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Artigo

Resumo

A hipertensão pulmonar é um estado hemodinâmico e fisiopatológico que pode ser encontrado em diversas 
condições clínicas e quando presente, está associada ao aumento da morbimortalidade. Somados à etiologia di-
versa estão os achados clínicos inespecíficos. Esses dois aspectos contribuem para o atraso no diagnóstico e, por 
conseguinte, no início do tratamento.

Daí a importância da sistematização da avaliação diagnóstica aliada à suspeição clínica na investigação de 
dispneia, sobretudo nas populações de risco, visando o diagnóstico etiológico correto e a instituição de medidas 
terapêuticas adequadas. 

O seguimento desses pacientes deverá ser feito também de forma sistemática, associado a ferramentas 
complementares que permitam a avaliação adequada da gravidade da doença.
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Abstract

Pulmonary hypertension is a hemodynamic and pathophysiological state that can be find in various clinical 
conditions and is associated with increased morbidity and mortality. As symptoms are nonspecific and the condition 
is uncommon, usually the diagnosis is delayed and, consequently, the start of treatment.

Hence, the importance of systematization of diagnostic evaluation combined with clinical suspicion in dysp-
nea research, especially in at-risk populations, in order to achieve the correct etiologic diagnosis and institution of 
appropriate therapeutic measures.

The follow-up of these patients also should be do systematically, together with complementary tools that 
allow the proper assessment of disease severity.

Key words: Pulmonary hypertension; pulmonary arterial hypertension; dyspnea; right heart catheterization.

1. Pós-graduanda do grupo de Circulação Pulmonar da Disciplina de Pneumologia da UNIFESP/EPM
2. Pós-graduando do grupo de Circulação Pulmonar da Disciplina de Pneumologia da UNIFESP/EPM
3. Coordenadora do grupo de Circulação Pulmonar da UNIFESP/EPM
Endereço para correspondência: Rua Prof. Francisco de Castro, 54; CEP 04050-060; São Paulo - SP
Email: carolinamessina@hotmail.com



Pulmão RJ 2015;24(2):9-14 10

Messina CMS, Fonseca AXC, Arakaki JSO Visão geral do diagnóstico e identificação de pacientes de risco

Considerações iniciais
A hipertensão pulmonar (HP) é caracterizada por 

um estado hemodinâmico e fisiopatológico encontrado 
em diferentes condições clínicas, geralmente associada 
ao aumento da morbimortalidade.1

Frente à gravidade da HP, estudos visam estabe-
lecer algoritmos de investigação diagnóstica de HP, uma 
vez que se identificada precocemente, permitiriam o início 
de terapia específica, buscando melhora hemodinâmica, 
da tolerância ao esforço, da qualidade de vida e possivel-
mente da sobrevida.1

Classificação
 A HP é classificada em cinco grupos1, conforme 

revisão discutida no 5° Simpósio Mundial realizado em 
Nice, na França (tabela 1). 

Tabela 1.  H Classificação da hipertensão pulmonar (Modificado do Consenso Europeu, 2013)

O grupo 1 é o da hipertensão arterial pulmonar 
(HAP), nele estão agrupadas diferentes doenças que 
compartilham características clínicas, fisiopatológicas e 
histológicas em comum. A HAP é caracterizada pelo au-
mento da resistência vascular pulmonar e consequente 
elevação da pressão nas artérias pulmonares, podendo 
evoluir com limitação aos esforços, falência ventricular 
direita e óbito. É constituído pela HAP idiopática, heredi-
tária, induzida por drogas ou toxinas e associada a outras 
condições clínicas. (Tabela 1).

O grupo 2 agrega as doenças do coração esquerdo 
como causa da HP, o grupo 3 as doenças pulmonares e/
ou hipóxia, o grupo 4 é associado ao tromboembolismo 
pulmonar crônico e o grupo 5 engloba doenças com me-
canismos incertos ou multifatoriais envolvidos na gênese 
da HP.2

Investigação diagnóstica
Os sinais e sintomas dos pa-

cientes com HP são decorrentes da 
diminuição acentuada da rede vascular 
pulmonar e do baixo débito cardíaco 
(DC). Com a evolução da doença, os 
sintomas relacionados à inabilidade em 
aumentar o DC dominam o quadro clí-
nico: fadiga crônica, letargia, dispneia, 
tontura e síncope, em geral ao exercí-
cio. Dor torácica, notadamente ao es-
forço, pode estar presente, seja pela 
dilatação do tronco da artéria pulmo-
nar e/ou isquemia do ventrículo direito 
(VD).3,4,5

Ao exame físico evidencia-se 
hipersonoridade de segunda bulha no 
foco pulmonar, que pode estar desdo-
brada. Distensão jugular, hepatome-
galia, edema periférico e ascite são 
observados em estágios avançados da 
doença6.

A hipertensão pulmonar deve 
ser suspeitada em qualquer indivíduo 
com dispneia não explicada ao esfor-
ço, síncope e/ou sinais de disfunção 
ventricular direita ou incidental. Já a 
investigação diagnóstica deve ser dire-
cionada aos grupos de pacientes com 
risco bem definido de desenvolver HP, 
uma vez que a baixa prevalência dessa 
condição aliada a apresentação clínica 
inespecífica e etiologia multifatorial, 
não tornam factível uma investigação 
mais ampla.7,8 

Dentre os indivíduos com ris-
co aumentado de desenvolvimento de 
HP podem-se destacar as seguintes 
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condições: mutação no gene BMPR2 ou parentes de pri-
meiro grau/história familiar da doença (20% de chance 
de desenvolver HAP, pois há transmissão autossômica 
dominante); esclerose sistêmica (prevalência de 8-12% 
de HAP); infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 
(0,5% de prevalência de HAP); hipertensão portal (pre-
valência de 4% de HAP em candidatos ao transplante 
hepático); uso prévio de anorexígenos (principalmente a 
fenfluramina por tempo maior do que três meses); cardio-
patia congênita com desvio de fluxo (alta probabilidade 
de Síndrome de Eisenmenger, sobretudo na persistência 
no canal arterial e na comunicação interventricular); es-
quistossomose (é potencialmente a causa mais prevalen-
te de HP no mundo; 10% desenvolvem a forma hepato-
esplênica e desses, 5% evoluem com HAP) e a trombo 
embolia pulmonar aguda prévia (3,8% de risco de evoluir 
com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica)7,8

Para a investigação da HP, vários exames podem 
ser utilizados, diferindo quanto à sensibilidade e especi-
ficidade dos mesmos.9 Vale salientar que esta sequência 
nos auxilia no raciocínio diagnóstico, mas a investigação 
deverá ser individualizada, caso a caso, na dependência 
da suspeita clínica. A seguir abordaremos suscintamente 

Tabela 2.  Critérios sugestivos de hipertensão pulmonar ao ecocar-
diograma (Consenso Europeu, 2008). 

Figura 1.  Algoritmo de investigação diagnóstica de hipertensão pulmonar. HP: hipertensão 
pulmonar; ECG: eletrocardiograma; RX: RX de tórax; PFP: prova de função pulmonar; DCO: 
difusão de monóxido de carbono; VD: ventrículo direito; HPTEC: hipertensão pulmonar 
tromboembólica crônica; V/Q: ventilação/perfusão; TC: tomografia computadorizada; EP: 
endarterectomia pulmonar; DRAI: doença reumática autoimune; DPVO: doença pulmonar 
venooclusiva; HCP: hemangiomatose capilar pulmonar; HPoP: hipertensão portopulmonar.  
(Modificado do Consenso Europeu, 2013)

cada um deles.
Eletrocardiograma: baixa acurácia diagnóstica. 

Podem estar presentes a onda P pulmonale em DII, rela-
ção das ondas R/S > 1 em VI, sinais de hipertrofia ventri-
cular direita, bloqueio de ramo direito, desvio do eixo QRS 
para a direita e alterações de repolarização ventricular. 
As arritmias supraventriculares (fibrilação e flutter atrial) 
podem ser observadas em estágios avançados da doença. 
O exame pode apresentar-se sem alterações em até 13% 
dos casos.6,9

Radiograma de tórax: também é um exame 
com baixa acurácia. Visibiliza-se principalmente o alar-
gamento dos hilos pulmonares secundário à dilatação 
das artérias pulmonares, sobretudo na HAP associada à 
cardiopatia congênita e à esquistossomose. Aumento das 
câmaras cardíacas direitas e pobreza vascular periférica 
também são observados. Permite ainda a avaliação do 

parênquima pulmonar. Não há correlação 
entre as anormalidades encontradas e a 
gravidade da doença.6

Ecodopplercardiograma trans-
torácico (ECOTT): é o principal exame de 
triagem utilizado na suspeita de HP. Permite 
avaliar a presença de outras causas da do-
ença, como disfunção de câmaras esquer-
das, valvares e cardiopatias congênitas. As 
principais limitações ao método são a varia-
bilidade interobservador e a janela torácica 
inadequada por alterações anatômicas de 
alguns pacientes. 

É possível estimar o valor da pres-
são sistólica de artéria pulmonar (PSAP) por 
meio da velocidade de refluxo da tricúspi-
de (VRT). Utiliza-se a equação de Bernoulli 
modificada: PSAP = 4 x (VRT)2 + PAD. A 
PAD (pressão do átrio direito) é obtida por 
meio da observação do colapso da veia cava 
inferior na inspiração, variando de 5 a 15 
mmHg. 

O consenso da Sociedade Europeia 
de Pneumologia e Cardiologia sugere va-
lores empíricos para definir, mediante os 
achados ao ECOTT, se o diagnóstico de HP é 
improvável, possível ou provável. (Tabela 2)

Messina CMS, Fonseca AXC, Arakaki JSO Visão geral do diagnóstico e identificação de pacientes de risco



Pulmão RJ 2015;24(2):9-14 12

Além do papel no diagnóstico, o ecocardiograma 
fornece informações sobre a gravidade da doença: a pre-
sença de derrame pericárdico e sinais de disfunção ven-
tricular direita, como a excursão sistólica do anel tricús-
pide: TAPSE (tricuspid anular plane systolic excursion), 
que calcula a medida do deslocamento do anel da válvula 
tricúspide em relação ao ápice do VD. Quando < 1,8cm 
tem boa acurácia para a detecção de disfunção do VD e 
como marcador prognóstico, uma vez que encerra menor 
sobrevida a esses indivíduos.

Ao ser comparado com o exame diagnóstico pa-
drão ouro, o cateterismo cardíaco direito, observou-se 
diferença significativa nas estimativas de PAD e PSAP. 
Dessa sorte, os valores da PSAP ao ecocardiograma não 
devem ser utilizados como diagnóstico definitivo, apenas 
como triagem.10 

Testes de função pulmonar: a avaliação da 
função pulmonar em repouso (espirometria, pletismogra-
fia e capacidade de difusão pulmonar do monóxido de 
carbono (DCO)) e a análise de gases arteriais mostra-se 
valiosa na identificação e quantificação do dano funcional 
associados às doenças parenquimatosas subjacentes à 
HP, como a doença pulmonar obstrutiva crônica ou as do-
enças pulmonares parenquimatosas difusas. Entretanto, 
salientamos que algumas alterações são frequentemente 
observadas na HAP: distúrbio ventilatório restritivo (pela 
hipertrofia e dilatação ventricular direita, além da diminui-
ção da complacência vascular pulmonar), obstrutivo (por 
dilatação vascular e compressão brônquica extrínseca), 
redução da DCO e alterações das trocas gasosas, com 
hipoxemia e hipocapnia.11

Polissonografia: indicada em casos com alta 
suspeita de síndrome da apneia e hipopneia do sono 
(SAHOS), após investigação inicial de sinais e sintomas 
e aplicação de questionários específicos.12 Estima-se que 
21 a 41% dos pacientes com SAHOS tem HP, geralmente 
leve e provavelmente secundária à hipoxemia recorrente. 
Pode haver melhora com o tratamento com pressão posi-
tiva nas vias aéreas.

Cintilografia pulmonar de ventilação-perfu-
são: a principal indicação é para a investigação de hi-
pertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC). 
Quando normal exclui o diagnóstico. As falhas de perfu-
são segmentares, sobretudo periféricas ou lobares com a 
ventilação preservada são sugestivas de HPTEC. 

Porém na presença de perfusão heterogênea ou 
mesmo áreas de hipoperfusão subsegmentares,  deve-se 
pensar nos seguintes diagnósticos diferenciais: doença 
venooclusiva pulmonar, vasculites pulmonares e medias-
tinite fibrosante.13,14 

A investigação de HPTEC deve ser feita em todos 
os pacientes, mesmo naqueles com ausência de história 
clínica prévia de TEP agudo ou TVP (trombose venosa 
profunda) ou com outros fatores de risco que justifiquem 

a HP, uma vez que é uma causa passível de cura após a 
cirurgia de tromboendarterectomia pulmonar.8

Tomografia de tórax: permite a avaliação tanto 
da circulação pulmonar quanto do parênquima pulmonar. 
As alterações mais comumente encontradas são: diâme-
tro do tronco da artéria pulmonar > 29 mm, relação en-
tre o tronco da pulmonar e aorta  ascendente > 1, tais 
achados tem menor acurácia na HP  associada a doen-
ças parenquimatosas difusas. Outros sinais encontrados 
são: dilatação das câmaras cardíacas direitas, hipertrofia 
do VD e abaulamento sistólico do septo interventricular 
para a esquerda. A angiotomografia de tórax tem papel 
complementar na avaliação do HPTEC, principalmente na 
avaliação da indicação de tratamento cirúrgico.

Ressonância magnética: atualmente é conside-
rada a melhor técnica não invasiva para avaliar o VD de 
forma tridimensional e visualizar sua morfologia. Fornece 
medidas dos volumes ventriculares, massa ventricular, 
configuração do septo interventricular, função diastóli-
ca e contratilidade. A avaliação da circulação pulmonar 
permite medidas de fluxo sanguíneo e distensibilidade da 
artéria pulmonar.6

Exames laboratoriais: são importantes para o 
reconhecimento de doenças associadas a HAP. Incluem-
-se: sorologias para HIV, hepatites B e C, função tireoi-
diana e pesquisa de anticorpos para doenças reumáticas 
autoimunes (fator antinuclear e fator reumatoide; caso 
positivos, complementar o painel com anticentrômero, 
anti-DNA). 

 O peptídio natriurético cerebral fração N-termi-
nal (NT-proBNP) induz vasodilatação e natriurese e é li-
berado pelas células miocárdicas em resposta ao estresse 
da parede. É uma ferramenta laboratorial que permite a 
monitorização da falência do VD na HP, uma vez que o 
aumento de seus valores é diretamente proporcional ao 
grau de disfunção do mesmo. Possui correlação positiva 
com as alterações hemodinâmicas da PAPm, PAD, PD2VD 
(pressão diastólica final do VD) e da RVP; e correlação 
negativa com valores do DC. É considerado como um pre-
ditor independente de mortalidade na HAP idiopática.1 

A pesquisa de esquistossomose deve ser feita em 
áreas endêmicas ou em indivíduos migrantes de tais regi-
ões. A avaliação é feita por meio de: i) exame protopara-
sitológico de fezes em três amostras; ii) biópsia de válvula 
retal e iii) ultrassonografia de abdome.  A presença de 
fibrose periportal associada ou não ao aumento do lobo 
esquerdo e circulação colateral corroboram o diagnóstico 
presuntivo da esquistossomose como causa da HAP.6

O diagnóstico de HP é confirmado de maneira de-
finitiva pelo estudo hemodinâmico invasivo da circulação 
pulmonar, por meio do cateterismo cardíaco direito (CAT 
D). A HP é consensualmente definida quando a pressão 
média de artéria pulmonar (PAPm) for ≥ 25mmHg. Quan-
do a pressão de oclusão da artéria pulmonar (PoAP) ≤ 
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15mmHg, caracteriza-se o padrão pré-capilar (compo-
nente arterial) e se a PoAP > 15mmHg define-se o padrão 
pós-capilar (componente venocapilar). Neste último com-
ponente é preciso determinar o gradiente transpulmonar 
(GTP), calculado pela diferença entre a PAPm e a PoAP. 
Se o GTP ≤ 12mmHg o aumento da PAPm é dito passivo, 
ou seja, causado exclusivamente pelo componente car-
díaco, pós-capilar. Quando o GTP > 12mmHg o aumen-
to da PAPm é desproporcional ao aumento da pressão 
no VE, indicando a presença de remodelamento vascular 
pulmonar ou outra causa associada para esse aumento. 
No último encontro mundial, em Nice, foi acrescentado o 
gradiente diastólico pulmonar (GDP), que representa a di-
ferença entre a PAPd (pressão diastólica da AP) e a PoAP. 
Se GDP ≤ 7 mmHg considera-se HP passiva e, se GDP > 
7mmHg, reativa ou mista. 7,9 

Uma etapa fundamental na avaliação hemodinâ-
mica inicial dos pacientes com HAP idiopática, hereditária 
e induzida por anorexígenos, é o teste de resposta aguda 
com vasodilatador. O teste de vasorreatividade aguda é 
realizado com óxido nítrico, prostaciclina ou adenosina. 
A resposta é considerada positiva quando há redução 
na PAPm de pelo menos 10 mmHg e para valores ≤ 40 
mmHg e manutenção ou aumento do DC. O subgrupo 
de pacientes respondedores ao teste pode se beneficiar 
do tratamento com bloqueadores de canal de cálcio e 
apresentam excelente prognóstico quando comparados 
aos não respondedores. Devem ser reavaliados periodica-
mente, caso a melhora hemodinâmica não se mantenha, 
o tratamento específico com vasoditalatores e antiprolife-
rativos será instituído.15

Condições específicas
Portadores de mutação no gene BMPR2 e 

HAP hereditária: os consensos atuais recomendam a 
realização de ECOTT precoce. Se alteração sugestiva de 
HP, ponderar o estudo hemodinâmico invasivo para ava-
liar a indicação de prescrição de terapia com vasodila-
tador específico para os pacientes sintomáticos. Alguns 
especialistas recomendam o aconselhamento genético 
familiar para a detecção da mutação.1,7

Portadores de esclerose sistêmica (ES) e so-
breposição ES + outra doença reumática: os con-
sensos atuais recomendam triagem anual da HAP com 
ECOTT para todos os indivíduos.7 O estudo DETECT em-
pregou um algoritmo que incorporou PFP (DLCO < 60%), 
biomarcadores, características clínicas (história clínica > 
3 anos) e achados ao eletrocardiograma para gerar um 
escore de risco para determinar a necessidade de ECOTT 
e posterior realização de CAT D para a população de ES.16

Portadores de hipertensão portal: se for can-
didato ao transplante hepático, realizar ECOTT de triagem 
e caso apresente sinais de HP, o CAT D está indicado;1,7,17

 Portadores de cardiopatia congênita com 
shunt: realizar ECOTT e CAT D no momento do diagnós-
tico e considerar o reparo do defeito cardíaco na presença 
de shunt significativo esquerda-direita;1,7

Portadores de HIV e anorexígenos: realizar 
ECOTT se apresentar dispneia inexplicada não sendo in-
dicado o rastreamento de HP em assintomáticos, visto a 
prevalência baixa nesta população;7

Portadores de anemia falciforme: realizar 
precocemente ECOTT7. Alguns autores recomendam a 
associar NT-próBNP e teste de caminhada em 6 minutos 
à avaliação de triagem com intuito de aumentar o valor 
preditivo positivo. A etiologia desta HP geralmente é mul-
tifatorial (embolia crônica, esplenectomia, índice cardíaco 
elevado, doença do coração esquerdo e hiperviscosida-
de), sendo a avaliação adequada necessária para defini-
ção terapêutica1,7,18      

Perspectivas futuras
Dois exames merecem destaque na investigação 

de HP: teste de exercício cardiopulmonar (TECP) e catete-
rismo cardíaco direito de esforço (CAT de esforço).

A principal indicação do TECP é para elucidação 
dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos em pacientes 
com dispneia de origem indeterminada. Desta forma, há 
uma fundamentação para a sua utilização no rastreamen-
to da HAP em populações com risco aumentado para o 
seu desenvolvimento.19,20 

No CAT de esforço, o indivíduo é submetido ao 
exame em repouso seguido de exercício em cicloergôme-
tro. A elevação da PAPm (≥ 25 mmHg) e da PoAP (≥15 
mmHg) poderiam indicar HP oculta e disfunção diastólica 
de VE, respectivamente. No entanto, ainda são necessá-
rios mais estudos para validar se esses achados de doen-
ça precoce têm implicações no prognóstico e terapêutica; 
além de estabelecer uma padronização no esforço aplica-
do, além da falta de definição de hipertensão pulmonar 
induzida ao esforço.7

Conclusão
A HAP é um estado hemodinâmico e fisiopatológi-

co que pode ser encontrado em diversas condições clíni-
cas.1 A manifestação clínica é progressiva e inespecífica, 
fato que promove o atraso no diagnóstico e confere maior 
gravidade à época do mesmo. Um protocolo de investi-
gação diagnóstica bem estruturado é fundamental para a 
elucidação etiológica correta.

Os pacientes devem ser acompanhados em cen-
tros de referência. Os esforços na busca de exames de 
triagem que permitam o diagnóstico precoce e, conse-
quentemente, o tratamento em fases iniciais da doença, 
devem ser continuados, sobretudo, nas populações de 
maior risco.
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