIO PÓS EVENTO INICIAL
A evolução do êmbolo pulmonar é muito variável com o
tratamento com heparina ou fibrinolítico, podendo ocorrer
lise, fragmentação ou recanalização em 24 horas, como
observado em 8% dos pacientes do Urokinase Trial 21,
restabelecimento do fluxo sanguíneo em 3 meses em ¾ dos
pacientes ou nunca, como observado principalmente em
cardiopatas. Meta-análise recente envolvendo mais de 200
pacientes com o diagnóstico de TEP revelou que 87%, 68%,
65

65%, 57% e 52 % apresentavam involução incompleta da
obstrução arterial pulmonar com 8 dias, 6 semanas, 3 meses,
6 meses e um ano, respectivamente.22 A não normalização do
fluxo pode estar associada a perdas funcionais importantes
e influenciar o prognóstico de novas embolias, além de
dificultar o diagnóstico de recidivas. A recuperação integral
do endotélio das artérias pulmonares ou das veias de origem
do êmbolo, provavelmente está associada a melhor
prognóstico, mas não há evidência indiscutível que
confirmem esta possibilidade. Portanto, além de influenciar
o prognóstico imediato, é possível que o tratamento da fase
aguda possa modificá-lo a longo prazo, sendo aceito que em
casos de fatores predisponentes transitórios o mínimo
aceitável é 3 meses, sendo preconizado o perene para fatores
irremovíveis, como insuficiência cardíaca grave, neoplasias
não controladas e, em determinadas circunstâncias,
trombofilias.

9.

CONCLUSÃO
Não há dados seguros para se traçar a HN de todos os
pacientes com TEP, mas é possível concluir que tratamento
da fase aguda e a longo prazo influenciam positivamente o
prognóstico. Pacientes oligo ou assintomáticos e não
portadores de condição predisponente ou doença grave e
acometidos de TEP de pequeno tamanho teriam, em geral,
bom prognóstico mesmo sem tratamento.
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