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Resumo 

 
Introdução: A esquistossomose é potencialmente a causa mais comum de hipertensão 

arterial pulmonar (HAP) no mundo. Apesar de semelhanças histopatológicas com a 

HAP idiopática (HAPI), a HAP associada à esquistossomose (HAP-Esq) apresenta um 

curso clínico mais benigno, desconhecendo-se, no entanto, os mecanismos que 

justificam esse disparate. Como a HAP é uma doença que manifesta-se 

prioritariamente aos esforços, a hipótese central deste trabalho foi a de que pacientes 

com HAP-Esq apresentem respostas fisiológicas ao exercício incremental, avaliadas 

através de teste de exercício cardiopulmonar (TECP) em cicloergômetro, menos 

comprometidas que pacientes com HAPI. Objetivos: Primariamente, objetivou-se 

contrastar as diferenças nos ajustes fisiológicos durante o exercício dinâmico entre 

pacientes com HAPI e HAP-Esq; secundariamente, objetivou-se correlacionar as 

variáveis hemodinâmicas de repouso com os parâmetros do TECP e, ainda, avaliar a 

capacidade do teste de caminhada de seis minutos (TC6M) em identificar limitações no 

desempenho aeróbico dos pacientes com HAPI e HAP-Esq. Métodos: Foram 

analisados TECP incremental em cicloergômetro e TC6M de pacientes com HAPI e 

HAP-Esq, realizados até 1 mês após a avaliação hemodinâmica diagnóstica, e sem 

que tratamento específico para HAP tivesse sido iniciado. Houve duas fases distintas 

no delineamento do estudo: i) análise retrospectiva de pacientes que realizaram TECP 

como parte da rotina ambulatorial ou de protocolos de pesquisa; ii) fase prospectiva, na 

qual indivíduos com diagnóstico recente de HAPI ou HAP-Esq foram submetidos a 

TECP incremental. Resultados: Foram avaliados 8 pacientes com HAP-Esq e 9 com 

HAPI. O índice cardíaco (IC), a resistência vascular pulmonar e a pressão média de 

artéria pulmonar foram similares entre os grupos. Não houve diferenças na estimativa 

da classe funcional da New York Heart Association  e na distância caminhada no TC6M 

entre os grupos. No entanto, no TECP, o O2pico foi maior em pacientes com HAP-Esq 

(75,5 ± 21,4 vs 54,1 ± 16,1 %previsto; p=0,016), assim como a inclinação da relação 

O2-W (8,2 ± 1,0 vs 6,8 ± 1,8 mL/min/W; p=0,03). Os indivíduos com HAP-Esq 

apresentaram maiores valores de pulso de oxigênio comparativamente à HAPI, além 

de menor resposta taquicárdica conforme a demanda metabólica (80,1 ± 20,6 vs 123,0 

± 39,2 batimentos/L/min; p=0,02). A  inclinação da relação E- CO2 foi menor na HAP-

Esq (40,3 ± 3,9 vs 55,6 ± 19,8; p= 0,04). Houve correlação entre o IC de repouso e 

O2pico, ∆ O2/∆W e ∆ E/∆ CO2 apenas nos pacientes com HAPI. Não houve correlação 
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do O2pico com a distância caminhada no TC6M. Conclusões: Pacientes com HAP-

Esq apresentaram respostas fisiológicas ao exercício incremental menos 

comprometidas que os pacientes com HAPI, mesmo com padrão hemodinâmico similar 

ao repouso. Houve correlação entre variáveis do TECP e hemodinâmicas de repouso 

apenas nos pacientes com HAPI. O TC6M não apresentou capacidade de detectar as 

disparidades funcionais entre os grupos. Os achados ao TECP sugerem que os 

pacientes com HAP-Esq possuam melhor capacidade em ajustar o débito cardíaco 

conforme a demanda metabólica durante o esforço, o que pode explicar o melhor curso 

clinico observado comparativamente à HAPI.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Medicine with them is distributed in the following way: every physician is for 
one disease and not for several, and the whole country is full of physicians of 
the eyes, others of the head, others of the teeth, others of the belly, and others 
of obscure diseases.” 

(Herodotus 485 – 430 AC)a 
 
 

A excessiva especialização da medicina não é um apanágio do 

mundo contemporâneo, tampouco sinônimo de evolução tecnológica. Conforme 

descrito por Herodotusa em uma das principais obras da história das civilizações, o livro 

The Histories – Book II, Euterpe,  a medicina do Egito Antigo era exercida 

exclusivamente por especialistas(1). Naquela época, os conhecimentos médicos ainda 

eram incipientes, e insuficientes para a demanda da mórbida população local; a 

medicina egípcia caracterizava-se pela prática empírica e observação, e lançava mão 

de rituais de magia, invocação a deuses e uso de poções milagrosas. Não era simples 

lidar com doenças de natureza pouco compreensível. Credita-se a Herodotus, por 

exemplo, o pensamento de que o Egito fosse a terra onde os homens menstruavam, 

referência, sabe-se hoje, à existência da esquistossomose na antiguidade, que tanto na 

forma urinária – vislumbrada pelo historiador- quanto na hepática, assolava a 

comunidade que vivia próxima ao Nilo(2). Se outrora fosse denominada doença obscura 

pelas suas facetas variadas, hodiernamente manteria a alcunha, pois ainda são muitas 

as incertezas acerca da doença.  

Nesse contexto, um belo exemplo é a associação da 

esquistossomose com uma de suas complicações mais graves, a hipertensão arterial 

pulmonar (HAP). Mesmo sendo uma das doenças infecciosas mais prevalentes do 

globo e, dentro do universo da HAP, representar sua etiologia mais comum, sabe-se 

muito pouco sobre a HAP associada a esquistossomose (HAP-Esq). E não pelo fato de 

não despertar interesse científico. A HAP-Esq sempre foi tratada de forma 

fragmentada, como que seguindo as normas da medicina egípcia. Conquanto estudos 

variados tenham sido realizados, os iniciais abordando aspectos anatômicos, e os 

seguintes valorizando características epidemiológicas, fisiopatológicas e clínicas, todo 

o processo foi casual; não foi um estudo integrado, com correlações de dados 

anatômicos com achados clínicos e fisiopatológicos, por exemplo. Assim, certezas 

a Herodotus. The Histories, Book II, Euterpe (485-430 AC) apud(1). 
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acerca da fisiopatologia, história natural e resposta ao tratamento são exíguas, 

dificultando em demasia as decisões terapêuticas em casos específicos. 

Esse cenário está sendo modificado. Nos últimos anos, uma série de 

trabalhos nacionais buscou organizar os conhecimentos relacionados à HAP-Esq. É 

nesse contexto que o trabalho apresentado nas próximas páginas pretende ser 

inserido, enfocando aspectos fisiopatológicos para contribuir com a abordagem 

holística que a doença sempre mereceu. 

 

1.1 Hipertensão pulmonar: uma síndrome com várias etiologias 

 

A hipertensão pulmonar (HP) é um dos integrantes mais recentes do 

grupo das morbidades respiratórias. A doença que hoje conhecemos como HP foi 

descrita pela primeira vez em 1891, pelo médico alemão Ernst von Rombergb. Como se 

representasse um diagnóstico etiológico, denominou-a “esclerose vascular 

pulmonar”(3).  

O interesse crescente em compreender essa nova entidade somente 

teve um novo capítulo cerca de 10 anos após, quando pela primeira vez passaria a ser 

tratada como um diagnóstico sindrômico. O médico argentino Abel Ayerzac descreveu a 

evolução desfavorável de um paciente com tosse produtiva, hipersonolência diurna, 

sinais de insuficiência ventricular direita e cianose central extrema. Ayerza alcunhou 

esse paciente “cardíaco negro”. À necropsia, encontrou brônquios dilatados e com 

secreção abundante; havia dilatação de câmaras cardíacas direitas com cavidades 

esquerdas normais, além de espessamento das camadas média e íntima das artérias 

pulmonares e trombo intraluminal(4, 5).  

O status de síndrome motivou a busca por etiologias. Ayerza 

suspeitou, na época, que seus achados deviam-se à sífilis, pois conhecia-se o 

potencial do Treponema pallidum em envolver grandes vasos como a aorta. Nos anos 

seguintes, vários casos similares foram publicados com o epíteto “Doença de Ayerza”, 

e foram substrato para o primeiro debate franco na literatura médica acerca das causas 

potencias da HP(4, 5).  

Revisões do caso inicial descrito por Ayerza concluíram que as 

lesões vasculares provavelmente eram secundárias a doença pulmonar 

parenquimatosa, e a sífilis passou a ser considerada uma etiologia improvável de HP(6). 

b Romberg Ev. Ueber sklerose der lungenarterie (1891) apud(3). 
c Ayerza A.  (1901) apud(4,5). 
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Enquanto algumas etiologias eram identificadas e outras descartadas, Arrillaga, 

pesquisador do mesmo grupo, documentou alguns casos de pacientes com doença 

vascular pulmonar em que, após investigação exaustiva, inexistia uma causa evidente 

para a vasculopatia(6). Naquela época, duas décadas após a descrição inicial, parecia 

claro tratar-se de uma doença complexa, indecifrável ao aparato diagnóstico disponível 

até então(3). 

Foi o advento do estudo hemodinâmico invasivo, ao final da década 

de 1940, que possibilitou avançar no estudo da doença, com melhor caracterização 

histopatológica das lesões e a possibilidade de associar, definitivamente, a arteriopatia 

com a disfunção ventricular direita. Assim, em 1951, Dreasdale analisou características 

clínicas e hemodinâmicas de uma série de pacientes e utilizou, pela primeira vez, o 

termo “hipertensão pulmonar primária”, que seria usado por muitos anos como 

referência ao que hoje denominamos hipertensão arterial pulmonar idiopática(7). 

As características clínicas dos pacientes portadores de “hipertensão 

pulmonar primária” eram similares às de indivíduos com HP por outras causas já 

conhecidas: dispneia, limitação aos esforços e insuficiência ventricular direita, com 

óbito em 3 a 5 anos. Nessa época, especulava-se que, independente da causa, 

existiria um fator vasoconstrictor na fisiopatologia da doença e, possivelmente, haveria 

benefício do uso de vasodilatadores(8).  

A evolução dos conhecimentos da síndrome, no entanto, era 

morosa; além de incomum, a doença era pouco difundida na comunidade médica. De 

fato, um incidente histórico seria necessário para alavancar os estudos sobre a doença. 

E isso ocorreu no final da década de 1960: houve uma epidemia de casos de 

hipertensão pulmonar na Europa, que foi associada ao uso do anorexígeno fumarato 

de aminorex(3, 9). A recém-descoberta doença da circulação pulmonar ganhou destaque 

e motivou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a promover o primeiro Simpósio 

Mundial em Hipertensão Pulmonar em 1973 (Genebra, Suiça), quando foi proposta a 

primeira classificação consensual da HP, na época em duas categorias: HP primária e 

HP secundária(10).  

Anos mais tarde, o National Institute of Health (NIH) iniciou um 

registro histórico de pacientes com a chamada HP primária, entre 1981 e 1987, 

computando, ao final, cerca de 200 casos. Talvez tão importante quanto o número de 

pacientes incluídos tenha sido a quantidade de centros que participaram do projeto: 32. 

De fato, o registro do NIH contribuiu não só para o conhecimento mais detalhado da 
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história natural da doença, mas permitiu que vários outros estudos fossem realizados 

com cooperação mútua de vários grupos. Assim, ao mesmo tempo em que  alertava a 

comunidade médica, de que a HP primária era uma doença grave, com sobrevida 

média de 2,8 anos, o NIH inaugurava a era moderna dos conhecimentos da 

hipertensão pulmonar(11). A vasoconstricção deixava de ser o fator fundamental na 

fisiopatologia da doença, dando lugar à disfunção endotelial e ao remodelamento 

vascular, resultados de aumento de expressão de endotelina-1 (com suas propriedades 

proliferativas e vasoconstrictoras) e deficiência relativa de vasodilatadores (óxido 

nítrico, principalmente)(12). Surgiriam, anos após, os fármacos com propriedades 

vasodilatadoras e antiproliferativas específicos para a hipertensão pulmonar 

(prostanoides, inibidores de fosfodiesterase 5 e antagonistas dos receptores de 

endotelina), que modificariam o curso da doença(13, 14). 

Ao final da década de 1990 uma nova classificação foi formulada no 

2º Simpósio Mundial (Evian, França), tentando agrupar etiologias conforme o território 

de acometimento vascular e o mecanismo fisiopatológico envolvido. Foram criadas 

cinco categorias: (i) congestão passiva crônica (como nas cardiopatias de câmaras 

esquerdas), (ii) vasoconstricção hipóxica e/ou destruição do leito vascular pulmonar 

(como nas doenças parenquimatosas pulmonares), (iii) obstrução do leito arterial 

pulmonar (como na embolia venosa), (iv) disfunção endotelial, proliferação de camada 

íntima e hiperplasia e/ou hipertrofia da camada média das artérias e (v) multifatorial. No 

grupo IV estava a HP primária, que a partir desse Simpósio passaria a ser denominada, 

definitivamente, hipertensão arterial pulmonar idiopática (HAPI)(15).  

Na década seguinte houve pequenas revisões na classificação 

inicial, especificamente em 2004(16) e 2008, sendo que essa última, proposta no 4º 

Simpósio Mundial de Hipertensão Pulmonar (Dana Point, EUA, 2008), é a utilizada 

atualmente (Quadro 1)(17). O grupo 1, ou arterial, ainda que não seja a parcela mais 

prevalente da HP, sempre despertou mais interesse da comunidade científica, afinal, é 

essencialmente uma doença da circulação pulmonar.  

 

1.2 Hipertensão Arterial Pulmonar 

 

A HAP é definida hemodinamicamente pela elevação crônica da 

pressão média de artéria pulmonar (PAPm) ≥ 25mmHg, com pressão de oclusão de 
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artéria pulmonar ≤ 15mmHg, excluídas as possibilidades de doença pulmonar 

parenquimatosa ou hipóxia (grupo 3) ou tromboembolia pulmonar crônica (grupo 4)(17). 

De uma forma geral, os pacientes com HAP apresentam graus variáveis de proliferação 

da musculatura lisa vascular afetando as três camadas da parede do vaso, com 

hiperplasia da íntima, hipertrofia da camada média e proliferação da adventícia, alem 

da presença de trombose in situ. Essas anormalidades, em conjunto, aumentam 

sobremaneira a resistência vascular pulmonar, o que leva, invariavelmente, a disfunção 

grave e progressiva do ventrículo direito(12, 14). 

A HAP idiopática é o protótipo das doenças do grupo arterial da HP, 

como se deduz pela forma como foi concebida a classificação da hipertensão 

pulmonar. Esse diagnóstico somente é possível quando os critérios hemodinâmicos 

forem satisfeitos e inexistir, com base em um dos vários protocolos de investigação 

sugeridos por diretrizes internacionais e nacionais, outra causa possível de HAP 

(Quadro 1)(14, 17, 18). 

A HAPI é uma doença rara e grave. Sua prevalência atual foi 

estimada em 5,9 casos/milhão de pessoas, e é mais comum em indivíduos na quarta 

ou quinta década de vida, com predominância no gênero feminino (2:1)(19). Antes do 

advento de fármacos vasodilatadores e antiproliferativos, as taxas de mortalidade da 

doença eram bastante elevadas(17). O registro inicial do NIH, de pacientes sem 

tratamento, demonstrou sobrevida em 1, 3 e 5 anos de 68%, 48% e 34%(11).  A 

proposta terapêutica atual, baseada no uso de fármacos com propriedades 

vasodilatadoras e antiproliferativas, modificou o curso da doença, mas a sobrevida 

ainda é insatisfatória: em torno de 80% em 1 ano, 70% em 3 anos e 55% em 5 anos(20-

22). 

De forma geral, pacientes com HAP apresentam sintomas 

relacionados ao esforço físico, mais notavelmente dispneia progressiva, com limitação 

funcional que é proporcional à gravidade da doença vascular. De fato, como veremos a 

seguir, esses indivíduos apresentam anormalidades importantes em promover ajustes 

fisiológicos necessários para a realização de atividades físicas(22).   
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Quadro 1- Classificação Clínica da Hipertensão Pulmonar (Dana Point, 2008)(17) 
 

1. Hipertensão arterial pulmonar (HAP) 
  1.1. HAP Idiopática 
  1.2. Hereditária 
    1.2.1 BMPR2 
    1.2.2. ALK1, endoglina (com ou sem telangiectasia hereditária hemorrágica) 
    1.2.3. Desconhecida 
  1.3. Induzida por drogas ou toxinas 
  1.4. Associada com 
    1.4.1. Doenças do tecido conectivo 
    1.4.2. Infecção por HIV 
    1.4.3. Hipertensão Portal 
    1.4.4. Doenças cardíacas congênitas 
    1.4.5. Esquistossomose 
    1.4.6. Anemia hemolítica crônica 
  1.5 Hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido 
1’. Doença pulmonar veno-oclusiva e/ou hemangiomatose capilar pulmonar  
2. Hipertensão pulmonar devido a doença cardíaca esquerda 
  2.1 Disfunção sistólica 
  2.2 Disfunção diastólica 
  2.3 Doença Valvular 
3. Hipertensão pulmonar devido a doença pulmonar e/ou hipóxia 
  3.1. Doença pulmonar obstrutiva crônica 
  3.2. Doença intersticial pulmonar 
  3.3. Outras doenças pulmonares com padrão misto restritivo e obstrutivo 
  3.4. Doença respiratória do sono 
  3.5. Hipoventilação alveolar 
  3.6. Exposição crônica a altas altitudes 
  3.7.Anormalidades no desenvolvimento 
4. Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica  
5. Hipertensão pulmonar com mecanismos multifatoriais a esclarecer 
  5.1. Doenças hematológicas: mieloproliferativas, esplenectomia 
  5.2. Doenças sistêmicas: sarcoidose, histiocitose pulmonar por células de 

Langerhans: linfagioleiomiomatose, neurofibromatose, vasculites 
  5.3. Doenças metabólicas: doença de depósito de glicogênio, doença de Gaucher, 

doenças da tireoide 
  5.4. Outras: obstrução tumoral, mediastinite fibrosante, insuficiência renal crônica 

dialítica. 
Abreviaturas: ALK1 = activina quinase I; BMPR2: receptor da proteína morfogênica óssea II; 
HIV: vírus da imunodeficiência humana. 
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1.2.1 Fisiopatologia do exercício na hipertensão arterial pulmonar 

 

As atividades físicas somente são possíveis por ajustes integrados 

de vários sistemas fisiológicos. Qualquer indivíduo, ao se exercitar, tem dificuldade em 

manter a homeostase. Com o aumento da intensidade do esforço, todos, sem exceção, 

manifestarão dispneia ou fadiga; se a reserva for insuficiente, como nas situações de 

doença ou despreparo físico, a limitação ocorrerá mais precocemente, inclusive para 

atividades rotineiras. 

Assim, para o transporte eficiente de oxigênio do ar atmosférico para 

a mitocôndria, são esperadas respostas integradas: (i) do pulmão e da circulação 

pulmonar, (ii) do coração e da circulação sistêmica, (iii) da musculatura periférica. Em 

um indivíduo normal, por exemplo, durante o exercício há aumento do débito cardíaco 

(por aumento da contratilidade e da frequência cardíaca, e facilitado pela vasodilatação 

sistêmica e pulmonar), incremento da ventilação alveolar e da extração periférica de 

oxigênio. Esses ajustes são tão relevantes fisiologicamente, que seu estudo é útil para 

identificar a presença de doença, determinar os mecanismos responsáveis pela 

limitação funcional, avaliar a gravidade, resposta ao tratamento e prognóstico(23-25). 

A circulação pulmonar é um circuito vascular de baixas pressão e 

resistência, com capacidade de acomodar grande volume sanguíneo com pequena 

repercussão na pressão da artéria pulmonar (PAP). Durante o exercício, para o 

adequado aumento do débito cardíaco (DC), há redução da resistência vascular 

pulmonar (RVP), resultado de distensão e/ou recrutamento de pequenos vasos 

colapsados. De fato, o desempenho do ventrículo direito é muito influenciado pela pós-

carga, que é determinada pela RVP, mas também pela complacência e impedância 

vascular (26).  

Em pacientes com HAP, o remodelamento e a perda da capacidade 

de distensão da rede vascular pulmonar impedem os ajustes necessários na pós-carga 

durante o exercício, promovendo aumento demasiado do trabalho do VD. Inicialmente, 

a câmara adapta-se através de hipertrofia e dilatação, mas com a evolução da doença 

e, claro, aumento da pós-carga a ser suplantada, ocorre incapacidade progressiva em 

aumentar o débito cardíaco conforme a demanda, reduzindo a oferta tecidual de 

oxigênio e, assim, a tolerância aos esforços desses pacientes(26-28). Outra 

consequência é o uso da glicólise anaeróbica como uma fonte importante de energia. 
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Como resultado, as concentrações de ácido lático aumentam precocemente, 

contribuindo para a fadiga aos esforços (Figura 1)(23-25).   

Ademais, a obstrução do lúmen vascular pulmonar associado ao 

recrutamento deficiente de pequenos vasos promove aumento do espaço morto 

fisiológico no repouso e impede sua redução durante a atividade física. Assim, para 

eliminar a mesma quantidade de CO2, a resposta ventilatória tende a ser 

desproporcionalmente aumentada – ineficiência ventilatória -, que culmina em dispneia 

e interrupção do esforço(23-25) (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1 - Mecanismos de limitação ao exercício na Hipertensão Arterial Pulmonar [adaptado de Sun XG 

et al.(24); Ferreira EV(29)].  

Abreviaturas: (↑) aumento ou alto; (↓) redução ou baixo; ATP: adenosina trifosfato; CO2: gás carbônico; 
DC: débito cardíaco; V/Q: ventilação-perfusão; VEM/VC: relação do volume do espaço morto pelo volume 
corrente.  
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1.2.1.1 Avaliação da limitação ao exercício em HAP 

 

Em concordância com o raciocínio fisiopatológico da HAP, algumas 

mensurações não invasivas da tolerância ao exercício têm sido utilizadas para avaliar a 

gravidade e o prognóstico da HAP (Quadro 2). Na prática diária, os métodos mais 

utilizados são a estimativa da classe funcional pela New York Heart Association (CF-

NYHA) (Quadro 3), o teste de caminhada de seis minutos (TC6M) e o teste de 

exercício cardiopulmonar (TECP).    

 

Quadro 2 - Fatores prognósticos em HAP conforme a European Respiratory Society
(14)  

 

Abreviaturas: BNP: peptídeo natriurético cerebral; AD: átrio direito; IC: índice cardíaco; IVD: insuficiência 
ventricular direita; NYHA: New York Heart Association; PAD: pressão de átrio direito; TAPSE: índice de 
mobilidade do anel tricúspide na sístole; TC6M: teste de caminhada de seis minutos; TECP: teste de 
exercício cardiopulmonar. 
 

 

O TECP nem sempre esteve incorporado à prática clínica: é um 

teste complexo, que necessita de equipamento específico e de profissional treinado 

para sua execução(23). Nas últimas décadas, entretanto, o teste tem sido reconhecido 

como de grande utilidade na investigação do diagnóstico diferencial da dispneia e na 

Prognóstico melhor Determinantes Prognóstico pior 

Não Sinais clínicos de IVD Sim 

Lenta Progressão da doença Rápida 

Não Síncope Sim

I, II Classe funcional NYHA III, IV 

>500m TC6M <300m 

VO2pico >15mL/kg/min TECP VO2pico<12mL/kg/min 

Próximo ao normal BNP/pró-BNP Muito elevado 

Sem derrame pericárdico 
TAPSE > 2cm Ecocardiograma 

Derrame pericárdico 
TAPSE < 1,5cm 

PAD < 8mmHg 
IC ≥ 2,5L/min/m2 

Hemodinâmica 
PAD > 15mmHg 
IC ≤ 2,0L/min/m2 
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avaliação prognóstica de inúmeras doenças, como insuficiência cardíaca, doença 

pulmonar obstrutiva crônica, doenças pulmonares intersticiais e a própria HAP(23, 25, 30, 

31). 

 

Quadro 3 - Classe funcional modificada para Hipertensão Arterial Pulmonar pela New York 

Heart Association, conforme a Organização Mundial de Saúde(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No TECP, apesar de o consumo de oxigênio no pico do exercício (

O2pico) ser o parâmetro mais valorizado no contexto clínico, existem inúmeras variáveis 

disponíveis que, em conjunto, permitem identificar com razoável acurácia as 

anormalidades fisiopatológicas características. Assim, já foi demonstrado que pacientes 

com HAP apresentam: (i) redução da capacidade aeróbica - menor O2pico; (ii) 

ineficiência ventilatória avaliada pelo aumento da resposta ventilatória ( E) para uma 

dada produção de gás carbônico ( CO2); (iii) alteração de trocas gasosas, com 

redução da pressão parcial expiratória final de CO2 no limiar anaeróbico (PEFCO2); (iv) 

limitação cardiovascular e/ou periférica, demonstrada por platô do pulso de oxigênio 

(razão do O2 pela frequência cardíaca) e/ou por aumento desproporcional da 

frequência cardíaca (FC) conforme a demanda metabólica(24, 30, 32).  

As alterações identificadas no TECP apresentam correlação com a 

gravidade da doença. Assim, tem sido descrito que quanto menor a capacidade de um 

Classe I 

Pacientes com hipertensão pulmonar, mas sem limitação de suas 

atividades físicas. Esforço físico habitual não causa dispneia ou fadiga, 

dor torácica ou pré-síncope.  

Classe II 

Pacientes com hipertensão pulmonar e leve limitação de suas 

atividades físicas. Estão confortáveis ao repouso. Esforço físico habitual 

causa dispneia ou fadiga, dor torácica ou pré-síncope.   

Classe III 

Pacientes com hipertensão pulmonar e pronunciada limitação de suas 

atividades físicas. Estão confortáveis ao repouso. Esforço físico menor 

do que o habitual causa dispneia ou fadiga, dor torácica ou pré-síncope. 

Classe IV 

Pacientes com hipertensão pulmonar e sintomas para a realização de 

qualquer atividade física. Estão confortáveis ao repouso. Manifestam 

sinais de insuficiência cardíaca direita. Dispneia ou fadiga podem estar 

presentes mesmo em repouso. Desconforto está aumentado para 

qualquer atividade física. 
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indivíduo com HAP em aumentar o débito cardíaco no esforço e em manter equilibrada 

a relação ventilação-perfusão, maior será sua limitação funcional. Em outros termos, 

quanto melhor for a adaptação dos ajustes fisiológicos ao esforço, menos agressivo 

será o comportamento da doença(24, 30, 32-35).  

 

1.3 Esquistossomose mansônica: história e epidemiologia 

A esquistossomose já integrava a biologia humana séculos antes de 

ser mencionada por Herodotus(2). A descoberta dos Papiros médicos no século 19, 

principalmente o Papiro Ebers trouxe evidências da existência da doença nas bacias de 

dois importantes rios: o Nilo, na África, e o Yangtize, na China(2, 36). Hoje, com técnicas 

de biologia molecular, esses dados foram confirmados pelo encontro de ovos do 

agente causal da doença em múmias egípcias da vigésima dinastia, cerca de 1000 

anos a.C. Dessas regiões, difundiu-se por todo o continente africano para depois, 

através do tráfico de escravos, chegar às Américas(2, 36, 37).  

O berço histórico da esquistossomose, o Egito, sediou também o 

surgimento dos conhecimentos médicos da doença. Em 1852, o médico Theodore 

Bilharzd descreveu em uma necropsia de um camponês, a presença de alguns vermes 

nas veias mesentéricas, além de ovos em alguns tecidos e nas fezes(2). A morfologia 

dos vermes encontrados, distinta conforme o gênero, o entusiasmou: o macho, de 

forma plana, apresentava uma fenda longitudinal (canal ginecóforo), que albergava a 

fêmea, cilíndrica, na fase reprodutiva. Denominados esquistossomas (do grego 

“schistos”,  fenda, e “soma”, corpo), os vermes foram associados por Bilharz à 

hematúria e à disenteria, comuns na população do Egito(2). 

Em seu relato inicial, Bilharz não vislumbrou a existência de 

espécies distintas relacionadas às manifestações por ele descritas. Foi apenas após 

cinco décadas que o médico inglês Patrick Manson sugeriu a presença de duas 

espécies: uma associada a esquistossomose genito-urinária, o Schistosoma 

haematobium, e outra relacionada à esquistossomose hepato-intestinal, que em sua 

homenagem foi designada S. mansoni. Os trabalhos de Manson, entretanto, somente 

tiveram aceitação científica após contribuição de outros pesquisadores, dentre os quais 

se destacou o brasileiro Manuel Pirajá da Silva, que teve participação importante para a 

descrição do ciclo de vida completo do S. mansoni(38). 

d Bilharz T. Further observations concerning Distomum haematobium, from a letter to C.T. 
von SIebald (1853) apud(2). 
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Outras espécies foram descritas nos anos seguintes, como o S. 

japonicum, e outras de menor importância clínico-epidemiológica (S. mekongi, S. bovis, 

S. matthei, S. intercalatum). Enquanto o S. haematobium e o S. japonicum são 

praticamente restritos à Ásia, o S. mansoni é a espécie responsável pela doença no 

continente americano(2, 36).  

Hoje, a esquistossomose é considerada uma das doenças 

infecciosas mais importantes e difundidas no mundo. A OMS estima que existam de 

200 a 300 milhões de pessoas infectadas no mundo inteiro, e outras 600 milhões em 

situação de risco. Até 10% destes pacientes podem apresentar formas mais graves da 

doença, que determinam mais de 200 mil mortes ao ano (39, 40).  

A esquistossomose tem correlação importante com condições 

socioeconômicas precárias, e as maiores prevalências são encontradas em populações 

de áreas rurais e com menor poder aquisitivo. Antes inexorável, esse critério para 

estabelecer a distribuição da doença não tem sido mais respeitado atualmente; as 

práticas migratórias da sociedade moderna têm abolido barreiras para a distribuição da 

esquistossomose, com casos sendo relatados em áreas não-endêmicas da doença(41-

44). 

O Ministério da Saúde estima que existam cerca de 6 milhões de 

brasileiros infectados pelo esquistossoma, e outros 25 milhões vivendo em áreas de 

risco(45, 46). Como dito, considera-se que a introdução da doença no Brasil tenha 

ocorrido no período colonial, no século XVI, com o tráfico de escravos provenientes da 

África para trabalho nas lavouras canavieiras da região Nordeste, principalmente nos 

estados de Pernambuco e Bahia(37). A partir daí, a doença difundiu-se para outras 

regiões do país, presente atualmente em 19 unidades da federação. Atualmente, a 

área endêmica importante corresponde ao Estado de Minas Gerais, Maranhão, e uma 

faixa costeira, que se estende do Espírito Santo até o Rio Grande do Norte, 

destacando-se a elevada prevalência no estado da Bahia(45). 

Ainda que as medidas preventivas para a esquistossomse sejam 

conhecidas e exista tratamento específico há mais de 40 anos, com fármacos como o 

praziquantel e oxamniquine, o controle efetivo da endemia ainda não foi alcançado, 

motivando iniciativas frequentes da OMS para aprimorar programas de prevenção já 

implementados em diversos países(47). 
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1.3.1 Patogenia da esquistossomose mansônica 

 

O ciclo de vida do Schistosoma mansoni envolve dois hospedeiros: o 

definitivo, que é o homem, e o intermediário, molusco do gênero Biomphalaria (Figura 

2). Os ovos do tremátoda são eliminados pelas fezes do homem contaminado, e ao 

atingir a água doce, evoluem a um estágio evolutivo denominado miracídio, que infecta 

os caramujos. Após várias alterações morfológicas, são eliminados novamente na água 

na forma de cercárias, as formas infectantes(41, 44, 48).  

Quando o homem entra em contato com a água contaminada, as 

cercárias penetram na pele, gerando uma reação urticariforme local. As cercárias 

perdem sua cauda, transformando-se em esquistossômulos, que atingem a circulação 

venosa periférica e chegam aos pulmões horas depois. Nesse processo há uma 

vultuosa estimulação antigênica pelo parasita, que pode gerar uma reação de 

hipersensibilidade mediada por imunocomplexos, principalmente em indivíduos 

infectados pela primeira  vez. Alguns pacientes podem desenvolver uma doença febril 

autolimitada nessa fase, denominada Síndrome de Katayama: tosse seca, dispneia, 

adinamia, artralgias e sintomas gastrintestinais que perduram quatro a seis semanas; 

pode ocorrer eosinofilia e infiltrados à radiografia de tórax. O envolvimento da 

circulação pulmonar, nessa fase, parece ser irrelevante(41, 44, 48). 

Dos pulmões, após novas modificações evolutivas, os parasitas 

atingem a circulação esquerda após cerca de 1 semana. No caso do S. mansoni, os 

vermes adultos irão se alojar nas veias mesentéricas e sinusoides hepáticos. Ali 

ocorrerá a fase sexuada do ciclo, e logo após, a oviposição - cerca de 300 ovos por dia. 

Parte dos ovos será eliminada nas fezes, reiniciando o ciclo de vida; entretanto, uma 

pequena quantidade dos ovos não é direcionada à luz intestinal, e acabam se 

depositando nos espaços periportais hepáticos(41, 43, 44, 48). 

Na região periportal ocorrerá estimulação antigênica excessiva, com 

formação de granuloma em torno do ovo, gerando fibrose periportal e alterações 

vasculares, com proliferação vascular local, numa tentativa de recanalizar as regiões 

ocluídas – lesões angiomatoides. Em conjunto, esses achados são denominados 

fibrose de Symmers, considerada característica da esquistossomose 

hepatoesplênica(43, 44, 48).  
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Estima-se que 5% a 10% dos pacientes com esquistossomose 

mansônica desenvolvam a doença na forma hepatoesplênica. Apesar de o parênquima 

hepático ser poupado na maioria das vezes, esses pacientes têm elevada morbidade 

por complicações relacionadas à hipertensão portal; com a abertura de shunts porto-

sistêmicos para aliviar a pressão no sistema porta, ovos de esquistossoma e uma série 

de mediadores vasoativos, que naturalmente seriam retidos no fígado, podem atingir a 

circulação pulmonar e iniciar uma sequência de eventos que culminará na hipertensão 

arterial pulmonar(43, 44, 48). 

 

 

Figura 2 - Ciclo de vida do Schistosoma mansoni(41, 43, 44, 48). Vide detalhamento no texto. 



! *&!

1.3.2 Hipertensão arterial pulmonar associada à esquistossomose 

 

Antes mesmo de Rombergb descrever a “esclerose pulmonar 

primária”(3), o médico italiano Vitor Bellelie, em 1885, já havia identificado a presença de 

ovos de esquistossoma nos pulmões(49). A princípio, no entanto, esse achado foi 

considerado fortuito, um mero aspecto necroscópico sem repercussão clínica. Somente 

apos duas décadas, com as publicações de Miller(50) e Sorour(51), é que o envolvimento 

pulmonar pela esquistossomose passou a despertar interesse da comunidade 

científica. Esses autores descreveram a endarterite obliterante nos vasos pulmonares 

de pacientes com esquistossomose, resultado de proliferação endotelial secundária à 

presença de ovos na parede vascular(50-52).  

A relação dos achados histopatológicos com as manifestações 

clínicas da doença foi feita por Azmy(53), em 1932 no Egito, o que foi confirmado seis 

anos mais tarde por Shaw e Ghareeb(54). Vários relatos indicavam que, na presença 

dos ovos e da lesão vascular fundamental, os pacientes com esquistossomose 

apresentavam dilatação da artéria pulmonar e insuficiência do ventrículo direito(55).  

Shaw e Ghareeb(54), ao estudarem a patogênese da lesão pulmonar 

vascular associada a esquistossomose, concluíram que os ovos chegavam até os 

pulmões como êmbolos pela circulação pulmonar. Seu impacto no lúmen dos vasos 

segmentares induzia às lesões características de arterite e arteriolite agudas 

necrosantes, possivelmente relacionadas a substâncias tóxicas liberadas pelo ovo. 

Notaram ainda, a presença de lesões angiomatoides (em semelhança ao observado na 

fibrose de Symmers) e plexiformes no lúmen arterial, como descritas na HAP idiopática. 

Quanto mais proeminentes fossem as alterações vasculares, mais elevada tornar-se-ia 

a resistência vascular pulmonar e o paciente desenvolveria hipertensão pulmonar.  

Em conjunto, todas as evidências iniciais apoiavam a obstrução 

mecânica dos vasos arteriais pulmonares como responsável pela hipertensão 

pulmonar. No entanto, na década de 1960, esse cenário começaria a ser modificado 

com os trabalhos do patologista brasileiro Ely Chaves(56-59). 

Chaves identificou a presença de lesões vasculares pulmonares em 

pacientes com esquistossomose mansônica, mas em clara desproporção ao que seria 

esperado pela pequena quantidade de ovos encontrada. Identificou lesões vasculares 

difusas, num espectro desde infiltrações inflamatórias discretas e edema subendotelial, 

b Romberg Ev. Ueber sklerose der lungenarterie (1891) apud(3). 
e Belleli V. Les oeufs de bilharzia haematobia dans les poumons (1885) apud(4,5). 
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até as lesões fibrinoides, acompanhadas em boa parte dos casos, por trombos hialinos 

intravasculares. Para Chaves, a obstrução mecânica não era fator fundamental para o 

surgimento da doença, e relacionou seus achados a uma possível resposta hiperérgica 

tecidual a substâncias liberadas pelos ovos, esquistossômulos, e/ou vermes adultos(57-

60).  

Outro pesquisador brasileiro, Lopes de Faria, descreveu uma forma 

peculiar doença, na qual os pacientes apresentavam hipertensão pulmonar com 

cianose central, sem que houvesse shunt intracardíaco, o que é incomum na HP. 

Baseado em estudo necroscópico, creditou a cianose à presença de fístulas artério-

venosas que poderiam estar relacionadas à passagem do ovo pelos pulmões ou ao 

desbalanço de mediadores vasoativos como visto na síndrome hepatopulmonar; 

imaginava que fossem úteis para aliviar a sobrecarga do ventrículo direito, e 

certamente eram as responsáveis pela embolização dos ovos para a circulação 

sistêmica(61-64). Essa manifestação foi confirmada por Ely Chaves(56) e outros autores(65-

69), que sugeriram ser influenciada por infestação recorrente pelo esquistossoma. Essa 

forma da doença, com hipertensão pulmonar e cianose por fístulas artério-venosas, 

não tem sido descrita atualmente, talvez como resultado parcial das medidas de saúde 

publica destinadas ao controle da doença.  

Em classificações da HAP anteriores à atual, a esquistossomose foi 

classificada ora como doença embólica(10, 16), ora como doença inflamatória(15). No 

entanto, atualmente aceita-se que o componente inflamatório seja o mais relevante 

para o surgimento da HP, e a doença é considerada pertencente ao grupo arterial. 

Entretanto, sabe-se que é possível que mecanismos adicionais possam contribuir para 

as manifestações vasculares, como a obstrução mecânica pelos ovos do 

esquistossoma, desequilíbrio de mediadores vasoativos na circulação pulmonar (não 

depurados pelo fígado), e hiperfluxo pulmonar (pela vasodilatação periférica e estado 

de alto débito cardíaco observados nas hepatopatias)(70). 

Dentre as etiologias da HAP, a esquistossomose tem sido 

considerada a mais prevalente no mundo. Investigações epidemiológicas antigas 

estimavam prevalências entre 7,5% a 30% de HAP dentre portadores da forma 

hepatoesplênica da esquistossomose(71-74). Tamanha variação é justificada: boa parte 

desses estudos careciam de dados hemodinâmicos, além de inexistir uniformidade na 

definição da HAP. Mais recentemente, Lapa e cols, utilizando a definição atual de HAP 

encontraram prevalência de HAP-Esq de 4,6% dentre indivíduos com esquistossomose 
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hepatoesplênica(75). Em cálculos extrapolados desse estudo, estimou-se que existam 

de cerca de 450 mil pacientes com HAP-Esq em todo o mundo, contrastando com os 

pouco mais de 200 mil indivíduos portadores de HAPI conforme a OMS(76).  

O quadro clínico de pacientes com HAP-Esq é indistinguível do 

observado na HAPI, com limitação progressiva aos esforços associado, conforme a 

gravidade, a achados de insuficiência de ventricular direita. Na avaliação 

complementar, há uma peculiaridade da esquistossomose: o diâmetro das artérias 

pulmonares é, em média, 0,89 cm maior do que o observado na HAPI(77). Acredita-se 

que essa dilatação vascular ocorra pela instalação insidiosa da hipertensão pulmonar 

nesses pacientes, em semelhança ao conjecturado para a HAP associada a 

cardiopatias congênitas, como se houvesse uma adaptação da rede arterial ao regime 

gradual de pressões elevadas(75, 78). Outras hipóteses já consideradas foram de que 

exista algum grau de fragilidade da parede arterial relacionada à lesão primordial da 

doença(75, 78), ou que ocorra dilatação vascular pelo regime de elevado fluxo 

sanguíneo(73), comum nas doenças hepáticas e/ou do sistema porta.  

Essa impressão de evolução insidiosa foi corroborada por um 

importante estudo recente envolvendo pacientes com HAP-Esq(76). Os autores 

demonstraram que os pacientes com HAP-Esq têm menor repercussão clínica da 

doença à apresentação inicial quando comparados a indivíduos com HAPI. Ademais, 

sugeriram que a HAP-Esq teria evolução mais benigna que a HAPI: avaliaram 

pacientes com HAP-Esq sem tratamento específico para hipertensão pulmonar, e 

encontraram sobrevida em cinco anos similar à de pacientes com HAPI em uso de 

vasodilatadores/antiproliferativos pulmonares, e melhor do que a prevista pela equação 

de sobrevida do NIH para indivíduos com HAPI sem tratamento específico(76).  

Essa característica da HAP-Esq, tem fomentado a hipótese de tratar-

se, meramente, de um subtipo da HAP associada a hipertensão portal (HAP-HPo) sem 

cirrose. O que consubstancia a assertiva, é que a sobrevida de pacientes com HAP-

HPo é diretamente influenciada pela presença de cirrose: os indivíduos com HAP-HPo 

sem disfunção do parênquima hepático têm sobrevida similar ao descrito para aqueles 

com HAP-Esq(42). No entanto, o contraste das prevalências de HAP na 

esquistossomose hepatoesplênica (4,5%)(75) e de HAP na hipertensão portal (2%)(79), 

tem sido utilizado como argumento de que a HAP-Esq deve apresentar peculiaridades 

que a distingue da HAP-HPo.   



! *)!

Assim, os mecanismos relacionados a evolução menos agressiva da 

HAP-Esq em contraste à HAPI ainda não foram evidenciados. No entanto, 

considerando que a repercussão hemodinâmica ao repouso- das duas etiologias seja 

similar, talvez uma análise do comportamento desses indivíduos ao exercício contribua 

para a compreensão dessa disparidade no prognóstico; afinal, a HAP é uma doença 

que manifesta-se prioritariamente aos esforços. 

Nesse contexto, a hipótese principal do estudo foi a de que os 

pacientes com HAP-Esq possuam respostas fisiológicas ao exercício incremental 

menos comprometidas que indivíduos com HAPI, apresentando capacidade aeróbica 

maior, e menor limitação ventilatória, cardiovascular e de trocas gasosas ao esforço, 

podendo assim constituir um marcador de bom prognóstico desses pacientes. 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo primário deste estudo foi contrastar possíveis diferenças 

na capacidade aeróbica e nas respostas metabólicas, ventilatórias, cardiovasculares, e 

de trocas gasosas durante o exercício dinâmico incremental em ciclo-ergômetro, de 

pacientes com HAP associada à esquistossomose e HAP idiopática. 

 

Foram objetivos secundários: 

 

1. Correlacionar as respostas fisiológicas ao exercício incremental com as 

variáveis hemodinâmicas de repouso em indivíduos com HAP-Esq e HAPI; 

2. Contrastar o teste da caminhada de 6 minutos com o O2pico, na estimativa 

do desempenho aeróbico dos pacientes com HAP-Esq e HAPI. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Amostra 

 

Foram selecionados para o estudo os pacientes diagnosticados com 

HAPI e com HAP-Esq no ambulatório de Circulação Pulmonar da UNIFESP, no período 

de julho de 2009 a julho de 2011. Também foram incluídos pacientes com HAPI e HAP-

Esq com diagnóstico entre julho de 2007 a junho de 2009, que tivessem realizado o 

TECP até um mês após a realização do cateterismo cardíaco direito, como parte da 

investigação rotineira empregada no ambulatório.  

A HAP foi definida pela presença de pressão média de artéria 

pulmonar (PAPm) maior ou igual a 25mmHg, com pressão de oclusão de artéria 

pulmonar (POAP) menor ou igual a 15mmHg, na ausência de outras causas de 

hipertensão pulmonar pré-capilar, como doença pulmonar parenquimatosa e 

tromboembolia pulmonar crônica(17). A HAP-Esq foi caracterizada pela presença de 

achados ultrassonográficos sugestivos de esquistossomose (fibrose periportal e/ou 

aumento de lobo esquerdo do fígado), associado a um ou mais dos seguintes: a) 

tratamento prévio para esquistossomose; b) procedência de área endêmica para 

esquistossomose; c) presença de ovos de Schistosoma mansoni no parasitológico de 

fezes ou em biópsia de reto(76). 

Os pacientes foram considerados portadores de HAP idiopática 

quando a investigação complementar não identificou nenhuma etiologia possível para a 

HAP, conforme orientações de diretrizes internacionais(14, 17). 

Foram definidos como critérios de inclusão: i) diagnóstico de HAPI 

ou HAP-Esq; ii) realização do TECP até 1 mês após do estudo hemodinâmico; iii) não 

ter iniciado tratamento medicamentoso específico para HAP até a realização do teste 

de exercício cardiopulmonar. 

Critérios de exclusão foram: i) história de hospitalização, síncope ou 

anasarca nos 2 meses que antecederam os testes; ii) hipoxemia em repouso (SpO2 < 

90%); iii) uso de betabloqueadores; iv) evidência de shunt direita-esquerda 

intracardíaco no repouso ou durante o exercício; iv) doença osteomuscular que 

impedisse a realização do TECP em ciclo-ergômetro; v) ter outra causa potencial de 

HP.  
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O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP (04878612.4.0000.5505, Anexo 1). 

 

3.2 Delineamento do estudo 

 

Estudo unicêntrico e transversal. Houve duas etapas distintas no 

protocolo da pesquisa.  

 

I. Fase 1: constou de revisão de prontuários dos pacientes com diagnósticos de 

HAPI e HAP-Esq para identificação de indivíduos que tivessem realizado TECP e 

cateterismo direito em intervalo menor que um mês. Como o TECP foi incorporado à 

rotina ambulatorial em julho de 2007, essa fase do protocolo foi iniciada nesse 

momento, considerando dados oriundos de outros Projetos do nosso grupo (CEP 

1308/05 e 0244/09). 

 

II. Fase 2: a partir de julho de 2009 a natureza do estudo passou a ser prospectiva, 

sendo selecionados todos os pacientes com diagnóstico recente de HAPI ou HAP-Esq, 

logo após o cateterismo cardíaco, para realização de TECP.  

 

Independente da fase, os pacientes com diagnóstico recente de 

HAPI e HAP-Esq realizaram avaliação funcional em dois dias, e até 1 mês após a 

realização do cateterismo. No primeiro dia, após revisão de história clínica e exame 

físico, eram realizados: avaliação de classe funcional de acordo com a New York Heart 

Association (NYHA) (Quadro 3), teste de caminhada de seis minutos, espirometria, 

teste de capacidade de difusão pulmonar do monóxido de carbono e gasometria 

arterial. No segundo dia era realizado o TECP. 

O tratamento com vasodilatadores/antiproliferativos, quando 

indicado, não foi postergado em nenhum paciente. 

Todos os pacientes incluídos na fase prospectiva do projeto 

assinaram o Termo de consentimento livre e esclarecido específico dessa fase (TCLE, 

Anexo 2). 
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3.3 Mensurações 

 

3.3.1 Espirometria 

 

A espirometria foi realizada usando o sistema CPFTM
 (Medical 

Graphics Corporation, MGC, St. Paul, Minn, USA). O fluxo aéreo foi medido usando um 

tubo de Pitot (PreVent PneumotachTM), sendo a calibração de fluxo e volume realizada 

diariamente com uma seringa de 3L, considerando a temperatura, umidade e pressão 

barométrica local. Variáveis mensuradas: capacidade vital forçada (CVF) e volume 

expirado no primeiro segundo da manobra da CVF (VEF1) e a relação entre elas 

(VEF1/CVF). Todas as variáveis foram expressas em condições corporais de 

temperatura e pressão, saturada com vapor d’água (BTPS). Para obtenção destas 

medidas, o paciente realizava uma inspiração máxima até a capacidade pulmonar total 

e, posteriormente, uma expiração forçada até atingir um platô de volume. Os indivíduos 

completaram pelo menos três manobras forçadas aceitáveis e reprodutíveis. 

Procedimentos técnicos, critérios de aceitabilidade e reprodutibilidade foram aqueles 

recomendados pela Sociedade Torácica Americana e Europeia(80). Os valores de 

referência utilizados neste estudo foram os obtidos previamente a partir de uma 

amostra da população brasileira adulta(81). 

 

3.3.2 Capacidade de difusão pulmonar de monóxido carbono (DCO) 

 

A medida da DCO foi realizada através da técnica de respiração única 

por cromatografia gasosa no equipamento Elite DL Body Plethysmograph (Medical 

Graphics Corporation, St. Paul, MN, USA). O teste foi realizado com os pacientes 

conectados ao bocal acoplado ao pneumotacógrafo do tipo Pitot (PreVentTM, Medical 

Graphics Corporation, St Paul, MN, USA). Os valores obtidos foram comparados aos 

valores previstos para a população(82). 
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3.3.3 Gasometria arterial 

 

A coleta de sangue arterial foi obtida com o paciente sentado, em 

repouso por pelo menos 10 min antes da punção. A amostra foi analisada em aparelho 

de gasometria da marca Radiometer Copenhagen ABL 330TM
 para obtenção do 

potencial hidrogeniônico (pH), da PaO2, PaCO2, bicarbonato e SaO2. O local e técnica 

da punção, manipulação da amostra e demais considerações técnicas foram realizadas 

conforme a recomendação de diretriz específica da Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e Tisiologia(83). 

 

3.3.4 Teste de caminhada de seis minutos (TC6M) 

 

O TC6M foi realizado em um corredor de 30 m, com espaço para a 

caminhada delimitado por marcações (ponto de partida e término da volta), por no 

mínimo dois avaliadores. As técnicas utilizadas na aplicação do teste seguiram as 

recomendações da American Thoracic Society(84). 

A avaliação basal dos sinais vitais ocorreu com o indivíduo sentado 

e em repouso. Foram feitas as seguintes medidas: pressão arterial de repouso (PA), 

SpO2, FC, frequência respiratória (13) e escala de Borg de 0 a 10 (para fadiga em 

membros inferiores e dispneia)(85). O indivíduo permaneceu com um oxímetro de pulso 

fixado ao dedo, para a verificação da SpO2 durante todo o teste. Imediatamente após o 

término do teste, o indivíduo foi submetido a todas as avaliações feitas durante o 

período basal e a distância percorrida durante a caminhada foi determinada por um dos 

avaliadores. 

 

3.3.5 Cateterismo cardíaco direito (método de Fick) 

 

Os cateterismos cardíacos para estudo hemodinâmico foram  

realizados em condições de repouso, em posição supina, respirando em ar ambiente e 

sem sedação, por hemodinamicista experiente (Serviço de Hemodinâmica da Disciplina 

de Cardiologia da UNIFESP – Dra Celia Camelo Silva e equipe, ou pelo Serviço de 
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Hemodinâmica da Equipe José Armando Mangione do Hospital Beneficência 

Portuguesa de São Paulo – Dr. Salvador A. Bavaresco Cristovão e equipe).  

Os acessos vasculares foram obtidos através de punção percutânea 

das veia e artéria femorais, com introdutores vasculares apropriados, após anestesia 

local com lidocaína a 2%. A permeabilidade dos acessos foi mantida com a uso de 

heparina (5.000 UI de heparina não-fracionada). 

Através dos acessos vasculares foi avançado cateter de orifício 

terminal, que alcançou as veias cava superior e inferior (VCS e VCI), o átrio direito 

(AD), em suas porções alta, média e baixa, ventrículo direito, ramos principais da 

artéria pulmonar e ramos arteriais periféricos, até a obtenção da pressão de oclusão da 

artéria pulmonar (POAP). As pressões foram medidas através de cateteres 

preenchidos com solução isotônica e conectados a um transdutor de pressão (Philips 

Angio Diagnostic 5), transmitindo os sinais e curvas para um monitor multiparamétrico. 

O transdutor foi posicionado na altura da linha axilar média do paciente, onde era 

definido o zero de pressão em relação à pressão atmosférica. Foram realizadas 

medidas pressóricas e colhidas amostras sanguíneas para determinações 

gasométricas em todos os níveis. O acesso arterial possibilitou as mesmas 

mensurações na aorta e ventrículo esquerdo de forma simultânea, além da medida 

invasiva da pressão arterial sistêmica.  

As amostras sanguíneas foram obtidas em seringas lubrificadas com 

heparina sódica, e foram analisadas em aparelho dosador “Radiometer Copenhagen” 

modelo ABL330TM para determinação do pH, PaO2 e PaCO2. A saturação de 

hemoglobina pelo oxigênio no sangue arterial ou venoso foi obtida através da derivação 

do pH e da PaO2, considerando a curva de dissociação da hemoglobina padrão.  

O eletrocardiograma foi monitorado continuamente, assim como a 

saturação arterial transcutânea de oxihemoglobina (oxímetro de pulso modelo Dixtal 

DX-2010). 
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3.3.5.1 Cálculo do débito cardíaco 

 

O débito cardíaco foi obtido pelo método de Fick, de acordo com a 

fórmula: 

 

 

 

 

onde, O2: consumo de oxigênio; DC: débito cardíaco; CaO2: conteúdo arterial de 

oxigênio; CvO2: conteúdo venoso misto de oxigênio. 

O índice cardíaco (IC) foi obtido pela divisão do débito cardíaco pela 

superfície corpórea, e seu valor foi expresso em L/min/m2.  

No estudo hemodinâmico, o O2 utilizado para o cálculo do débito 

cardíaco foi estimado através da equação(86): 

 

 

 A medida do O2 estimado é padronizada na maioria dos 

laboratórios de hemodinâmica devido às dificuldades técnicas para a mensuração do 

mesmo. 

 

3.3.5.2 Cálculo da resistência vascular pulmonar 

 

A resistência vascular pulmonar foi calculada após obtenção de 

alguns parâmetros, através da seguinte fórmula: 

 

 

 

 

 

onde, RVP: resistência vascular pulmonar; PAPm (pressão média de artéria pulmonar); 

POAP: pressão de oclusão de artéria pulmonar; DC: débito cardíaco. 

O2 (mL/min) = 125 x Área de superfície corporal 

 

 

CvO- 
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3.3.5.3 Teste de reatividade vascular pulmonar com óxido nítrico 

 

A reatividade vascular pulmonar foi avaliada por meio da inalação de 

óxido nítrico (NO). Após as medidas em condições basais (conforme descritas 

anteriormente), as aferições foram repetidas após inalação de NO, 20 partes por milhão 

(ppm), durante 5 minutos(14). Os critérios utilizados de reposta aguda ao vasodilatador 

foram os propostos por Sitbon et al(87): redução da PAPm a níveis inferiores a 40mmHg 

(com variação de pelo menos 10 mmHg), sem diminuição do débito cardíaco. 

 

3.3.6 Teste de exercício cardiopulmonar 

 

3.3.6.1 Equipamentos 

 

Utilizou-se o sistema CardiO2 (CPXTM MGC, St. Paul, MN, USA), que 

inclui: módulos de fluxo e de gases, computador com o software BREEZE SUITE v.6.3, 

destinado a controlar o cicloergômetro, a apresentação gráfica e os relatórios de 

resultados coletados durante o exame. Há, ainda, uma placa de captação de 

eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações (Cardio PerfectTM, MGC) no computador 

acoplado a este sistema. O módulo de análise de gases determina a fração expirada 

mista dos gases respiratórios através do método respiração-por-respiração. A análise 

da concentração de oxigênio é feita através de célula de zircônio; a de dióxido de 

carbono (CO2), através de analisador óptico por absorção da luz infravermelha. 

Os gases expirados são levados para o módulo através de um 

sistema de amostragem a vácuo. Nesse sistema, uma amostra de gás é aspirada pela 

linha de amostragem (sample line) conectada ao pneumotacógrafo, passando depois 

pela linha de secagem (drying sample line) para remoção de umidade e, em seguida, é 

encaminhada ao módulo de gases. No módulo de gases, a amostra passa pelo 

analisador de CO2 e, então, pelo analisador de O2. O sinal proveniente do módulo 

analisador de gases expirados é integrado aos sinais do módulo fluxo-volume e 

oximetria de pulso, sendo transformados em sinais digitais microprocessados e 

integrados aos sinais do ECG no computador. De modo geral, no método respiração-
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por-respiração, o ar expirado é amostrado continuamente próximo à boca onde cada 

expiração é dividida em centenas de alíquotas. Cada respiração é individualmente 

considerada, permitindo uma elevada densidade de pontos e um acompanhamento 

muito próximo das variações rápidas nas frações gasosas expiradas. Devido ao sinal 

fluxo-volume ser virtualmente instantâneo e o sinal gasoso demorar certo tempo para 

ser gerado (tempo de transporte da boca ao analisador, acrescido ao tempo de 

análise), o sinal gasoso está sempre atrasado em relação ao sinal de fluxo-volume. 

Esse atraso de fase (phase delay) é levado em consideração pelo microprocessador, 

através da calibração frequente, a fim de que as medidas respiração-por-respiração 

sejam obtidas acuradamente. 

Os analisadores de O2 e CO2 foram calibrados antes de cada teste 

usando medida de dois pontos: um gás de calibração (CO2 5%, O2 12%, balanceados 

com gás nitrogênio) e o ar ambiente como gás de referência. 

A determinação da saturação da hemoglobina com oxigênio foi 

realizada com oxímetro de pulso da marca OnyxTM (Nonin, Plymouth, MN, USA) que 

registra cada onda de pulso através da diferença de absorção de dois comprimentos de 

onda infravermelha. 

Os testes foram realizados em cicloergômetro da marca Corival 

(MGC, St Paul, MN, USA), que é composto por sistema de frenagem eletromagnética 

com capacidade de gerar potência entre 7 a 1000 watts e faixa de rotação entre 5 e 

150 rpm (rotações por minuto). Opera por potência regulada, com ajuste automático do 

trabalho realizado. A carga aplicada em watts é obtida a partir de modificações no 

campo magnético do mecanismo controlador dos pedais. Os sinais do cicloergômetro 

são captados e microprocessados diretamente na placa-mãe do computador, sendo 

coordenados diretamente pelo programa ou pelo examinador durante o teste. 

 

3.3.6.2 Protocolo do teste de exercício cardiopulmonar 

 

Foi realizada uma análise clínica de cada indivíduo previamente ao 

exame, e monitorizações eletrocardiográfica, de pressão arterial sistêmica e de 

saturação periférica de oxigênio durante o teste. 

Utilizou-se um protocolo incremental de um minuto, do tipo rampa 

(incrementos lineares contínuos). O grau de incremento de carga foi individualizado, e 
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ajustado de tal forma que o teste fosse limitado por sintomas num tempo ideal entre 8 a 

12 minutos; tanto o nível de atividade física regular, quanto a familiarização com o 

ciclo-ergômetro foram considerados para o ajuste do incremento.  

Os pacientes foram estimulados a prosseguir o teste até o limite da 

tolerância ou até que os seguintes critérios fossem alcançados: (i) incapacidade de 

manter a rotação do pedal > 40 rpm, confusão mental, palidez, náusea e cianose; (ii) 

SpO2<80%; (iii) arritmias complexas e/ou progressivas; (iv) infra-desnivelamento 2mm 

de segmento ST no ECG ou precordialgia; (v) queda > 10mmHg da pressão arterial 

sistólica; (vi) elevação da pressão arterial sistólica > 220mmHg e/ou PA diastólica > 

120 mmHg; (vii) falha na monitorização durante o teste. 

Todos os testes foram acompanhados por um médico, um 

fisioterapeuta e um técnico treinado. A sala estava equipada com material adequado a 

atender qualquer emergência cardiopulmonar, incluindo equipamento de reanimação 

cardiorespiratória.

O teste era iniciado com período de repouso mínimo de 2 minutos, 

necessários para avaliação clínica, medida de dispneia através da escala de Borg, 

obtenção de dados metabólicos, cardiovasculares, ventilatórios e de trocas gasosas no 

repouso. O esforço era iniciado em carga zero e com pedal rodando livremente. O 

incremento da carga ocorria inicialmente no terceiro minuto de exercício e prosseguia 

até o pico (utilizando-se a carga pré-determinada pelo médico examinador). A 

velocidade de rotação do pedal foi mantida entre 60 a 65 rpm. O paciente era 

encorajado a alcançar o exercício máximo.  

Os dados obtidos foram dispostos numa forma tabular descritiva, 

com os valores numéricos médios expressos como média aritmética dos intervalos de 

15 segundos. Produziu-se ainda um relatório sumarizado com os valores das diversas 

variáveis nos pontos de repouso, ao nível do limiar anaeróbico (LA) e no pico do 

exercício. Adicionalmente, dispõe-se de apresentações gráficas para a determinação 

do LA e para o acompanhamento dinâmico das principais variáveis obtidas. 

As seguintes variáveis foram analisadas: captação pulmonar de O2    

( O2, L/min STPD), produção de CO2 ( CO2, L/min STPD), ventilação minuto ( E, 

L/min BTPS), frequência respiratória (f, irm), volume corrente (VC, ml), pressão 

expiratória final de O2 e CO2 (PEFO2 e PEFCO2, mmHg), saturação da hemoglobina com 

oxigênio (SpO2). A frequência cardíaca (FC, bpm) foi calculada a partir da distância R-

R do traçado eletrocardiográfico de 12 derivações.  
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3.3.6.3 Análise dos dados obtidos pelo TECP 

 

I. Pico do exercício e o limiar anaeróbico (LA) 

 

O O2pico foi estabelecido como o maior valor obtido nos últimos 15 

segundos do término do exercício. O LA foi determinado por, no mínimo, dois 

examinadores. Inicialmente utilizou-se o método do “V-slope”, que relaciona o CO2 ao 

O2 através de um ponto de inflexão a partir do qual a CO2 eleva-se abruptamente, 

como sinal do tamponamento do ácido lático. Após, o ponto escolhido era corroborado 

pelo método das trocas gasosas: aumento do PEFO2 e da relação E/ O2, dissociados 

de aumento da PEFCO2 ou elevação da E/ CO2
(23, 31, 88). Os parâmetros obtidos no LA 

e no pico do exercício foram comparados com os valores previstos extraídos de um 

estudo realizado em população de indivíduos normais sedentários de uma amostra 

aleatória, selecionada a partir da população brasileira adulta(89). 

 

II. Relações submáximas 

 

As relações submáximas de exercício (∆ O2/∆W, ∆FC/∆ O2 e         

∆ E/∆ CO2) foram calculadas para cada indivíduo por meio da análise de regressão 

linear. 

Inclinação da relação ∆ O2/∆W (ml/min/W): interpretado como 

índice de eficiência do metabolismo aeróbico, corresponde à relação do ganho total da 

resposta do O2 para uma dada carga de trabalho, sendo esperado uma resposta 

linear em indivíduos normais. Em pacientes, seu valor reduzido indica um aumento da 

contribuição anaeróbica para regeneração de ATP(31, 89). Para um cálculo acurado, 

foram utilizados os valores a partir da carga onde o O2 começou a se elevar 

linearmente até o ponto de eventual perda de linearidade, o que, em alguns casos, 

corresponde ao LA. 

Inclinação da relação ∆FC/∆ O2 (bat/L): estima a resposta da 

frequência cardíaca para uma dada variação de demanda metabólica. Valores acima 

do limite superior da normalidade indicam um padrão de resposta taquicárdica para um 

dado O2 e, de acordo com o princípio de Fick, estariam relacionados à redução do 
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volume sistólico e/ou da extração periférica de O2, demonstrando assim, uma resposta 

cardiovascular inapropriada ao exercício incremental(89). Assim como na estimativa da 

do metabolismo aeróbico, a análise foi realizada a partir do início da elevação linear do 

O2, até o ponto onde a linearidade estivesse mantida. 

Inclinação da relação ∆ E/∆ CO2: índice utilizado para 

determinação da eficiência ventilatória(31, 89). Valores elevados sugerem aumento da 

relação VEM/VC (por áreas de alto /Q e/ou baixo VC) e/ou redução do ponto de ajuste 

da PaCO2. Consideramos os valores compreendidos entre o início do aumento linear 

do O2 até o ponto de compensação respiratória, i.e., antes do desenvolvimento da 

resposta de hiperventilação ao aumento da lactacidemia.  

 

III. Mecanismos de limitação ao exercício(23, 31, 88) 

 

• Limitação cardiovascular central evidente foi caracterizada por: alterações 

significativas do ritmo cardíaco (batimentos ventriculares precoces, bloqueio 

atrioventricular, taquicardia ventricular ou supraventricular, extra-sístoles polimórficas); 

dor precordial com desnivelamento do segmento ST, redução da pressão sistólica em 

mais de 10 mmHg; hipertensão arterial (PA sistólica > 220mmHg e/ou PA diastólica > 

120 mmHg); 

• Limitação cardiocirculatória e/ou periférica foi inferida por: LA precoce   ( O2máx 

%previsto); pulso de O2 reduzido e/ou inclinação anormal da relação, assim como relato 

de desconforto predominantemente nos membros inferiores durante o exercício. 

• Limitação das trocas gasosas intrapulmonares foi caracterizada por redução na 

SpO2 no exercício máximo ≥ 4%. 

• Limitação ventilatória foi caracterizada pela relação E/VVM elevada no pico do 

exercício (≥ 0,85 em homens e ≥ 0,75 em mulheres). 

 

3.4 Análise estatística 

 

Os dados foram analisados através do programa estatístico 

“Statistical Package for the Social Sciences – for Windows” versão 19.0 (SPSS, Inc., 

Chicago, IL).  

// e///
. 
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A natureza da distribuição das variáveis contínuas foi avaliada 

através do teste de Kolmogorov-Smirnov. As variáveis contínuas foram expressas em 

média e desvio padrão, ou mediana e valores mínimo e máximo. As variáveis 

categóricas foram descritas como frequências absolutas e/ou relativas. 

As comparações entre dois grupos de amostras independentes 

foram realizadas através do teste “t” ou do teste de Mann-Whitney, conforme a 

natureza da distribuição. A análise de variância unidirecional (ANOVA) com correção 

de Bonferroni foi utilizada para comparações múltiplas.  

O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para 

correlacionar O2pico e o índice cardíaco e com as demais variáveis de interesse. 

O nível de significância estatística foi definido em 5% para todos os 

testes (p<0,05). O poder do estudo foi calculado através de uma análise “post-hoc” com 

o programa G*Power-3. 
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RESULTADOS
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Características gerais dos pacientes 

 

Foram incluídos 9 pacientes com HAPI e 8 com HAP-Esq (Figura 3). 

Não houve diferenças entre as populações em relação a idade e características 

antropométricas. Houve predomínio do gênero feminino dentre os indivíduos com 

HAPI, enquanto naqueles com HAP-Esq a distribuição foi equilibrada. 

 

 

 

Figura 3. Seleção dos pacientes com HAPI e HAP-Esq. A Fase I teve natureza retrospectiva; a fase II foi 

prospectiva. Vide texto para detalhamento.  

Abrevitauras: UNIFESP: Universidade Federal de São Paulo; HAPI: hipertensão arterial pulmonar 
associada idiopática; HAP-Esq: hipertensão arterial pulmonar à esquistossomose; TECP: teste de 
exercício cardiopulmonar; CATE: cateterismo cardíaco; LES: lúpus eritematoso sistêmico; TEPC: 
tromboembolia pulmonar crônica. 

 

Todos os pacientes com HAP-Esq apresentavam estigmas clínicos 

de hipertensão portal, como plaquetopenia, esplenomegalia, varizes de esôfago ou 

aumento de calibre de veia porta à ultrassonografia. Entretanto, a anemia, definida 

como hemoglobina inferior a 13,0mg/dL em homens e 12,0mg/dL em mulheres, não foi 
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observada em nenhum paciente. Inexistiam anormalidades nos testes de função 

hepática (albumina e atividade de protrombina) e antecedente de esplenectomia.   

 

Tabela 1 – Características gerais dos pacientes com 

HAP-Esq e HAPI 

 
HAP-Esq 

(n=8) 

HAPI 

(n=9) 

Idade (anos) 51 ± 8 44 ± 19 

Gênero feminino 4 (50%) 7 (77%) 

Peso (kg) 66,7 ± 11,9 61,0 ± 8,6 

Altura (m) 1,62 ± 0,07 1,59 ± 0,07 

IMC (kg/m2) 24,6 ± 4 23,7 ± 2 

Abreviaturas: HAP-Esq: hipertensão arterial pulmonar 
associada à esquistossomose; HAPI: hipertensão arterial 
pulmonar idiopática; IMC: índice de massa corpórea. 
Dados expressos em média ± desvio-padrão ou 
frequências absolutas e relativas. 

 

Conforme esperado pelos critérios de inclusão, nenhum dos 

pacientes utilizava fármacos vasodilatadores específicos da circulação pulmonar, 

anticoagulante ou betabloqueadores. 

 

4.2 Testes de função pulmonar 

 

Todos os pacientes incluídos no estudo exibiam espirometria com 

parâmetros dentro dos valores de referência. A DCO estava levemente reduzida em 

ambos os grupos, mas não foi avaliada em 4 indivíduos com HAPI. 

A diferença alvéolo-arterial das pressões parciais de oxigênio      

[P(A-a)O2] foi maior nos pacientes com HAP-Esq, mas sem significância estatística. A 

P(A-a)O2 estava acima do limite superior da normalidade(83) em 6 indivíduos com HAP-

Esq e em 4 com HAPI. Entretanto, como esperado pelos critérios de inclusão, nenhum 

indivíduo apresentou SaO2 inferior a 90% (Tabela 2).   

Os níveis de PaCO2 não foram diferentes entre os pacientes com 

HAP-Esq e os com HAPI. Valores inferiores a 32mmHg foram observados em 5 

indivíduos, 1 com HAP-Esq e 4 com HAPI (Tabela 2).  
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Tabela 2 – Testes de função pulmonar nos pacientes com HAP-

Esq e HAPI 

 
HAP-Esq 

(n=8) 

HAPI 

(n=9) 

Espirometria   

CVF (%) 81 ± 13 92 ± 25 

VEF1 (%) 79 ± 13 89 ± 22 

VEF1/CVF 0,79 ± 0,1 0,83 ± 0,1 

Capacidade de difusão de CO   

DCO (%) 63 ± 11 61 ± 10& 

Gases sanguíneos arteriais   

pH 7,44 ± 0,03 7,42 ± 0,04 

PaCO2 (mmHg) 33 ± 3 33 ± 6 

PaO2 (mmHg) 75 ± 10 78 ± 10 

P(A-a)O2 (mmHg) 19 ± 8 16 ± 7 

SaO2 (%) 95 ± 2 95 ± 2 

Abreviaturas:  HAP-Esq: hipertensão arterial pulmonar associada à 
esquistossomose; HAPI: hipertensão arterial pulmonar idiopática; CVF: 
capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado no primeiro 
segundo; DCO: capacidade de difusão do monoxido de carbono; pH: 
potencial hidrogeniônico; PaCO2: pressão parcial de gás carbônico no 
sangue arterial; PaO2: pressão parcial de oxigênio no sangue arterial; 
P(A-a)O2: diferença alvéolo-arterial das presses parciais de oxigênio; 
SaO2: saturação da hemoglobina com oxigênio no sangue arterial. 
Dados expressos em média ± desvio-padrão. & Disponível apenas em 5 
pacientes. 
 

 

4.3 Classe funcional e teste de caminhada de seis minutos 

 

A maioria dos pacientes estudados foram caracterizados como 

classe funcional II ou III, 75% dentre os com HAP-Esq e 77% dentre aqueles com HAPI 

(Tabela 3).  

Todos os indivíduos avaliados atingiram uma distância superior a 

300 metros no teste de caminhada de seis minutos, não sendo observada diferença 
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estatística entre os dois grupos (Tabela 3). Redução dos valores da SpO2 em mais que 

4% ocorreu em 3 pacientes com HAPI (com valor mínimo de 88%) e em 2 com HAP-

Esq (com valor mínimo de 88%). 

 

Tabela 3 – Avaliação da classe funcional (NYHA) e teste de 

caminhada de seis minutos dos pacientes com HAP-Esq e HAPI 

 
HAP-Esq 

(n=8) 

HAPI 

(n=9) 

Classe funcional   

CF-NYHA 2,9 ± 0,8 2,9 ± 0,8 

CF-NYHA (n) 

  II 

  III 

  IV 

 

3 

3 

2 

 

3 

4 

2 

TC6M   

Distância caminhada(m) 474 ± 62 462 ± 78 

SpO2 início (%) 95 ± 3 96 ± 2 

SpO2 final (%) 93 ± 3 92 ± 4 

Abreviaturas:  HAP-Esq: hipertensão arterial pulmonar associada à 
esquistossomose; HAPI: hipertensão arterial pulmonar idiopática; CF-
NYHA: classe funcional confome a New York Heart Association; TC6M: 
teste de caminhada de seis minutos; SpO2: saturação periférica de 
oxigênio. Dados expressos em frequências absolutas ou em média ± 
desvio-padrão. 

 

 

Não houve correlação entre a CF-NYHA e a distância caminhada no 

TC6M, tanto nos pacientes com HAP-Esq quanto nos com HAPI. Valores da mediana e 

intervalos interquartis (Box-Plot) do TC6M, nas várias classes funcionais, estão 

representados na Figura 4. 
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Figura 4 - Distância caminhada no teste de caminhada de seis minutos conforme a classe funcional pela 

New York Heart Association em pacientes com HAP-Esq e HAPI.  

Abreviaturas: HAP-Esq: hipertensão arterial pulmonar associada à esquistossomose; HAPI: hipertensão 

arterial pulmonar idiopática; CF-NYHA: classe funcional conforme a New York Heart Association; TC6M: 

teste de caminhada de seis minutos. 

 

4.4 Ecocardiograma transtorácico 

 

O ecocardiograma transtorácico de repouso foi anormal em todos os 

pacientes (Tabela 4). As médias dos níveis de pressão sistólica de artéria pulmonar 

(PAPs) e de velocidade de refluxo tricúspide (VRT) não foram diferentes quando 

comparamos os grupos. O ventrículo direito apresentou tendência a ter maior diâmetro 

em pacientes com HAP-Esq, mas sem significância estatística (Tabela 4). 

Não se observou presença de derrame pericárdico em nenhum 

indivíduo. Da mesma forma, nenhum paciente apresentou estigmas ecocardiográficos 

de disfunção de câmaras esquerdas (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Parâmetros do ecocardiograma transtorácico de 

pacientes com HAP-Esq e HAPI 

 
HAP-Esq 

(n=8) 

HAPI 

(n=9) 

PAPs (mmHg) 78 ± 21 83 ± 25 

Diâmetro do VD (mm) 38 ± 11 31 ± 10 

VRT (m/s) 3,9 ± 0,6 4,1 ± 0,7 

Derrame pericárdico (n) 0 0 

Diâmetro do AE (mm) 37 ± 5 34 ± 4 

Fração de ejeção do VE (%) 0,66 ± 0,4 0,66 ± 0,4 

Abreviaturas:  HAP-Esq: hipertensão arterial pulmonar associada à 
esquistossomose; HAPI: hipertensão arterial pulmonar idiopática; PAPs: 
pressão sistólica de artéria pulmonar; VD: ventrículo direito; AE: átrio 
esquerdo; VE: ventrículo esquerdo; VRT: velocidade de refluxo 
tricúspide. Dados expressos em frequências absolutas ou em média ± 
desvio-padrão. 

 

 

4.5 Avaliação hemodinâmica 

 

Os parâmetros hemodinâmicos de repouso estão demonstrados na 

Tabela 5. Não houve diferença significativa entre os pacientes com HAP-Esq e os com 

HAPI em relação à pressão média de artéria pulmonar, resistência vascular pulmonar e 

índice cardíaco (Tabela 5). 

O teste com vasodilatador foi realizado em todos os pacientes com 

HAPI, mas apenas em quatro indivíduos com HAP-Esq. Não foi observado resposta 

positiva em nenhum paciente avaliado, conforme os critérios utilizados(87) (Tabela 5). 

Houve correlação significante entre o índice cardíaco e a CF-NYHA, 

tanto em pacientes com HAP-Esq quanto naqueles com HAPI. Entretanto, não se 

observou correlação do IC com a distância caminhada no TC6M. 
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Tabela 5 - Parâmetros hemodinâmicos ao repouso de pacientes com HAP-Esq e 

HAPI 

Parâmetro 
HAP-Esq 

(n=8)

HAPI 

(n=9)
p 

PAPm (mmHg) 57,5 ± 18,5 63,8 ± 17,1 0,47 

POAP (mmHg) 12,6 ± 2,6 9,9 ± 3,3 0,10 

PAD (mmHg) 11,9 ± 5 9,7 ± 2 0,26 

RVP (Woods) 12,3 ± 5,6 14,8 ± 8,1 0,46 

DC (L/min) 4,00 ± 0,6 4,09 ± 1,2 0,84 

IC (L/min/m2) 2,37 ± 0,5 2,49 ± 0,7 0,69 

Resposta aguda a vasodilatador 0& 0  

Abreviaturas:  HAP-Esq: hipertensão arterial pulmonar associada à esquistossomose; 
HAPI: hipertensão arterial pulmonar idiopática; PAPm: pressão média de artéria 
pulmonar; POAP: pressão de oclusão de artéria pulmonar; PAD: pressão de átrio direito; 
RVP: resistência vascular pulmonar; DC: débito cardiaco; IC: índice cardíaco. Dados 
expressos em média ± desvio-padrão.  & Realizado em quatro pacientes com HAP-Esq. 
 

 

4.6 Teste de exercício cardiopulmonar 

 

Todos os pacientes avaliados realizaram o TECP incremental até o 

limite de tolerância, conforme critérios estabelecidos. Não houve intercorrências 

durante os exames realizados. A carga máxima atingida no TECP foi maior nos 

pacientes com HAP-Esq comparativamente aos com HAPI, sendo entretanto o valor de 

p=0,06 (Tabela 6). Não foi possível estimar o limiar anaeróbico em 1 paciente de cada 

grupo. O teste foi interrompido (queixa principal) por  dispneia em 66% dos pacientes 

com HAPI, e por dor nas pernas em 75% dos pacientes com HAP-Esq.  

Os pacientes com HAP-Esq apresentaram O2pico significativamente 

maior que os com HAPI, tanto em valores absolutos (ml/kg/min), quanto em percentual 

do previsto (Tabela 6). Ademais, enquanto em todos os indivíduos com HAPI o O2pico

estava abaixo dos limites de referência para a população brasileira, em 25% dos com 

HAP-Esq o O2pico foi normal. 
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Tabela 6 – Variáveis metabólicas obtidas no teste de exercício cardiopulmonar  

de pacientes com HAP-Esq e HAPI 

Parâmetro 
HAP-Esq 

(n=8)

HAPI 

(n=9)
p 

Wmáx (watts) 84 ± 29 52 ± 17 0,06 

O2 pico (% previsto) 75,5 ± 21,4 54,1 ± 16,1 0,01 

O2 pico (mL/kg/min) 17,5 ± 5,3 12,6 ± 3,2 0,01 

O2 LA (% O2pico previsto)  51,3 ± 9,3# 40,3 ± 13,0# 0,04 

∆ O2/∆W (mL/min/W) 8,2 ± 1,0 6,8 ± 1,8 0,03 

Rpico  1,08 ± 0,06 1,10 ± 0,09 0,35 

Abreviaturas:  HAP-Esq: hipertensão arterial pulmonar associada à esquistossomose; 
HAPI: hipertensão arterial pulmonar idiopática; Wmáx: potência maxima aplicada no teste 
de exercício; O2pico: consumo de oxigênio no pico do exercício; O2LA: consumo de 
oxigênio no limiar anaeróbico; R: taxa de troca gasosa ( CO2/ O2). Dados expressos 
em média ± desvio-padrão. #Não foi possível estimar o LA em 1 paciente. 

 

Os pacientes com HAPI apresentaram também pior eficiência do 

metabolismo aeróbico (avaliada pela ∆ O2/∆W) em relação aos com HAP-Esq e o O2 

atingido no limiar anaeróbico também foi significativamente menor nos indivíduos com 

HAPI (Tabela 6). 

Os valores da frequência cardíaca máxima estiveram abaixo de 80% 

do previsto em 55% dos pacientes com HAPI e em 25% dos indivíduos com HAP-Esq; 

a reserva cronotrópica foi similar nos dois grupos. Os pacientes com HAPI 

apresentaram maior incremento da frequência cardíaca para uma dada demanda 

metabólica (ie, ∆FC/∆ O2), quando comparados aos com HAP-Esq (p<0,05) (Tabela 

7). Ademais, o pulso de oxigênio no pico do exercício foi menor em indivíduos com 

HAPI. 

A taxa de incremento da resposta ventilatória em relação à produção 

de CO2 (∆ E/∆ CO2) foi significativamente menor nos pacientes com HAP-Esq 

(Tabela 8). Não houve diferença nos valores da PEFCO2 no LA entre os grupos (Tabela 

9). No entanto, o comportamento da PEFCO2 durante o exercício, ou seja, do repouso 

ao pico, apresentou tendências diferentes entre pacientes com HAPI e com HAP-Esq 

(Figura 5). 

 

 

//
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Tabela 7 – Variáveis cardiovasculares obtidas no teste de exercício 

cardiopulmonar  de pacientes com HAP-Esq e HAPI 

Parâmetro 
HAP-Esq 

(n=8)

HAPI 

(n=9)
p 

FCrepouso(batimentos/min) 74,6 ± 14,4 87,1 ± 17,8 0,13 

FCpico (batimentos/min) 145,7 ± 18,9 146,1 ± 13,5 0,96 

FCpico (% previsto) 85,6 ± 9,7 79,0 ± 10,0 0,20 

∆FCrepouso-pico (batimentos/min) 71,1 ± 25,3 59,0 ± 26,7 0,35 

Pulso de O2 pico (% previsto) 87,5 ± 20,9 65,5 ± 16,4 0,01 

∆FC/∆ O2 (batimentos/L/min) 80,1 ± 20,6 123,0 ± 39,2 0,02 

Abreviaturas:  HAP-Esq: hipertensão arterial pulmonar associada à esquistossomose; 
HAPI: hipertensão arterial pulmonar idiopática; FC: frequência cardíaca; FCrepouso: 
frequência cardíaca no repouso; FCpico: frequência cardíaca no pico do exercício; 
FCrepouso-pico: variação da frequência cardíaca do repouso ao pico do exercício; O2: 
consumo de oxigênio. Dados expressos em média ± desvio-padrão. 

 

 

Não houve diferenças em relação à oximetria de pulso, no repouso e 

no pico do exercício, entre os pacientes com HAP-Esq e os com HAPI. Hipoxemia leve 

foi observada ao final do TECP em três indivíduos, dois desses com HAP-Esq (Tabela 

8). 

 

Tabela 8 – Variáveis ventilatórias obtidas no teste de exercício cardiopulmonar  

de pacientes com HAP-Esq e HAPI 

Parâmetro 
HAP-Esq 

(n=8) 

HAPI 

(n=9) 
p 

VCLA (L) 1,1 ± 0,3 0,9 ± 0,2 0,09 

ELA (L/min) 25,6 ± 6,2 22,6 ± 5,2 0,30

E /VVM 0,64 ± 0,17 0,53 ± 0,17 0,22 

E / O2LA 33,6 ± 6,0# 42,3 ± 9,4# 0,056 

E / CO2LA 38,8 ± 5,5# 46,6 ± 10,8# 0,055 

∆ E /∆ CO2 40,3 ± 3,9 55,6 ± 19,8 0,02 

Abreviaturas:  HAP-Esq: hipertensão arterial pulmonar associada à esquistossomose; 
HAPI: hipertensão arterial pulmonar idiopática; VC: volume corrente; E: ventilação-
minuto; VVM: ventilação voluntária máxima; LA: limiar anaeróbico; O2: consumo de 
oxigênio; CO2: produção de dióxido de carbono. Dados expressos em média ± desvio-
padrão. #Não foi possível estimar o LA em 1 paciente. 

 

/

/
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Tabela 9 – Variáveis de trocas gasosas obtidas no teste de exercício 

cardiopulmonar  de pacientes com HAP-Esq e HAPI 

Parâmetro 
HAP-Esq 

(n=8)

HAPI 

(n=9)
p 

PEFCO2LA (mmHg) 31,0 ± 3,8# 28,5 ± 6,1# 0,18 

PEFO2LA (mmHg) 102,1 ± 4,2# 104,1 ± 6,8# 0,50 

SpO2 no repouso (%) 95,7 ± 1,7 96,1 ± 1,4 0,64 

SpO2 no pico (%) 92,8 ± 3,6 93,9 ± 3,7 0,58 

Abreviaturas:  HAP-Esq: hipertensão arterial pulmonar associada à esquistossomose; 
HAPI: hipertensão arterial pulmonar idiopática; PEFCO2: pressão expiratória final de 
dióxido de carbono; PEFO2: pressão expiratória final de oxigênio; LA: limiar anaeróbico; 
SpO2: saturação periférica de oxigênio. Dados expressos em média ± desvio-padrão.. 
#Não foi possível estimar o LA em 1 paciente. 

 

Não houve sinais de limitação ventilatória nos testes realizados, 

encontrando-se a relação E/VVM dentro dos limites de referência em todos os 

pacientes. O comportamento da frequência respiratória e do volume corrente foi similar 

nos indivíduos com HAP-Esq e nos com HAPI. 

 
 

 

Figura 5 - Comportamento da PEFCO2 do repouso ao pico do exercício incremental em 

pacientes com HAP-Esq e HAPI.  

Abreviaturas: HAP-Esq: hipertensão arterial pulmonar associada à esquistossomose; HAPI: hipertensão 
arterial pulmonar idiopática; PEFCO2: pressão expiratória final de dióxido de carbono; LA: limiar 
anaeróbico. 
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A correlação do índice cardíaco ao repouso com variáveis do TECP 

mostrou um comportamento interessante. O IC correlacionou-se com o O2 pico e com 

os índices das eficiências metabólica e respiratória nos pacientes com HAPI, mas não 

nos indivíduos com HAP-Esq (Tabela 10).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um comportamento similar ao anteriormente citado foi observado 

com a correlação do O2pico e outras variáveis de exercício. O O2pico correlacionou-se 

com a CF-NYHA em ambos os grupos, mas não com a distância caminhada no TC6M 

(Tabela 11). Os índices das eficiências ventilatória e metabólica tiveram boa correlação 

com o O2pico nos indivíduos com HAPI, mas não naqueles com HAP-Esq (Tabela 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10 – Correlações do índice cardíaco de repouso com a 

CF-NYHA, distância caminhada no TC6M e parâmetros do 

TECP em pacientes com HAP-Esq e HAPI 

 
HAP-Esq 

(n=8) 

HAPI 

(n=9) 

CF-NYHA -0,85** -0,74**  

TC6M (m) -0,03** -0,25**

O2pico (% previsto) -0,51** -0,72** 

∆ O2/∆W -0,61** -0,58**  

∆ E/ ∆ CO2  -0,08** -0,60**  

Abreviaturas:  HAP-Esq: hipertensão arterial pulmonar associada à 
esquistossomose; HAPI: hipertensão arterial pulmonar idiopática; CF-
NYHA: classe funcional conforme a New York Heart Association; 
TC6M: teste de caminhada de seis minutos; O2: consumo de 
oxigênio; W: potência aplicada no teste de exercício; E: ventilação-
minuto; CO2: produção de dióxido de carbono. Dados expressos em 
média ± desvio-padrão. * p<0,05. **p<0,01. 
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Foi possível contrastar padrões típicos e distintos no comportamento 

de algumas variáveis no TECP entre pacientes com HAP-Esq e com HAPI (Figura 6). 

Tabela 11 – Correlações do O2pico (%previsto) com a CF-

NYHA, distância caminhada no TC6M e parâmetros do TECP 

 
HAP-Esq

(n=8) 

HAPI

(n=9) 

CF-NYHA -0,82** -0,83** 

TC6M (m) -0,12** -0,05** 

∆ O2/∆W -0,36** -0,87** 

∆ E/ ∆ CO2  -0,28** -0,95** 

Abreviaturas:  HAP-Esq: hipertensão arterial pulmonar associada à 
esquistossomose; HAPI: hipertensão arterial pulmonar idiopática; CF-
NYHA: classe funcional conforme a New York Heart Association; 
TC6M: teste de caminhada de seis minutos; O2: consumo de 
oxigênio; W: potência aplicada no teste de exercício; E: ventilação-
minuto; CO2: produção de dióxido de carbono. Dados expressos em 
média ± desvio-padrão. * p<0,05. **p<0,01. 
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Figura 6 - Contrastes das respostas fisiológicas ao exercício em  dois pacientes, com HAP-Esq 

e HAPI com índices cardíacos similares (2,2 L/min/m2). Nota-se: (A) maior eficiência metabólica 

(∆ O2 /∆W), (B) menor resposta taquicárdica para a demanda metabólica (∆FC /∆ O2) e (C) 

maior eficiência ventilatória (∆ E /∆ CO2) na HAP-Esq.  

Abreviaturas: HAP-Esq: hipertensão arterial pulmonar associada à esquistossomose; HAPI: hipertensão 
arterial pulmonar idiopática; O2: consumo de oxigênio; W: carga do teste de exercício. pressão 
expiratória final de dióxido de carbono; FC: frequência cardíaca; E: ventilação-minuto; CO2: consumo 
de dióxido de carbono. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Este trabalho avaliou, comparativamente, os ajustes fisiológicos ao 

exercício incremental em pacientes com hipertensão arterial pulmonar associada à 

esquistossomose (HAP-Esq) e hipertensão arterial pulmonar idiopática (HAPI). Nossos 

resultados demonstraram que indivíduos com HAP-Esq apresentam respostas 

fisiológicas ao exercício incremental menos comprometidas que pacientes com HAPI, 

mesmo com grau similar de anormalidades hemodinâmicas em repouso. Assim, os 

pacientes com HAP-Esq avaliados neste estudo apresentaram maior capacidade 

aeróbica  ( O2pico) e melhores eficiências metabólica (∆ O2/∆W) e ventilatória             

(∆ E/∆ CO2) que aqueles com HAPI. Ademais, foi observado menor 

comprometimento das respostas cardiovasculares ao esforço na HAP-Esq 

comparativamente à HAPI. O teste de caminhada de seis minutos não apresentou 

capacidade de detectar essas disparidades entre os grupos.  

Nossos resultados evidenciaram um comportamento interessante da 

correlação do índice cardíaco de repouso com a capacidade aeróbica. Enquanto essa 

correlação foi significante nos indivíduos com HAPI, esse achado não foi evidenciado 

nos pacientes com HAP-Esq. De forma similar, os índices das eficiências metabólica e 

ventilatória apresentaram correlação com o O2pico e com o índice cardíaco apenas em 

indivíduos com HAPI. 

Além de enfatizar o menor comprometimento das respostas 

fisiológicas ao esforço na HAP-Esq, esses achados também permitem questionar o uso 

de variáveis do TECP como marcadores de gravidade e prognóstico da HAP-Esq 

através de extrapolação de valores oriundos de estudos envolvendo indivíduos com 

HAPI. 

Enfim, nossos resultados permitem inferir possíveis mecanismos 

associados ao melhor curso clínico previamente observado de pacientes com HAP-Esq 

quando comparados aos com HAPI.  
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5.1 Características gerais dos pacientes 

 

As características demográficas dos pacientes estudados foram 

similares às observadas em outros trabalhos. A predominância de gênero feminino 

dentre os pacientes com HAP é reconhecida na literatura. No entanto, os estudos 

relacionados à HAP-Esq não permitem concluir que essa etiologia acometa mais as 

mulheres em detrimento dos homens; enquanto em algumas séries há equilíbrio entre 

homens e mulheres(73, 74), em outros há predomínio do gênero feminino(69, 76, 90).   

Algumas variáveis de trocas gasosas no repouso são consideradas 

marcadores prognósticos em HAP, como as reduções da capacidade de difusão do 

monóxido de carbono (DCO)(91) e da PaCO2
(92). No nosso estudo, como a hipoxemia em 

repouso foi considerada um critério de exclusão (pela possibilidade de limitar, 

primariamente, o desempenho no TECP), não era esperado o encontro de 

anormalidades exuberantes no padrão de trocas gasosas no repouso. De fato, a DCO 

apresentou redução leve em ambos os grupos; no entanto, a indisponibilidade desse 

parâmetro em 4 pacientes com HAPI limitou a comparação entre os grupos.  

Já foi demonstrado que a hipocapnia correlaciona-se com reduções 

do débito cardíaco e da capacidade aeróbica, assim como com o grau de ineficiência 

ventilatória, sendo que valores de PaCO2 inferiores a 32mmHg denotam pior 

prognóstico(92). No nosso estudo, não houve diferença significativa dos valores, em 

média, da PaCO2 entre os grupos; no entanto, encontramos valores de PaCO2 < 

32mmHg em 4 pacientes com HAPI e em apenas 1 com HAP-Esq. 

O ecocardiograma transtorácico é considerado a principal 

ferramenta diagnóstica não-invasiva da HAP, possuindo sensibilidade elevada mas 

especificidade limitada, sendo o exame que, geralmente, motiva investigação 

complementar para a possibilidade de HAP(14, 22). Assim, como esperado, todos os 

pacientes avaliados apresentaram estigmas de hipertensão pulmonar ao ECO: (i) 

velocidade de refluxo tricúspide (VRT) > 2,8m/s, (ii) PAPS (pressão sistólica de artéria 

pulmonar) > 35mmHg, ou (iii) achados indiretos de HP, como dilatação do ventrículo 

direito ou movimento paradoxal de septo interventricular(14). Não identificamos 

diferenças significativas nos valores da VRT entre os indivíduos com HAPI e os com 

HAP-Esq. O derrame pericárdico, reconhecido marcador de prognóstico pior em HAP, 

também não foi encontrado. 
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As características hemodinâmicas de repouso não foram diferentes 

entre os grupos. O IC médio dos nossos pacientes com HAPI foi similar a outra série 

descrita na literatura(24). Em relação aos pacientes com HAP-Esq, já foi descrito menor 

grau de comprometimento hemodinâmico na apresentação inicial quando comparados 

aos com HAPI(76). O fato de termos excluído pacientes com HAPI potencialmente mais 

graves – cinco com evidências de shunt intracardíaco ao exercício -, pode ter 

contribuído para a semelhança no perfil hemodinâmico entre os grupos.  

O desenvolvimento de shunt intracardíaco durante a evolução da 

doença, pela abertura do forame oval, representa um mecanismo fisiológico para alívio 

de sobrecarga extrema das câmaras direitas, e promove incrementos no débito 

cardíaco, melhorando a tolerância aos esforços, a despeito do surgimento de graus 

variáveis de hipoxemia(93, 94). Já foi demonstrado que o desenvolvimento de shunt 

intracardíaco durante o exercício em pacientes com HAP associa-se a prognóstico 

pior(95). Pela possibilidade de interferir no desempenho durante o TECP, os pacientes 

incluídos neste estudo não apresentavam estigmas ecocardiográficos de shunt 

intracardíaco ao repouso, tampouco evidências ao TECP de abertura do forame oval 

durante o exercício incremental(96). 

O índice cardíaco e a pressão de átrio direito são considerados 

marcadores prognósticos importantes na HAPI, com valores de IC < 2,0 L/m2 e de PAD 

> 15mmHg associados a sobrevida menor(14). Apesar de não ter sido validado para 

todas as etiologias da HAP, esses valores têm sido extrapolados para todo o grupo 1 

da hipertensão pulmonar. Nos nossos pacientes, enquanto a PAD foi menor que 

15mmHg em todos os indivíduos, o IC esteve abaixo de  2,0L/m2 em 4 pacientes, 2 

com HAP-Esq e 2 com HAPI. 

A resposta aguda ao teste com óxido nítrico no estudo 

hemodinâmico tem sido interpretada como variável associada a evolução mais lenta da 

doença, além de indicar resposta potencial ao uso de antagonistas de canal de cálcio. 

Esse padrão é observado em cerca de 10% dos pacientes com HAPI(87), e não tem 

sido descrito na HAP-Esq(76). Nenhum dos pacientes estudados neste trabalho 

apresentou critérios de resposta ao teste com vasodilatador, de forma que essa 

variável não pode ser utilizada como explicativa aos nossos achados. 
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5.2 Diferenças no desempenho aeróbico 

 

A principal variável utilizada para mensuração da capacidade de 

exercício é o consumo máximo de oxigênio ( O2máx)
(23, 25, 30, 97). Por definição, 

corresponde ao valor de O2 que deixa de sofrer incrementos a despeito do aumento 

do trabalho, atingindo um platô. Em situações de doença, a caracterização do O2máx 

geralmente é problemática, e é assumido que o O2 medido no pico do exercício 

( O2pico) corresponda a uma boa estimativa do consumo máximo de oxigênio(23, 25).  

Em indivíduos normais, o O2 aumenta em função do débito 

cardíaco e da extração periférica de oxigênio, como resposta à demanda muscular 

durante o exercício, o que é contemplado pelo Princípio de Fick(98):  

 

 

 

onde, O2: consumo de oxigênio; DC: débito cardíaco e C(a-v)O2: diferença dos 

conteúdos arterial e venoso de oxigênio. 

Na HAP essa resposta pode ser comprometida pelo pior 

desempenho cardiovascular durante o exercício(24). Mesmo no repouso, o índice 

cardíaco apresenta, reconhecidamente, boa correlação com o O2pico em pacientes 

com HAPI(30, 32). Nos nossos pacientes, apesar do comprometimento similar do IC em 

repouso, verificamos valores significativamente maiores do O2pico nos pacientes com 

HAP-Esq comparados aos com HAPI, tanto em mL/kg/min, quanto em percentual do 

previsto.  

O O2pico é um marcador prognóstico importante na HAP(35, 99). Ainda 

que existam pequenas variações no valor do O2pico que se associa a sobrevida 

limitada, diretrizes internacionais recomendam considerar medidas inferiores a 

12mL/kg/min como indicativas de evolução desfavorável(14). Dentre os pacientes 

avaliados no nosso trabalho, 4 tinham O2pico < 12mL/kg/min, todos com diagnóstico de 

HAPI (44% do grupo).  

Além de apresentar menor capacidade aeróbica, demonstramos 

também que os pacientes com HAPI têm eficiência do metabolismo aeróbico inferior 

aos com HAP-Esq(100). Esse parâmetro foi proposto inicialmente por Hansen(101), e 

denota o gasto energético necessário para manter o exercício incremental, sendo 

O2 = DC x C(a-v)O2 (a-v)O- 

(a-v)O- 
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avaliado pela variação do consumo de oxigênio em relação ao aumento da demanda 

de potência (∆ O2/∆W). De forma geral, considera-se que valores inferiores a 10 

mL/min/W sejam anormais(89, 101). Os nossos pacientes com HAPI apresentaram 

valores significativamente mais baixos dessa relação quando comparados aos com 

HAP-Esq, refletindo uma maior dependência do metabolismo anaeróbico durante o 

exercício na HAPI. 

A utilização precoce da via anaeróbica durante o exercício 

incremental é um indicador adicional de limitação aeróbica, e é reconhecido como 

marcador de gravidade na HAP(24). É identificado no TECP através do O2LA, sendo 

considerado o maior O2 que pode ser mantido antes que o indivíduo desenvolva 

acidose lática sustentada(25, 88). Os pacientes com HAP-Esq apresentaram maiores 

valores de O2LA que os indivíduos com HAPI, como seria esperado pelos maiores 

O2pico e eficiência do metabolismo aeróbico evidenciados. 

Foi interessante observar que o TC6M não foi capaz de identificar a 

disparidade na limitação aeróbica entre os pacientes com HAPI e os com HAP-Esq. O 

TC6M não se correlacionou com o IC e tampouco com o O2pico nos dois grupos de 

pacientes. O TC6M é habitualmente um teste submáximo no qual a principal variável 

estudada é a distância caminhada. Inicialmente foi utilizado em pacientes com doença 

pulmonar obstrutiva crônica, fornecendo informações prognósticas importantes. 

Integrou-se paulatinamente à rotina de investigação complementar de uma série de 

doenças, como a insuficiência cardíaca e as doenças pulmonares intersticiais. Na HAP, 

a distância percorrida no TC6M tem se mostrado um marcador prognóstico importante, 

com alguns estudos internacionais mostrando correlação positiva com o O2pico
(102-104). 

No entanto, no nosso meio, o TC6M não foi identificado como um marcador significante 

de gravidade e mortalidade(105), tampouco foi capaz de contrastar diferenças 

observadas no perfil hemodinâmico de repouso entre pacientes com HAPI e HAP-Esq 

em outro estudo(76).  

Existem algumas limitações importantes do TC6M que podem 

explicar nossos achados: (i) a análise da distância caminhada é feita através de valores 

absolutos, limitando a comparação de indivíduos de idade, gênero, altura e/ou peso 

distintos; (ii) o teste não foi validado em diferentes populações, em pacientes com 

doença menos grave (CF-NYHA I ou II)(106) ou mesmo em etiologias diferentes da HAP; 

(iii) sua natureza submáxima promove menor estresse cardiovascular e ventilatório, 

limitando sua capacidade em detectar diferenças  em relação ao TECP(32, 107).  
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5.3 Diferenças nas respostas cardiovasculares ao esforço 

 

O pulso de oxigênio denota a quantidade de oxigênio ofertada aos 

tecidos a cada ciclo cardíaco. Seu conceito é derivado do Princípio de Fick(98), 

considerando que DC = VS x FC: 

 

  

 

 

onde, O2: consumo de oxigênio; FC: frequência cardíaca; VS: volume sistólico;       

C(a-v)O2: diferença dos conteúdos arterial e venoso de oxigênio. 

O exercício incremental promove aumento progressivo do pulso de 

O2, por ajustes no VS e na extração periférica de oxigênio. Já foi demonstrado 

previamente em indivíduos com insuficiência cardíaca, que no exercício muito intenso a 

extração periférica de O2 apresenta variação similar à observada em indivíduos 

normais(108). Assim sendo, o pulso de oxigênio pode ser utilizado como uma estimativa 

indireta do volume sistólico(109). De fato, assim como o  volume sistólico tem boa 

correlação com a capacidade de exercício, valor reduzido do pulso máximo de O2 é 

reconhecido como marcador de gravidade na HAP(24, 31, 32, 97). Um estudo recente, que 

avaliou a estrutura e função da musculatura estriada periférica de pacientes com HAPI 

e HAP-Esq não encontrou diferenças que pudessem inferir disparidades na extração 

periférica de oxigênio entre essas populações.(110) 

Pacientes com HAP apresentam redução do pulso de oxigênio no 

pico do exercício, sendo possível observar, em casos mais graves, um platô na fase 

final do teste, representando a incapacidade em incrementar o VS conforme a 

demanda metabólica(25, 88). Oudiz et al demonstraram o aumento do pulso de oxigênio 

no pico do exercício em pacientes com HAP após a introdução de sildenafil, 

possivelmente resultado da melhora do VS secundária a redução da resistência 

vascular pulmonar proporcionada pelo fármaco(111). 

Valores de pulso de oxigênio abaixo de 80% do previsto são 

considerados anormais(23), e foram mais observados em indivíduos com HAPI no nosso 

estudo. Ademais, como não observamos reduções significativas na saturação da 

hemoglobina com oxigênio, é pouco provável que a extração periférica de O2 

represente o principal fator explicativo para o comportamento do pulso de O2. Assim, os 

O2/FC = VS x C(a-v)O2 (a-v)O- 

a-v)O- 
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valores de pulso de O2 mais elevados nos pacientes com HAP-Esq provavelmente 

ocorreram pelo maior incremento no volume sistólico, comparado aos pacientes com 

HAPI. 

Com a limitação em ajustar o VS conforme à demanda metabólica, 

incrementos significativos no débito cardíaco exigem aumentos desproporcionais da 

frequência cardíaca durante o exercício, caracterizando uma resposta hipercinética 

para uma dada demanda metabólica. Este comportamento, uma forma inversa de 

avaliar o pulso de O2, é expresso através da relação ∆FC/∆ O2, e já foi demonstrado 

ser anormal em indivíduos sedentários com graus variáveis de limitação cardiovascular 

e/ou periférica(31, 89). Na nossa amostra, esse padrão taquicárdico foi mais observado 

em indivíduos com HAPI, corroborando a interpretação do comportamento do pulso de 

oxigênio (Figura 6). 

 

5.4 Diferenças na eficiência ventilatória e nas trocas gasosas 

 

A eficiência ventilatória reflete o volume de ar necessário para 

eliminar 1 litro de CO2
(23, 97). É determinada por dois fatores: a relação do espaço morto 

(VEM) com o volume corrente (VC) e o ponto de ajuste (“set point”) da PaCO2, como é 

possível contemplar com um ajuste na equação de Bohr:  

 

 

onde, E/ CO2: equivalente ventilatório do CO2, índice de eficiência ventilatória; 863: 

fator de correção; PaCO2: pressão parcial de CO2 no sangue arterial; VEM/VC: quociente 

do volume do espaço morto e o volume corrente. 

Os pacientes com HAP apresentam, caracteristicamente, ineficiência 

ventilatória de natureza multifatorial(24, 30, 32). Ocorre aumento da relação VEM/VC, seja 

por aumento do volume do espaço morto fisiológico, decorrente de alterações tipo alta 

/Q, seja pelo menor volume corrente, levando assim a uma resposta ventilatória 

excessiva para eliminar uma dada quantidade de CO2, numa espécie de “desperdício 

ventilatório”. De fato, tanto no exercício quanto no repouso, os pacientes com HAP 

podem apresentar graus variáveis de hiperventilação, de acordo com a anormalidade 

no VEM/VC
(24, 30, 32). A hiperventilação também associa-se a baixo ponto de ajuste da 

/

E/ CO2 = 863 / PaCO2.(1-VEM/VC) 

po

/Q, //
. 
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PaCO2 na HAP, o que está relacionado a vários mecanismos, tais como: ativação de 

receptores de pressão no ventrículo direito e vasos pulmonares, ativação simpática 

excessiva e/ou estimulação de quimio e ergoreceptores, como já demonstrado na 

insuficiência cardíaca(97, 112, 113). No nosso trabalho, o comportamento do volume 

corrente e da frequência respiratória não foi diferente entre os grupos, mas 

identificamos comportamentos distintos na eficiência ventilatória. 

Na prática, a avaliação da eficiência ventilatória é feita tanto através 

de uma razão ( E/ CO2) no limiar anaeróbico ou pela inclinação da relação linear      

(∆ E/∆ CO2), geralmente calculada até o ponto de compensação respiratória (a partir 

do qual a acidemia poderia influenciar em demasia a E)(24, 30, 32, 89, 97, 111). A ineficiência 

ventilatória tem relação com a gravidade da HAP, constituindo um importante marcador 

prognóstico da doença. Já foi demonstrado que valores acima de 48 se associam a 

sobrevida limitada na HAPI(99). No nosso estudo, a inclinação da relação E- CO2 foi 

mais acentuada nos indivíduos com HAPI, sendo superior a 48 em 55% dos pacientes 

desse grupo, mas em nenhum com HAP-Esq.  

A resposta ventilatória excessiva na HAP geralmente é 

acompanhada por redução na PEFCO2. Hansen et al demonstraram que a redução da 

PEFCO2 durante o TECP é marcador de HAP, mas não da insuficiência ventricular 

esquerda ou da DPOC, sendo útil no diagnóstico diferencial dessas doenças(114). Sabe-

se, também, que quanto maior a queda da PEFCO2 durante o exercício, maior a 

gravidade da doença; já em indivíduos normais, observa-se um aumento do PEFCO2 

entre o repouso e o LA, seguida por uma redução no pico do exercício(115). No nosso 

estudo, não foi possível identificar diferença estatística entre os grupos em relação ao 

PEFCO2, apesar de existir uma tendência a uma menor PEFCO2 no LA em pacientes 

com HAPI. De modo interessante, entretanto, foi possível identificar comportamentos 

distintos do PEFCO2 entre os dois grupos: nos indivíduos com HAP-Esq houve 

incremento do repouso ao LA, contrastando com uma queda progressiva no PEFCO2 

nos pacientes com HAPI, sugerindo que a função de trocas gasosas deva ser mais 

preservada na HAP-Esq. 

Considerando o padrão distinto da PEFCO2 durante o exercício, e 

que o padrão ventilatório não foi significantemente diferente entre a HAPI e a HAP-Esq, 

a disparidade do comportamento da relação E- CO2 entre os grupos sugere a 

ocorrência maior de distúrbio do tipo alto /Q em indivíduos com HAPI quando /Q/Q
.
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comparados aos com HAP-Esq, possivelmente por pior distribuição do fluxo sanguíneo 

no leito vascular pulmonar na HAPI durante o exercício incremental. 

 

5.5 Análise conjunta das variáveis do TECP 

 

Em conjunto, a maior capacidade aeróbica ( O2pico), a maior 

eficiência do metabolismo aeróbico (∆ O2/∆W), a maior eficiência ventilatória (menor ∆

E/∆ CO2) e o comportamento mais fisiológico da PEFCO2 durante o exercício 

observados nos pacientes com HAP-Esq, comparativamente aos indivíduos com HAPI 

com grau similar de comprometimento hemodinâmico no repouso, sugerem que ocorra 

melhor adaptação do fluxo sanguíneo pulmonar durante o esforço na HAP-Esq.  

Na análise das variáveis do TECP, notamos que houve correlações 

significantes entre o O2pico com os índices das eficiências do metabolismo aeróbico e 

ventilatória nos pacientes com HAPI, mas não naqueles com HAP-Esq. Esses dados, 

além de sugerirem a possibilidade de menor anormalidade tipo alta /Q durante o 

exercício em indivíduos com HAP-Esq comparados aos com HAPI, instam a uma 

raciocínio relevante: é possível que a extrapolação de valores de variáveis estudadas 

na HAPI como marcadores prognósticos para as outras etiologias do grupo arterial seja 

inadequado. De fato, em um estudo recente, envolvendo pacientes com várias 

etiologias de HAP, foi demonstrado que nem o O2pico, tampouco o equivalente 

ventilatório para o CO2 no limiar anaeróbico, foram capazes de definir o prognóstico na 

HAP relacionada a etiologias diferentes da idiopática(116).  

A possibilidade de que os ajustes fisiológicos ao exercício estejam 

menos comprometidos na HAP-Esq é corroborada pela observação de correlações 

significantes entre o IC em repouso com o O2pico e com os índices das eficiências 

ventilatória e metabólica observados na HAPI, mas não nos pacientes com HAP-Esq. 

Como o IC de repouso reconhecidamente apresenta boa correlação com o O2pico em 

pacientes com HAPI(30), o padrão observado na HAP-Esq sugere que ocorra maior 

incremento do IC durante o exercício nesses pacientes, afinal, é o IC do pico do 

exercício – mais que o IC de repouso - um dos fatores determinantes do O2pico.  

A capacidade de promover maior incremento do fluxo sanguíneo 

pulmonar no pico do exercício, se confirmada, poderia estar relacionada a menor 

/Q/Q
. 
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elevação da RVP ou a maior complacência vascular pulmonar nos pacientes com HAP-

Esq durante o exercício.  

 

5.6 Considerações metodológicas 

 

Este estudo apresenta algumas limitações que necessitam ser 

ponderadas. A natureza retrospectiva da obtenção de parte dos dados, principalmente 

dos pacientes com HAPI, impediu a análise de algumas variáveis durante o exercício, 

como por exemplo a relação VEM/VC. No entanto, outras variáveis seguramente não 

foram influenciadas, pois o TECP foi incorporado à nossa coorte ambulatorial há 5 

anos, sendo sempre realizado com o mesmo padrão metodológico descrito neste 

trabalho. 

A natureza unicêntrica e nossa localização em uma região não 

endêmica de esquistossomose pode gerar um viés de seleção. É possível que os 

pacientes com HAP-Esq analisados representem um subgrupo com forma mais 

benigna da doença que, pela migração, foram expostos a carga parasitária menor, com 

arteriopatia mais branda – viés de sobrevivência. No entanto, a análise de sobrevida 

prévia que demonstrou o comportamento mais benigno da HAP-Esq foi realizada em 

indivíduos com a mesma característica. De outro modo, São Paulo é uma cidade 

cosmopolita; a intensa migração interna provavelmente atenua o viés de seleção. 

O fato de existir maior número de pacientes do gênero masculino 

dentre os indivíduos com HAP-Esq, comparativamente ao observado na HAPI, poderia 

ser elencado como explicação para algumas diferenças entre os grupos durante o 

TECP. No entanto, as disparidades identificadas em valores absolutos foram 

consistentes com as variações em percentual do previsto, minimizando a 

heterogeneidade do gênero. 

O presente estudo incluiu um número pequeno de pacientes, 

principalmente pela necessidade de que o TECP tivesse sido realizado em período 

próximo ao estudo hemodinâmico invasivo e, ainda, sem que o tratamento específico 

para HAP houvesse sido iniciado. No entanto, o poder do estudo calculado ( O2pico) em 

uma análise post-hoc foi de 0,77. Ademais, as diferenças observadas entre os grupos 

no TECP foram muito consistentes e expressivas para as principais variáveis de 

desfecho consideradas no objetivo do estudo. Devemos, entretanto, considerar este 
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estudo, pelas características apresentadas,  como “gerador de hipóteses”, que deverão 

ser confirmadas em investigações futuras.  

 

5.7 Considerações finais 

 

Ao contrastar as respostas fisiológicas ao exercício entre pacientes 

com HAP-Esq e HAPI com padrão hemodinâmico de repouso similar, demonstramos 

que os indivíduos com HAP-Esq apresentam maior capacidade aeróbica, melhor 

eficiência aeróbica e ventilatória, além de um menor comprometimento das respostas 

cardiovasculares durante o exercício incremental em cicloergômetro. Esse 

comportamento sugere que os pacientes com HAP-Esq apresentem uma capacidade 

melhor de ajustar o debito cardíaco conforme a demanda metabólica durante o esforço.  

Foi possível, ainda, questionar a extrapolação de algumas variáveis 

já identificadas como marcadores prognósticos da HAPI para a HAP-Esq. Ademais, na 

nossa população, a distância caminhada no TC6M não apresentou correlação com o   

O2pico, não sendo capaz de identificar as diferenças na capacidade aeróbica dos dois 

grupos. 
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CONCLUSÕES 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os resultados deste estudo permitiram concluir que: 

 

1. Pacientes com HAP-Esq, comparativamente aos com HAPI, com 

similares anormalidades hemodinâmicas ao repouso, apresentaram 

ajustes cardiovasculares, ventilatórios e metabólicos menos 

comprometidos ao esforço, executado em TECP incremental 

cicloergométrico.  

 

2. A capacidade aeróbica máxima e os índices de eficiência do metabolismo 

aeróbico e ventilatória correlacionaram-se significantemente com o índice 

cardíaco de repouso, apenas nos pacientes com HAPI, indicando que 

marcadores obtidos no TECP não devem ser extrapolados para pacientes 

com HAP-Esq.  

  

3. Não houve correlação entre a distância caminhada no TC6M e o O2pico. 

De fato, o TC6M não foi capaz de detectar a diferença na capacidade 

aeróbica entre pacientes com HAP-Esq e HAPI. 

  

Nossos resultados permitiram inferir que o melhor curso clínico 

observado em pacientes com HAP-Esq comparativamente à HAPI possivelmente 

decorre de menor comprometimento das respostas fisiológicas ao esforço, 

relacionadas à maior capacidade de promover ajustes de fluxo sanguíneo pulmonar 

durante o esforço.  
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Anexo 2 – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)  
 

“CONTRASTES ENTRE AS RESPOSTAS FISIOLOGICAS AO EXERCICIO DE PACIENTES 

COM HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR (HAP) ASSOCIADA À ESQUISTOSOMOSE E 

HAP IDIOPÁTICA” 

I) Este estudo tem os seguintes objetivos: 

 Comparar a capacidade de exercício de pacientes com Hipertensão pulmonar do tipo 

idiopática com de indivíduos com Hipertensão pulmonar associada a esquistossomose. Essa 

análise sera feita através de um teste de esforço na bicicleta ergométrica, que é um teste 

rotineiramente empregado na avaliação dos paientes com hipertensão pulmonar, tanto para o 

diagnostico quanto para compreendermos a gravidade da doença.  

Este estudo vai nos ajudar a entender melhor os mecanismos da hipertensão 

pulmonar idiopática e da relacionada a esquistossomose, principalmente porque as 

informações que temos hoje sugerem que existem algumas diferenças entre essas situações. 

Identificar se essas diferenças realmente existem, e o que as explica pode ser útil para 

melhorar o tratamento da doença.  

II) Este estudo terá uma duração total de 2 dias, mas não necessariamente um dia 

logo após o outro. Primeiramente você passará por uma avaliação médica de forma a ser 

assegurado que você esteja clinicamente estável em relação a sua doença, a hipertensão 

pulmonar, isto será feito no ambulatório de circulação pulmonar da UNIFESP/EPM. 

No primeiro dia você realizará exames para avaliar a função dos seus pulmões e a 

oxigenação do sangue por meio da coleta de gasometria arterial. Para este último exame, você 

será picado com uma agulha na altura do seu punho, onde existe uma pequena artéria, por um 

técnico capacitado para coleta de sangue arterial. Após estes exames, você fará um teste de 

caminhada em 6 min, que será realizado num corredor de 30m, onde você irá caminhar o mais 

rápido que puder durante 6 min. Durante o teste de caminhada, a oxigenação do seu sangue 

estará sendo acompanhada para avaliar se há diminuição durante o esforço. 

No segundo dia, você fará o teste de exercício na bicicleta, sendo necessário o uso de 

uma máscara que permitirá que você respire normalmente ao mesmo tempo que se consegue 

medir o quanto você usa de oxigênio para realizar o exercício. A quantidade de carga na 

bicicleta será escolhida de acordo com a sua limitação, ou seja, de acorda com a falta de ar 

que você sente para realizar suas atividades no seu dia-a-dia. Você poderá pedir a qualquer 

momento para parar o teste, quando achar que não consegue mais continuar, por exemplo, se 
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sentir muita falta de ar, tontura ou dor nas pernas, ou também se o médico que estiver 

realizando o exame achar que precisa interromper antes, para sua segurança. Você estará 

sendo acompanhado por um médico durante todo o teste e por um técnico especializado. O 

seu coração estará sendo monitorizado durante todo o exame por meio do eletrocardiograma 

conectado ao aparelho. 

Caso ocorra alguma intercorrência durante o procedimento, você ficará 

internado no Hospital São Paulo e sob a responsabilidade da equipe da Pneumologia. 

Todos os medicamentos e exames que forem necessários nesta eventualidade, serão 

realizados. 

Cabe salientar que você está sendo convidado a participar de um estudo, e que a sua 

participação é voluntária. Você poderá desistir a qualquer momento do estudo. Se você 

desistir, não modificará em nada o atendimento neste hospital, caso um dia você necessite. 

III) Quais são os riscos?  O teste de exercício é um exame usado na prática clínica e 

com poucos riscos: (a) tontura ao final do exame devido à liberação de substâncias do seu 

músculo após intenso esforço, (b) arritmias cardíacas (quando o coração bate fora do ritmo 

normal, (c) ou mesmo desmaiar pode acontecer, caso num esforço extremo o sangue não ser 

mandado adequadamente para o seu cérebro, entretanto, isto é extremamente raro de ocorrer 

em testes feitos em bicicleta. Risco da coleta de sangue da artéria do braço: (a) hematoma 

(mancha roxa) no local da picada da agulha e (b) além de um desconforto, ou mesmo um 

pouco de dor, no momento da picada (quando a agulha atravessar a pele). 

IV) Os benefícios que podemos obter com este estudo são:  

- maior conhecimento dos mecanismos hipertensão pulmonar durante o exercício, uma 

vez que é durante o esforço que ocorrem os maiores sintomas da sua doença.  e assim, 

conseguir avaliar melhor . Isto poderá favorecer outras pessoas que tenham a mesma doença 

que você, em termos de menores riscos e desconforto. 

- fornecer mais informações para os médicos que tratam outros pacientes com o 

mesmo problema que o seu, para aprenderem a entender melhor a hipertensão pulmonar 

idiopática e a associada a esquistossomose. 

V) Se durante as avaliações que você fizer neste protocolo você tiver algum mal-estar, 

colocamos a disposição serviço médico para tratamento de tais alterações. Para tanto, basta 

entrar em contato pelo telefone 5571-8384 (Serviço de Função Pulmonar e Fisiologia Clínica do 

Exercício (SEFICE) e se identificar como participante deste protocolo, que a equipe estará à 
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disposição para a sua assistência. 

VI) A qualquer hora do dia você poderá esclarecer suas dúvidas ou ser atendido 

através de contato com o SEFICE (5571-8384) ou com o profissional responsável por esta 

pesquisa (Dr Fabrício Martins Valois, no celular 9658-6508) ou pessoalmente de 2a - 6a feira 

no SEFICE, situado na Rua Professor Francisco de Castro, no 54, travessa da Rua 

Marselhesa. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) - Rua Botucatu, n 572 - Sala 14, 10 andar 

(telefones.: 5576-4564 / 5571-1062). 

VII) A qualquer momento você pode desistir da participação deste estudo, sem ser 

prejudicado em qualquer sentido. 

VIII) Os dados obtidos nas suas avaliações serão mantidos em sigilo, isto é, em 

segredo.  

IX) Os resultados obtidos com este estudo, tanto positivos quanto negativos, serão 

discutidos com você. 

X) Você terá direito a tratamento médico e indenização pela instituição em caso de 

danos ocorridos por causa deste estudo. 

XI) Caso você tenha gastos adicionais por causa da sua participação neste estudo, 

eles serão cobertos. 

Eu, ____________________________________________, acredito ter sido 

suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo: “CONTRASTE ENTRE AS RESPOSTAS FISIOLOGICAS AO 

EXERCICIO DE PACIENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR (HAP) 

ASSOCIADA À ESQUISTOSOMOSE E HAP IDIOPÁTICA”. Eu discuti com o(a) Dr(a) 

___________________________ sobre minha decisão em participar deste estudo. Ficaram 

claros para mim quais são os propósitos do estudo, os exames que serão realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos constantes. 

Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia de 

acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente, em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante a 

realização do mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu 

possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 
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__________________________________      Data:___/____/___  

 Assinatura do paciente / representante legal 

__________________________________      Data:___/____/___  

            Assinatura da testemunha 

Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido do paciente _______________ _____________________ ou do seu 

representante legal Sr(a) __________ _____________________ para a participação dele(a) 

neste estudo. 

 

Dr Fabrício Martins Valois – Pós-Graduando 

Tel. Comercial: 5571-8384 - Laboratório de Exercício (SEFICE) 
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Abstract 

Background: Schistosomiasis is potentially the most common cause of pulmonary 

arterial hypertension (PAH) worldwide. Althought there are histopathological similarities 

between schistosomiasis-associated PAH (Sch-PAH) and idiophatic PAH (IPAH), a 

higher survival in Sch-PAH has been referred. The mechanisms related to this better 

outcome are not known. We therefore hypothesized that patients with Sch-PAH could 

have less impaired physiological responses to incremental cardiopulmonary exercise 

testing (CPET), compared do IPAH subjects. Objectives: Primarly, to contrast the 

differences in physiological responses to dynamic exercise between patients with Sch-

PAH and IPAH; secondly, to correlate resting hemodynamic with CPET parameters, 

and also, to correlate the distance walked in the six-minute walking test (6MWT) with 

peak O2. Methods: We analyzed CPET and 6MWT performed in naïve patients with 

IPAH and Sch-PAH, within 1 month after the diagnostic cardiac catheterization. There 

was 2 phases in the study design: i) retrospective, with analysis of CPET of subjects 

previously diagnosed with Sch-PAH and IPAH, performed as a part of routine 

investigation or another study protocol; ii) prospective, in which we performed CPET in 

newly diagnosed Sch-PAH and IPAH naïve patients. Results: We enrolled 8 Sch-PAH 

and 9 IPAH patients. There were no significant between-group differences in cardiac 

index (CI), pulmonary vascular resistance or mean pulmonary artery pressure. 

Furthermore, there were no differences in New York Heart Association  (NYHA) 

functional class or in the distance walked during 6MWT between the groups. However, 

peak O2 was greater in Sch-PAH than in IPAH patients (75.5 ± 21.4 vs 54.1 ± 16.1 

%predicted, p=0.016), as was the ratio of increase in O2 to work rate (8.2 ± 1.0 vs 6.8 

± 1.8 mL/min/W, p=0.03). Heart rate response for a given change in O2 was 

diminished (80.1 ± 20.6 vs 123.0 ± 39.2 beats/L/min; p=0.02) and peak oxygen pulse 

was greater in Sch-PAH (p<0.05). Additionally, the slope of the ventilatory response as 

a function of CO2 output was lower in Sch-PAH (40.3 ± 3.9 vs 55.6 ± 19.8, p= 0.026). 

There were correlations between CI and key exercise parameters only in IPAH subjects. 

There was no correlation between distance walked in 6MWT and peak O2 between the 

groups.   Conclusions: Sch-PAH patients had less impaired physiological responses to 

exercise than IPAH subjects with similar resting hemodynamic dysfunction. Resting 

cardiac index correlated to key exercise parameters only in IPAH subjects, and the 

6MWT did not identify the functional disparities between Sch-PAh and IPAH subjects. 
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Our data suggest that subjects with Sch-PAH could have a better ability to adjust 

pulmonary blood flow during exercise, which might be related to its better clinical course 

compared to IPAH. 

 


