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RESUMO	



 

Alves Junior JL. Avaliação do acoplamento ventrículo-arterial na hipertensão 
arterial pulmonar associada à esquistossomose [tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 
 
Introdução: A hipertensão arterial pulmonar associada à esquistossomose 
(HAP-Sch) é uma doença de alta relevância no cenário da hipertensão 
pulmonar, particularmente em países em desenvolvimento. Em comparação 
com a hipertensão arterial pulmonar idiopática (HAPi), a HAP-Sch vem 
sendo caracterizada como uma doença de maior sobrevida, sem que 
tenham sido identificados mecanismos que justifiquem sua particular 
evolução clínica. O acoplamento ventrículo arterial (VDAP), expresso pela 
relação entre a contratilidade do ventrículo direito e sua pós-carga, vem 
sendo estudado como potencial marcador da resposta cardíaca frente à 
doença vascular pulmonar. Entretanto, não há estudos na literatura 
avaliando o VDAP na HAP-Sch. Objetivos: Comparar o VDAP de pacientes 
com HAP-Sch com o encontrado em pacientes com HAPi. Avaliar a 
associação do VDAP com os achados hemodinâmicos e com a sobrevida 
em ambas as situações. Métodos: Estudo retrospectivo com os pacientes 
com diagnóstico de HAP-Sch ou HAPi que realizaram cateterismo cardíaco 
direito (CCD) no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da 
Universidade de São Paulo entre 2013 e 2017. Foram revisadas as 
características clínicas e hemodinâmicas e, através do registro das curvas 
do CCD, foi estimada a pressão máxima isovolêmica do ventrículo direito 
(Pmaxiso) para cálculo da elastância do ventrículo direito ao final sístole 
(Ees). O VDAP foi calculado pela relação entre a Ees e a elastância da 
artéria pulmonar (Ea). Resultados: Foram incluídos 33 pacientes com HAP-
Sch e 68 pacientes com HAPi. O grupo HAP-Sch apresentou idade mais 
avançada (55,5 ± 15,1 vs 42,7 ± 15,2; p <0,001) sem diferença nos 
parâmetros hemodinâmicos obtidos pelo CCD. Pacientes com HAP-Sch 
apresentaram maior VDAP (1,93 ± 0,83 vs 1,51 ± 0,61; p = 0,012), maior 
Ees (1,78±1,41 vs 1,21±0,69; p 0,033) e não houve diferença na Pmaxiso e 
na Ea comparados a HAPi. Foram avaliadas correlações dos dados 
hemodinâmicos com os relacionados ao VDAP, destacando-se a relação 
entre VDAP e a pressão de átrio direito (PAD) (p = 0,001; r = 0,322), entre 
Ea e a resistência vascular pulmonar (p <001; r = 0,909) e entre Ees e o 
índice cardíaco (p <0,001; r = 0,519). Pacientes apresentando VDAP acima 
da mediana encontrada no estudo apresentaram sobrevida 
significativamente melhor (p = 0,032). Após análise bivariada considerando o 
VDAP e o diagnóstico de base evidenciou que o acoplamento ventrículo 
arterial se mantém como marcador prognóstico independente do tipo de 
hipertensão arterial pulmonar (p = 0,030; HR = 0,287; 95% IC, 0,093 - 
0,883). Conclusão: O acoplamento ventrículo-arterial é um fator prognóstico 
na hipertensão arterial pulmonar, estando aumentado na HAP-Sch, em 
relação a HAPi, sugerindo que a resposta ventricular frente à doença 
vascular pulmonar associada à esquistossomose possa ser o motivo pelo 
qual esta forma particular de hipertensão arterial pulmonar possui melhor 
prognóstico em relação à hipertensão arterial pulmonar idiopática.   
 



 

Descritores: Hipertensão pulmonar; Esquistossomose; Hemodinâmica; 
Cateterismo cardíaco; Sobrevida; Acoplamento ventrículo-arterial. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	

	
ABSTRACT	



 

 
 
Alves Junior JL. Evaluation of ventricular-arterial coupling in schistosomiasis-
associated pulmonary arterial hypertension [thesis]. São Paulo: “Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019. 
 
Introduction: Schistosomiasis associated pulmonary arterial hypertension 
(Sch-PAH) is a highly relevant disease in the pulmonary hypertension 
scenario, particularly in developing countries. Compared with idiopathic 
pulmonary arterial hypertension (IPAH), PAH-Sch has been characterized 
with better prognosis, without identified mechanisms that justify this clinical 
course. Right ventricular-arterial pulmonary coupling (RVPA), expressed by 
the relationship between right ventricular contractility and afterload, has been 
studied as a potential marker of cardiac response to pulmonary vascular 
disease. However, there are no studies evaluating RVPA in Sch-PAH. 
Objectives: To compare the RVPA of patients with Sch-PAH with that found 
in patients with IPAH. To evaluate the association of RVPA with 
hemodynamic findings and survival in both groups. Methods: Retrospective 
study with patients diagnosed with Sch-PAH or iPAH who underwent right 
heart catheterization (RHC) at the Heart Institute of the University of São 
Paulo between 2013 and 2017. Clinical and hemodynamic characteristics 
were reviewed and, by means of the recorded RHC curves, right ventricular 
maximum isovolemic pressure (Pmaxiso) was estimated to calculate right 
ventricular elastance at the end systole (Ees). The RVPA was calculated by 
relationship between the Ees and the pulmonary artery elastance (Ea). 
Results: We included 33 patients with Sch-PAH and 68 patients with iPAH. 
Sch-PAH patients were older (55.5 ± 15.1 vs 42.7 ± 15.2; p <0.001) with no 
difference in the invasive hemodynamic parameters. Patients with Sch-PAH 
presented higher RVPA (1.93 ± 0.83 vs 1.51 ± 0.61; p = 0.012), higher Ees 
(1.78 ± 1.41 vs 1.21 ± 0.69; p = 0.033) without any difference in Pmaxiso and 
Ea compared with iPAH. RVPA significantly correlated with right atrial 
pressure (RAP) (p = 0.001; r = 0.322), whilst Ea had a positive correlation 
with pulmonary vascular resistance (p <0.001; r = 0.909) and Ees with 
cardiac index (p <0.001; r = 0.519). Patients with VDAP above the median 
value found in the present study had significantly better survival (p = 0.032). 
The bivariate analysis including VDAP and the baseline diagnosis showed 
that the ventricular arterial coupling remained as a prognostic marker 
regardless of the type of pulmonary arterial hypertension (p = 0.030; HR = 
0.287; 95% CI, 0.093-0.883). Conclusion: Ventricular-arterial coupling is a 
prognostic factor in pulmonary arterial hypertension, being increased in Sch-
PAH when compared with IPAH, suggesting that ventricular response to 
schistosomiasis-associated pulmonary vascular disease may be the reason 
why this particular form of pulmonary arterial hypertension has a better 
prognosis compared with idiopathic pulmonary arterial hypertension. 
 
Descriptors: Pulmonary hypertension; Schistosomiasis; Hemodynamics; 
Cardiac catheterization; Survival; Right ventricular-pulmonary arterial 
coupling	
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1. Introdução 

1.1 Hipertensão pulmonar 

1.1.1 Definição e classificação da hipertensão pulmonar 

O termo hipertensão pulmonar (HP) remete à condição hemodinâmica 

caracterizada pelo aumento da pressão da artéria pulmonar maior que 20 

mmHg, podendo ser classificada em 5 grupos, de acordo com as 

características clínicas e com os mecanismos fisiopatológicos 

predominantes associados à hipertensão pulmonar, conforme o último 

simpósio mundial, realizado em Nice, em 2018 (1). 

A hipertensão arterial pulmonar (HAP), grupo 1 na classificação 

internacional (tabela 1) (1), é uma doença grave da circulação pulmonar, 

cuja fisiopatologia está centrada no acometimento arterial pulmonar, através 

de três mecanismos principais: vasoconstricção, remodelamento vascular 

pulmonar e trombose das artéria pulmonares. (2, 3). A soma destes três 

mecanismos acaba por determinar progressiva perda de complacência 

vascular e aumento da resistência vascular pulmonar, determinando assim 

aumento da pós-carga do ventrículo direito. Em face deste aumento de pós-

carga, ocorre perda da função ventricular direita, que determina a maior 

parte dos sintomas da HAP e, ulteriormente, leva ao óbito (4).  

O diagnóstico de HAP é firmado através do cateterismo cardíaco 

direito, quando na presença de pressão arterial pulmonar média (PAPm) 

maior ou igual a 20 mmHg, com pressão de oclusão da artéria pulmonar 

(POAP) menor ou igual a 15 mmHg e resistência vascular pulmonar (RVP) 

maior ou igual a 3 WU em situação de repouso e na ausência de 
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tromboembolismo pulmonar e de doença do parênquima pulmonar ou 

cardíaca significativa(1). 

A HAP acomete classicamente adultos em fase produtiva; no entanto, 

tem-se notado um envelhecimento dessa população ao longo dos últimos 

anos, passando de uma idade média de 36±15 anos, conforme o registro 

americano publicado na década de 1980(5), para 51-55 anos nos principais 

registros publicados após o ano 2000 (França 2006, Estados Unidos – 

REVEAL 2010 e Espanha 2012) (5-7). No Brasil, em um registro de nosso 

centro, publicado em 2015, a idade média dos pacientes com HAP foi de 46 

anos(8).  

Os sintomas clínicos relacionados à hipertensão pulmonar (dispneia 

aos esforços, palpitação, hemoptise, pré-síncope ou síncope e dor torácica) 

são pouco específicos, o que dificulta e atrasa o diagnóstico da doença. Ao 

exame físico, os achados mais frequentes são hiperfonese da segunda 

bulha,  presença de sopro sistólico característico da  presença de 

insuficiência tricúspide, além de edema periférico, turgência jugular e 

hepatomegalia dolorosa, demonstrando a presença de insuficiência cardíaca 

direita (9). 
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Tabela 1. Classificação da hipertensão pulmonar conforme o último 
simpósio mundial Nice 2018 – adaptado de Simonneau et al (1). 

Classificação da hipertensão pulmonar 

1. Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) 
1.1 HAP idiopática 
1.2 HAP hereditária 
1.3 Induzida por drogas ou toxinas 
1.4 Associada a: 
          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 
1.5 Respondedores aos bloqueadores de canal de cálcio 
1.6 Doença pulmonar veno-oclusiva e/ou hemangiomatose capilar 

pulmonar 
1.7 Hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido 

2. Hipertensão Pulmonar por Doença Cardíaca Esquerda 
     2.1 Insuficiência cardíaca com FE preservada 
     2.2 Insuficiência cardíaca com FE reduzida 
     2.3 Doença valvar 
     2.4 Cardiopatias congênitas ou adquiridas que levam à HP pós-

capilar 

3. Hipertensão Pulmonar por Doença Pulmonar e/ou Hipóxia 
     3.1 Doença pulmonar obstrutiva  
     3.2 Doença pulmonar restritiva 
     3.3 Outras doenças pulmonares com distúrbio misto 
     3.4 Hipóxia sem doença estrutural pulmonar 
     3.5 Doenças do desenvolvimento pulmonar 

4. Hipertensão Pulmonar por Obstruções de Artéria Pulmonar 
     4.1 Hipertensão pulmonar por trombembolismo pulmonar 
crônico 
     4.2 Outras obstruções de artéria pulmonar 

5. Hipertensão pulmonar por mecanismos multifatoriais e/ou 
desconhecidos 

     5.1 Doenças hematológicas: anemia hemolítica crônica, 
doenças mieloproliferativas 

     5.2 Doenças sistêmicas e metabólicas: histiocitose pulmonar de 
células de Langerhans, doença de Gaucher, doenças de depósito do 
glicogênio, neurofibromatose e sarcoidose 

     5.3 Outras: mediastinite fibrosante, insuficiência renal crônica 
com ou sem hemodiálise 

     5.4 Cardiopatias congênitas complexas 
HP: hipertensão pulmonar; HAP: hipertensão arterial pulmonar; HIV: vírus da imunodeficiência 
humana; FE: fração de ejeção 
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1.1.2 Diagnóstico da hipertensão pulmonar 

O algoritmo diagnóstico de abordagem da hipertensão pulmonar tem 

como via final o diagnóstico de HAP e requer a exclusão de outras causas 

de hipertensão pulmonar; a figura 1 traz o algoritmo para o diagnóstico da 

hipertensão pulmonar (10). Ressalta-se a importância da prova de função 

pulmonar completa (com difusão) e da tomografia de tórax para excluir 

hipertensão pulmonar associada a doença pulmonar ou hipóxia, da 

cintilografia ventilação e perfusão para excluir tromboembolismo pulmonar e 

do indispensável cateterismo de câmaras direitas (CCD) para confirmar a 

presença de hipertensão e definir o padrão hemodinâmico predominante 

(11). 

O CCD é usualmente realizado com o cateter de artéria pulmonar. O 

valor normal da pressão da PAPm em repouso é 14 ± 3 mmHg, sendo 

caracterizada a presença de HP quando a mesma se encontra maior ou 

igual a 20mmHg(1). Além da PAP, o CCD afere a pressão de átrio direito 

(PAD), pressão do ventrículo direito (PVD), a pressão de oclusão da artéria 

pulmonar (POAP) e o débito cardíaco (DC) com posterior cálculo da 

resistência vascular pulmonar (RVP) e do índice cardíaco (IC).  

 Através da medida da pressão de oclusão da artéria pulmonar e da 

RVP, determinam-se os distintos padrões hemodinâmicos encontrados em 

pacientes com hipertensão pulmonar. Na presença de POAP normal (menor 

ou igual a 15 mmHg) e resistência vascular pulmonar aumentada (maior ou 

igual a 3 WU), define-se o padrão pré-capilar, sugerindo que a resultante 

hemodinâmica tenha origem no território arterial pulmonar. Na presença de 

POAP aumentada (maior que 15 mmHg) e resistência vascular pulmonar 
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normal (menor que 3 WU), define-se o padrão pós-capilar, sugerindo que a 

resultante hemodinâmica tenha origem nas câmaras cardíacas esquerdas. 

Por fim, na presença de POAP aumentada (maior que 15 mmHg) e 

resistência vascular pulmonar aumentada (maior ou igual a 3 WU), define-se 

o padrão pós-capilar com componente pré-capilar associado, sugerindo a 

presença de acometimento de câmaras esquerdas mas já com componente 

arterial associado(1). A HAP, portanto, é caracterizada pela presença de 

hipertensão pulmonar com padrão pré-capilar (excluídas as causas 

pulmonares, cardíacas e tromboembólicas, conforme mencionado). 
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HP: hipertensão pulmonar; ECG: eletrocardiograma; DLCO: difusão do monóxido de carbono; TC: 
tomografia computadorizada; VD: ventrículo direito; V/Q: relação ventilação e perfusão; TEP: 
tromboembolismo pulmonar; TEPCH: tromboembolismo pulmonar crônico hipertensivo; CCD: 
cateterismo cardíaco direito; TETp: tromboendarterectomia pulmonar; PAPm: pressão arterial 
pulmonar média; POAP: pressão de oclusão da artéria pulmonar; RVP: resistência vascular pulmonar; 
PAPd: paressão arterial pulmonar diastólica; HIV: vírus da imunodeficiência humana; HAP: 
hipertensão arterial pulmonar; TCAR: tomografia computadorizada de tórax de alta resolução; DVOP: 
doença veno-oclusiva pulmonar; HCP: hemangiomatose capilar pulmonar; ECO TT: ecocardiograma 
transtorácico; USG: ultrassonografia 
 
Figura 1. Algoritmo para o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar (10). 

 

Sucedem-se ao CCD, importantes etapas para tentar identificar 

alguma condição associada à hipertensão arterial pulmonar através de 

revisão da história clínica, marcadores de autoimunidade (devido às 

doenças do tecido conectivo), sorologias (incluindo HIV e hepatites B e C), 
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avaliação minuciosa da tomografia computadorizada de tórax de alta 

resolução (pela possibilidade de doença veno-oclusiva ou hemangiomatose 

capilar pulmonar), ecocardiograma com microbolhas (avaliar presença de 

shunts) e ultrassonografia de abdome superior (avaliar presença de cirrose 

ou fibrose periportal, esta última sendo particular característica da 

esquistossomose) (9).  

Ainda no contexto diagnóstico da HAP, cabe detalhar o diagnóstico de 

HAP-Sch que consiste na presença de padrão pré-capilar pelo CCD 

associado a achados ultrassonográficos hepáticos altamente sugestivos de 

esquistossomose mansônica (aumento do lobo esquerdo e/ou fibrose peri-

portal) e pelo menos um dos seguintes: 1) exposição a região endêmica 

para esquistossomose; 2) tratamento prévio para esquistossomose; 3) 

presença de ovos de Schistosoma mansoni no exame de fezes ou biópsia 

retal (12).  

 

1.2 Hipertensão arterial pulmonar associada à esquistossomose 

1.2.1 Epidemiologia e ciclo 

A HAP é uma forma rara de hipertensão pulmonar, com prevalência 

estimada entre 6,6 e 26 casos por milhão de habitantes. Há, todavia, uma 

importante  lacuna epidemiológica que pode mudar substancialmente esta 

estimativa devido a doenças que acometem a população de países em 

desenvolvimento, mas que ainda estão sujeitas ao subdiagnóstico e à 

subnotificação (13).  

Entre as doenças com prevalência subestimada, a esquistossomose 

é potencialmente a mais importante por ser a terceira doença parasitária 
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mais frequente no mundo(14, 15). Fatores biológicos, demográficos, 

socioeconômicos, políticos e culturais compõem fatores de risco para a 

transmissão da esquistossomose que continua acometendo pelo menos 78 

países (52 dos quais são países endêmicos com transmissão moderada a 

alta). A doença é altamente relacionada com a pobreza, e o relatório de 

2019 estima que pelo menos 220,8 milhões de pessoas precisariam de 

tratamento preventivo para esquistossomose em 2017, enquanto apenas 

102,3 milhões de pessoas foram reportadas como tratadas. Dois fatores 

aumentam o número de pessoas infectadas com esquistossomose no 

mundo: o ecoturismo e as grandes migrações, por exemplo de pessoas 

oriundas do nordeste brasileiro ou de refugiados oriundos da África que 

introduzem a doença em novas zona (15-17). 

O ciclo do Schistossoma mansoni se dá início quando seu hospedeiro 

definitivo, o homem, libera suas fezes com ovos do parasita na água, eles 

eclodem e liberam os miracídios que penetram nos caramujos da espécie 

Biomphalaria, hospedeiro intermediário. No caramujo, os miracídios se 

multiplicam e, após 30 dias, sofrem novas modificações morfológicas e são 

liberados na água, agora como larvas nadadoras conhecidas como 

cercárias. Estas cercárias infectam a pele do hospedeiro definitivo, liberando 

a sua cauda e se tornando esquistossômulos; após, penetram na circulação 

venosa, passando pelos pulmões até se alojarem nas veias mesentéricas ou 

na circulação portal, onde há ovoposição para o intestino para saírem nas 

fezes e reiniciarem o ciclo. A figura 2 demonstra o ciclo do parasita. 
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Figura 2 -  Ciclo de vida do esquistossoma (18). 
 

Acredita-se que cerca de 7,7% dos pacientes diagnosticados com 

esquistossomose mansônica hepatoesplênica podem também apresentar 

hipertensão pulmonar, sendo que mais da metade destes (4,6% do total) 

apresentam hipertensão arterial pulmonar (19). Considerando a prevalência 

da manifestação hepatoesplênica na esquistossomose, estes dados 

sugerem que a HAP-Sch seja potencialmente uma das causas mais 

prevalentes de HAP no mundo, com particular importância em regiões do 

globo onde a esquistossomose é endêmica, como no Brasil. De fato, cerca 

de 20% dos pacientes em seguimento de HP em um centro de referência no 

Brasil apresentavam HAP-Sch (8).  
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1.2.2 Fisiopatologia da HAP-Sch 

A circulação pulmonar normal é de alto fluxo com baixa pressão, em 

virtude de ser um sistema de alta complacência e baixa resistência; desta 

forma, é justamente a alteração nas características mecânicas do sistema 

circulatório pulmonar a responsável pela limitação característica de 

pacientes com hipertensão pulmonar (20).  

Antes da década de 1960, acreditava-se principalmente em duas 

teorias fisiopatológicas para HAP-Sch, ambas envolviam a passagem dos 

ovos ou do verme pela circulação pulmonar que induziria à uma inflamação 

endotelial granulomatosa em sujeitos predispostos (21) ou atuariam de 

forma a obstruir mecanicamente o fluxo pulmonar (22). Entretanto, já na 

década de 1960, um estudo brasileiro identificou lesões vasculares 

pulmonares na ausência de ovos, sugerindo que estes talvez não fossem os 

responsáveis isolados pela gênese de hipertensão pulmonar (23). Mais 

recentemente, este estudo foi reproduzido. Embora em uma pequena 

proporção dos casos fosse possível a identificação de ovos no território 

vascular pulmonar (Figura 3A), na maior parte dos casos, as lesões 

vasculares encontradas eram indistinguíveis das encontradas na HAPi 

(Figura 3B) (24). 
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Figura 3. Cortes histológicos de artéria pulmonar de pacientes com 

hipertensão arterial pulmonar associada à esquistossomose 
(24). A) Artéria pulmonar com ovo do parasita em sua luz (seta 
preta) B) Lesão plexiforme encontrada em paciente com 
hipertensão artérial pulmonar associada à esquistossomose. 

 

Embora não esteja claro o mecanismo pelo qual a presença do 

parasita deflagra a doença vascular pulmonar, estes dados sugerem que o 

remodelamento vascular resultante seja comparável ao encontrado na HAPi. 

As manifestações clínicas da HAP-Sch também são muito 

semelhantes aquelas da HAPi em muito aspectos, tais como, dispneia 

progressiva, dor no peito, edema de membros inferiores e síncope (17). No 

entanto, a diferenciação hemodinâmica ainda não está muito clara, 

parecendo ser um pouco menos grave da HAP-Sch (8, 25, 26), mas com 

uma tendência de melhor sobrevida que na HAPi mesmo pareando os 

achados hemodinâmicos (25). 

Um achado radiológico que caracteriza a HAP-Sch é a importante 

dilatação da artéria pulmonar comparada a HAPi, independente dos valores 

that it had more CD4þ T cells than controls, and more den-
dritic cells than both controls and IPAH. These findings sug-
gest an ongoing antigenic stimulation in PAH, a fortiori so in
SCH-PH, yet a pattern of pulmonary vasculopathy closely
resembling IPAH, suggestive of a final common pathway in
their pathogenesis of PAH.

Our data confirm histopathological studies of the lungs
in Schistosomiasis-associated pulmonary hypertension by
Chaves: granulomatous inflammation to Schistosoma eggs,
thrombotic and plexogenic arteriopathy.6e8 Our results
differ with respect to the predominance of patterns: plexo-
genic arteriopathy, mostly without active infection today,
in contrast to predominance of lesions directly related to
active infection including thrombotic arteriopathy, 45 years
ago. In line with our findings, Graham et al. described the
presence of granulomas in 22% of the lungs of Brazilian pa-
tients of the Northeast region with SCH-PH, and could not
find egg antigens in their samples. This is likely to be
related to increasing availability of treatment of infection,
decrease in worm burden over the years,4 low prevalence
of re-infestation in migrants to non-endemic areas like

S~ao Paulo, and possibly longer survival when diagnosed
with PAH. Of note, our findings also differ from those in
experimental Schistosoma infection in mice, where active
granuloma and associated thrombotic arteriopathy prevail,
and bona fide plexiform lesion are not found.20e22 The
observed inflammatory changes in PAH confirm descriptive
studies in human IPAH,23e27 and extend these by directly
comparing IPAH and SCH-PH.

This series of SCH-PH cases is unique in the light of the
global burden of disease1,2,4,5 and the paucity of immuno-
histopathological data on this topic. However, several lim-
itations need to be taken into account when interpreting
these findings. First, studying autopsy cases has an
inherent bias towards end-stage disease. Second, the
archival clinical files appeared to be variably limited in
the amount of information recorded, regarding parame-
ters of Schistosoma infection, pulmonary hypertension
functional data, and treatment. However, the diagnoses
in all cases could be verified by autopsy findings indicating
both chronic Schistosomiasis and right heart failure. Thus,
the selection may have been skewed towards cases with

Figure 1 Example of plexiform lesion (A) and a granuloma associated with a Schistosoma egg (B), both in a SCH-PH case. A: The
plexiform lesion, which often has a characteristic localization at the origin of a supernumerary artery, features a vessel with slit-
like lumina lined by cuboid endothelium and is surrounded by thin-walled distended vessels (also referred to as angiomatoid vessels
or dilatation lesions). B: A granuloma situated inside a pulmonary artery. There is some inflammation with admixture of eosinophils
and some fibrosis with destruction of the elastic lamina. The arrow indicates the Schistosoma egg.

Table 4 Histopathological characteristics of pulmonary vasculopathy in PAH cases.

Group Vasculopathy pattern Inflammation

Plexogenic
arteriopathy

Thrombotic
arteriopathy

Lymphocytic
vasculitis

Lung Sch. eggs
and/or granulomas

Plexiform and/or
angiomatoid
lesions

Concentric
intimal fibrosis
of smalla arteries

Large PAb

eccentric
intimal fibrosis

Pulm. arterial
thrombosis

SCH-PH 10/10 (100%) 2/8 (25%) 4/9 (44%) 4/10 (40%) 4/10 (40%) 2/10c

IPAH 19/22 (86%) 6/13 (46%) 16/19 (84%) 2/22 (9%) 7/22 (32%) 0/22
c2 test p Z 0.22 p Z 0.51 p Z 0.03 p Z 0.11 p Z 0.71 p Z 0.03

SCH-PH Z Schistosomiasis associated pulmonary hypertension. IPAH Z idiopathic pulmonary arterial hypertension.
Arterial thrombosis: excluding thrombi in plexiform lesions.
Lymphocytic vasculitis: transmural lymphocytic inflammatory infiltrate, excluding plexiform lesions and organizing thrombi.
a Small arterioles: defined as pulmonary arteries at terminal bronchiolar level or smaller.
b Pulmonary arteries at bronchial level.
c In both cases locally associated with vasculitis and fibrinoid necrosis. Both cases also had liver granulomas with Schistosoma eggs at

autopsy, indicating active infection.
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SCH-PH, yet a pattern of pulmonary vasculopathy closely
resembling IPAH, suggestive of a final common pathway in
their pathogenesis of PAH.

Our data confirm histopathological studies of the lungs
in Schistosomiasis-associated pulmonary hypertension by
Chaves: granulomatous inflammation to Schistosoma eggs,
thrombotic and plexogenic arteriopathy.6e8 Our results
differ with respect to the predominance of patterns: plexo-
genic arteriopathy, mostly without active infection today,
in contrast to predominance of lesions directly related to
active infection including thrombotic arteriopathy, 45 years
ago. In line with our findings, Graham et al. described the
presence of granulomas in 22% of the lungs of Brazilian pa-
tients of the Northeast region with SCH-PH, and could not
find egg antigens in their samples. This is likely to be
related to increasing availability of treatment of infection,
decrease in worm burden over the years,4 low prevalence
of re-infestation in migrants to non-endemic areas like

S~ao Paulo, and possibly longer survival when diagnosed
with PAH. Of note, our findings also differ from those in
experimental Schistosoma infection in mice, where active
granuloma and associated thrombotic arteriopathy prevail,
and bona fide plexiform lesion are not found.20e22 The
observed inflammatory changes in PAH confirm descriptive
studies in human IPAH,23e27 and extend these by directly
comparing IPAH and SCH-PH.

This series of SCH-PH cases is unique in the light of the
global burden of disease1,2,4,5 and the paucity of immuno-
histopathological data on this topic. However, several lim-
itations need to be taken into account when interpreting
these findings. First, studying autopsy cases has an
inherent bias towards end-stage disease. Second, the
archival clinical files appeared to be variably limited in
the amount of information recorded, regarding parame-
ters of Schistosoma infection, pulmonary hypertension
functional data, and treatment. However, the diagnoses
in all cases could be verified by autopsy findings indicating
both chronic Schistosomiasis and right heart failure. Thus,
the selection may have been skewed towards cases with

Figure 1 Example of plexiform lesion (A) and a granuloma associated with a Schistosoma egg (B), both in a SCH-PH case. A: The
plexiform lesion, which often has a characteristic localization at the origin of a supernumerary artery, features a vessel with slit-
like lumina lined by cuboid endothelium and is surrounded by thin-walled distended vessels (also referred to as angiomatoid vessels
or dilatation lesions). B: A granuloma situated inside a pulmonary artery. There is some inflammation with admixture of eosinophils
and some fibrosis with destruction of the elastic lamina. The arrow indicates the Schistosoma egg.

Table 4 Histopathological characteristics of pulmonary vasculopathy in PAH cases.

Group Vasculopathy pattern Inflammation

Plexogenic
arteriopathy

Thrombotic
arteriopathy

Lymphocytic
vasculitis

Lung Sch. eggs
and/or granulomas

Plexiform and/or
angiomatoid
lesions

Concentric
intimal fibrosis
of smalla arteries

Large PAb

eccentric
intimal fibrosis

Pulm. arterial
thrombosis

SCH-PH 10/10 (100%) 2/8 (25%) 4/9 (44%) 4/10 (40%) 4/10 (40%) 2/10c

IPAH 19/22 (86%) 6/13 (46%) 16/19 (84%) 2/22 (9%) 7/22 (32%) 0/22
c2 test p Z 0.22 p Z 0.51 p Z 0.03 p Z 0.11 p Z 0.71 p Z 0.03

SCH-PH Z Schistosomiasis associated pulmonary hypertension. IPAH Z idiopathic pulmonary arterial hypertension.
Arterial thrombosis: excluding thrombi in plexiform lesions.
Lymphocytic vasculitis: transmural lymphocytic inflammatory infiltrate, excluding plexiform lesions and organizing thrombi.
a Small arterioles: defined as pulmonary arteries at terminal bronchiolar level or smaller.
b Pulmonary arteries at bronchial level.
c In both cases locally associated with vasculitis and fibrinoid necrosis. Both cases also had liver granulomas with Schistosoma eggs at

autopsy, indicating active infection.
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de PAPm, assemelhando-se à dilataçãoo encontrada nas HAP associada a 

doenças cardíacas congênitas (27). 

 

 

Figura 4. Tomografia de tórax de um paciente com hipertensão arterial 
pulmonar associada à esquistossomose: evidencia-se um 
aumento importante do tronco da artéria pulmonar (17). 

 

1.3 – Estratificação de risco na hipertensão arterial pulmonar 

A compreensão do prognóstico da HAP em suas múltiplas formas tem 

passado por uma progressiva mudança de paradigma. Cada vez mais torna-

se evidente que a utilização de um único marcador ou característica da 

doença não é suficiente para a compreensão da evolução clínica da mesma 

(28, 29). A avaliação de alguns marcadores combinados dentre os sugeridos 

pelo guideline europeu, tabela 3, tanto no momento do diagnóstico quanto 

ao longo do tratamento, tem se mostrado como uma forma muito mais 

 Copyright © 2016 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.

DIAGNOSIS
The diagnosis of schistosomiasis is based largely on
the history of environmental exposure to the para-
site and the detection of eggs in stool or urine
specimens or on rectal biopsy. Antibodies and/or
antigens detected mainly by ELISA in blood or urine
samples are also indications of infection, but its
utility is limited to nonendemic areas, as the mas-
sive exposure of the population in endemic areas
decreases the serology value as a marker of the
disease. Abdominal ultrasound may show findings
suggestive of schistosomiasis such as increased size
of the left lobe of the liver and periportal fibrosis; in
high-prevalence areas, this technique has a high
positive predictive value for the diagnosis [3,27].
The presence of hepatosplenic abnormalities may
be considered mandatory to assure the association
of schistosomiasis and the development of pulmon-
ary hypertension, not because pulmonary hyperten-
sion cannot develop in the absence of portal
abnormalities but because it is currently not feasible
to differentiate Sch-PAH from IPAH in a patient
without other chronic manifestation of schistoso-
miasis; even lung biopsy might be inconclusive
[19&].

The hemodynamic investigation of Sch-PAH is
similar to other PAH forms. After clinical suspicion
of pulmonary hypertension, an echocardiogram is
performed looking for signs of pulmonary hyperten-
sion. If these are present, right heart catheterization
is mandatory to confirm the presence of high pul-
monary arterial pressure and distinguish precapil-
lary and postcapillary predominance, as patients
with schistosomiasis can have either or both terri-
tories involved [8,28]. Regarding acute vasodilator

testing, no significant response is expected in
Sch-PAH patients [25].

TREATMENT
According to the classification from the PAH World
Symposium held in Nice, France, in 2013, Sch-PAH
is classified within group I (Pulmonary Arterial Hy-
pertension), as it shares hemodynamics and histo-
logical features with other causes in this group
[29,30]. On the basis of this resemblance, manage-
ment of Sch-PAH parallels what has been demon-
strated for other forms of PAH, with less robust
evidence to support it.

Conventional therapy for PAH such as diuretics
and oxygen should be implemented as needed for all
patients with Sch-PAH. Anticoagulation is a particu-
larly challenging issue as there is a risk of life-threat-
ening bleeding due to the presence of esophageal
varices [31]. The use of high-dosage calcium channel
blockers is not advised because of their adverse
effects in the setting of portal hypertension and
the ubiquitous absence of response to acute vaso-
dilator testing [25].

PAH-targeted therapy may be beneficial to Sch-
PAH patients. Preliminary reports noted improve-
ment in right ventricular function assessed by MRI
with sildenafil [32]. A more recent case series
described improvements in invasive hemodynam-
ics, functional class and six-minute walk distance
with the use of sildenafil and/or bosentan in Sch-
PAH [23]. Studies addressing harder endpoints such
as mortality or time to clinical worsening with
specific PAH therapy are still lacking in the setting
of Sch-PAH.

The effect of antiparasitic treatment in Sch-PH is
questionable. In theory, it could be beneficial to
decrease the rate of egg deposition and, con-
sequently, the time and quantity of antigen
exposure, thereby decreasing the secondary inflam-
matory response. Nevertheless, a great number of
Sch-PAH patients no longer carry viable worms or
eggs at the time of diagnosis. In hepatosplenic dis-
ease, the response to antiparasitic treatment is
highly variable, ranging from no effect to resolution
of periportal fibrosis [33]. Antiparasitic treatment is
not generally believed to have a significant effect on
the pulmonary circulation, although at least one
case report noted significant improvement in hemo-
dynamics after treatment [34]. Even without evi-
dence of impact in the long-term outcome of the
disease and given the potential inflammatory mech-
anisms that might be related with the pathophysi-
ology of the disease, if a patient diagnosed with
Sch-PAH has never received antiparasitic treatment,
we believe that it should be considered, even in the
absence of active disease.

FIGURE 4. Chest CT scan of a Sch-PAH patient showing
pronounced enlargement of the main pulmonary artery. CT,
computed tomography; Sch-PAH, schistosomiasis-associated
pulmonary arterial hypertension.

Pulmonary arterial hypertension in schistosomiasis Gavilanes et al.
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robusta de se compreender o comportamento da HAP  (30-32). 

Recentemente foram descritas duas abordagens distintas para a avaliação 

prognóstica na HAP com modelos de estratificação de risco composto por 

diversas variáveis que avaliam aspectos distintos da doença, desde clínicos 

até hemodinâmicos. Uma primeira abordagem foi descrita por um grupo 

sueco (32) enquanto a segunda foi descrita na França (30).  

A estratificação de risco francesa tem como objetivo identificar o 

indivíduo de baixo risco de óbito através da presença dos seguintes 

parâmetros não invasivos, combinados: níveis séricos de peptídeo 

natriurético do tipo B (BNP) menores que 50pg/mL, distância caminhada no 

teste de caminhada de seis minutos (TC6M)  maior que  440m e classe 

funcional (CF) menor ou igual a 2 (30). Já a estratificação de risco do grupo 

sueco atribui a quatro variáveis (CF, TC6M, BNP e índice cardíaco (IC)) uma 

nota de 1 (baixo risco), 2 (risco intermediário) e 3 (alto risco) de acordo com 

a tabela 2, que são somadas para estabelecer uma média cujo valor vai 

determinar, através do número inteiro mais próximo, o baixo (1), 

intermediário (2) ou alto risco (3) (32). 

 

  



15 
 

 

Tabela 2. Tabela de avaliação dos fatores prognósticos na hipertensão 
arterial pulmonar –  adaptada de Galiè et al(17). 

 
 

 

 Apesar do avanço que tais abordagens tenham representado ao 

longo dos últimos anos, há uma limitação que tem se tornado cada vez mais 

evidente, que é a não avaliação da resposta ventricular direita de forma mais 

abrangente. 

Um estudo holandês, publicado em 2015, evidenciou duas 

populações de pacientes que poderiam ser compreendidas como de baixo 

risco, tanto na abordagem francesa quanto na abordagem sueca. Entretanto, 

ao longo do tempo, um subgrupo evoluiu com deterioração clínica, enquanto 

o outro permaneceu estável. A única característica que diferenciava os dois 

grupos ao longo do tempo, era a resposta ventricular. Enquanto um dos 

grupos manteve volumes e função ventricular direita estável, o outro foi 
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apresentando progressiva dilatação do ventrículo direito ao longo do tempo 

e perda de função, com consequente deterioração clínica (33). 

Mais recentemente, o mesmo grupo francês que descreveu uma das 

abordagens para avaliação prognóstica, avaliou um subgrupo de pacientes 

classificado como de baixo risco. Dentre este subgrupo, pacientes que 

apresentavam volume sistólico indexado baixo, uma maneira indireta de 

avaliar a resposta ventricular, apresentavam pior prognóstico (34).  

Fica evidente, portanto, que a resposta ventricular frente à doença 

vascular pulmonar tem absoluta relevância na compreensão das diversas 

formas de HAP.  

 

1.4 Acoplamento ventrículo-arterial 

O VD normal tem paredes finas e forma de lua-crescente, sendo 

incapaz de lidar com aumentos rápidos na PAP. No entanto, na presença de 

PAP aumentada cronicamente, o VD tenta adaptar-se por um aumento 

progressivo da contratilidade, permitindo manutenção do débito cardíaco. 

Quando essa adaptação falha, há aumento das pressões de enchimento e 

das dimensões do VD, tendo como objetivo a manutenção do fluxo de saída 

conforme descrito pela lei de Frank-Starling. A exaustão desses 

mecanismos adaptativos leva à maior gravidade, portanto, tornam-se 

importantes as medidas da função do VD em pacientes com HP, incluindo 

as estimativas da contratilidade, a avaliação do débito cardíaco e da pós-

carga (35). 

De acordo com a base fisiopatológica da doença, as alterações 

hemodinâmicas deveriam estar relacionadas à capacidade ao exercício; no 
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entanto, alguns trabalhos não conseguem comprovar esta relação(36, 37), 

talvez porque os parâmetros utilizados para a avaliação hemodinâmica não 

sejam suficientes. Neste sentido, o acoplamento ventrículo-arterial vem 

demonstrando potencial não só de maior relação com a capacidade 

funcional, mas também que possa estar relacionado com a reversão do 

remodelamento inadequado do VD (38). 

Além de o CCD fornecer marcadores prognóstico e ser a ferramenta 

padrão-ouro para medida da pressão no território vascular pulmonar, ele 

pode permitir o cálculo das características mecânicas do sistema 

cardiovascular, tais como as elastâncias da artéria pulmonar e do VD ao 

final da sístole. A combinação destas variáveis corresponde a uma das 

forma de se interpretar o acoplamento ventrículo-arterial (39). A elastância é 

uma característica física definida com a capacidade de resistência à 

deformação e matematicamente expressa como a relação da variação de 

pressão sobre a variação de volume; já o acoplamento (VDAP) é a relação 

entre a contratilidade ventricular e a sua pós-carga (artéria pulmonar), sendo 

matematicamente expressa pela relação entre a elastância sistólica final do 

VD (Ees) e a elastância da artéria pulmonar (Ea) (40). 

A figura 2 ilustra uma curva pressão volume durante o ciclo cardíaco. 

Nela estão descritas as fórmulas utilizadas para o cálculo das elastâncias e 

do acoplamento ventrículo-arterial (41). Destaca-se a possibilidade de se 

obter o valor da pressão máxima isovolêmica do VD caso não haja 

disponibilidade do volume diastólico final do VD. Este cálculo é baseado na 

fórmula de Sunagawa et al (42), desenvolvida para avaliação do ventrículo 

esquerdo, validada para o VD por Brimioulle et al (43). O princípio desse 
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modelo envolve a determinação da pressão máxima que pode ser gerada 

pelo ventrículo direito. De uma forma geral, o ponto de maior contratilidade 

do VD antecede a abertura da válvula pulmonar; se a válvula pulmonar 

permanecesse fechada, o ventrículo direito manteria a contração até atingir 

uma pressão máxima, chamada pressão máxima isovolêmica, que 

corresponderia à força máxima que o ventrículo seria capaz de gerar. A 

estimativa da pressão máxima isovolêmica do VD é possível através da 

análise matemática das porções iniciais e finais de curva de pressão do VD 

ao longo do tempo, obtida pelo CCD (figura 3) (41, 42, 44).  

A modelagem matemática de um batimento único do VD, permite 

estimar a pressão máxima isovolêmica que por sua vez permite avaliar a 

contratilidade ventricular definida pela elastância máxima ou elastância ao 

final da sístole. Já a elastância arterial pulmonar pode ser calculada durante 

o CCD, através da relação entra a PAPm e o volume sistólico indexado.  A 

relação entre a elastância ventricular direita ao final da sístole e a elastância 

arterial, caracteriza o acoplamento ventrículo-arterial, uma medida de função 

do VD independente do débito cardíaco (45, 46). 
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VDAP: acoplamento ventrículo-arterial; Pmaxiso: pressão máxima isovolêmica do ventrículo direito; 
Ea: elastância arterial; Ees: elastância do ventrículo direito ao final da sístole; PAPm: pressão arterial 
pulmonar média; VS: volume sistólico  
 
Figura 5. Curva pressão-volume* do ventrículo direito e fórmulas das 

elastâncias e do acoplamento ventrículo-arterial. *Adaptada de 
Noordegraaf et al(41). 

 

 
HMP: pressão hidromotora; cos: cosseno; ω: frequência angular; t: tempo; Pd: pressão diastólica 
 
Figura 6. Ilustração e fórmula para cálculo da pressão máxima isovolêmica 

do ventrículo direito: curvas de ventrículo direito seguidas da 
fórmula de Sunagawa e colaboradores	 (42) e, à esquerda da 
figura, derivadas máximas das extremidades das curvas de 
ventrículo direito.  
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Nos últimos anos, o acoplamento ventrículo-arterial vem sendo 

avaliado, seja através da ressonância magnética ou do cateterismo cardíaco 

direito, pelo potencial para identificar a resposta do VD à terapia e nas 

diferentes formas de HP, podendo auxiliar na compreensão dos fenômenos 

fisiopatológicos e na evolução desta peculiar condição(45, 47, 48). Rolf et al 

demonstraram a normalização do acoplamento após a cirurgia de 

tromboendarterectomia pulmonar em 65 pacientes submetidos à RM antes e 

após o procedimento (38). Tedford et al com um cateter que estimava o 

volume do VD durante o CCD avaliaram o acoplamento em 12 pacientes, 7 

com HAPi e 5 com HAP relacionada à esclerose sistêmica, demonstrando 

diferença entre essas duas condições (44); de forma semelhante, mas 

utilizando o conceito de pressão máxima isovolêmica com a curva do VD 

obtido no CCD, a contratilidade do VD na HAPi e na HAP relacionada à 

esclerose sistêmica são estatisticamente diferentes conforme o estudo de 

Overbeek et al com 30 pacientes (45).  

Talvez a compreensão do acoplamento ventrículo-arterial permita 

compreender diferentes comportamentos clínicos nas diversas formas de 

hipertensão pulmonar, de forma independente das medidas de função 

ventricular habitualmente estimadas, como o débito cardíaco, por exemplo. 

 

  



21 
 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2.	HIPÓTESE	
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2. Hipótese 

A hipótese deste estudo é que a hipertensão arterial pulmonar associada 

à esquistossomose apresenta acoplamento ventrículo-arterial diferente 

da hipertensão arterial pulmonar idiopática o que pode explicar a 

diferença de sobrevida entre essas duas populações. 
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3. Objetivos do estudo: 

 

3.1 Primário 

Comparar o acoplamento ventrículo-arterial na HAP associada à 

esquistossomose com o acoplamento ventriculo-arterial na HAP 

idiopática. 

 

3.2 Secundários 

Comparar a pressão máxima isovolêmica, a elastância arterial 

pulmonar e a elastância do ventrículo direito ao final da sístole na 

HAP associada à esquistossomose e na HAP idiopática; 

Correlacionar o acoplamento ventrículo-arterial, a pressão máxima 

isovolêmica, a elastância arterial pulmonar e a elastância do 

ventrículo direito ao final da sístole com as variáveis hemodinâmicas 

obtidas diretamente no CCD; 

Avaliar o papel prognóstico da avaliação do acoplamento ventrículo-

arterial na HAP. 
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4.	MÉTODOS	
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4. Métodos: 

 

4.1 Delineamento do estudo:  

 Estudo retrospectivo, unicêntrico 

 

4.2  População do estudo:  

 Pacientes com diagnóstico de HAP-Sch  ou HAPi que realizaram 

cateterismo cardíaco de câmaras direitas no serviço de hemodinâmica do 

Instituto do Coração (InCor) no período de março de 2013 a dezembro de 

2017. 

 

4.3 Aprovação do protocolo de pesquisa 

O projeto foi aprovado pela Comissão Científica do InCor do HC-

FMUSP sob número 4331-15-158 com certificado de aprovação de 

apreciação ética (CAAE) número 85547515.3.0000.0068. 

 

4.4 Critério de inclusão 

 Pacientes com exames registrados e armazenados na rede de 

computadores do Serviço de Hemodinâmica do InCor no período de 

março de 2013 a dezembro de 2017. 

 

4.5 Critérios de exclusão 

 Pacientes cujas curvas de pressão do ventrículo direito não 

apresentaram qualidade de sinal suficiente para a análise matemática. 
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4.6 Distribuição de grupos:  

 Os pacientes foram distribuídos em dois grupos, portadores de 

hipertensão arterial pulmonar idiopática e portadores de hipertensão 

arterial pulmonar associada à esquistossomose. 

 

4.7 Dados clínicos e demográficos:  

 A partir da revisão dos prontuários eletrônicos (através do si3 – 

programa utilizado no InCor para registro de exames e consultas) da 

população do estudo foram obtidos os seguintes dados: 

- Dados clínicos e demográficos; 

- Classe funcional, de acordo com a classificação da New York Heart 

Association (NYHA) (49)  

- Distância no teste de caminhada de 6 minutos (TC6M) 

- Dosagem sérica do peptídeo natriurético do tipo-B (BNP) – método 

de imunoensaio por quimioluminescência; 

 

4.8 Cateterismo cardíaco direito 

 O CCD é realizado no InCor com uso de cateter de Swan-Ganz 7F, 

medição de pressão através de transdutor descartável com 

preenchimento do lúmen do cateter com mistura de sangue e solução 

glicosada a 5%. O zero da calibração de pressão é estabelecido entre as 

linhas axilares média e anterior com o paciente na posição supina. As 

medições de pressão são obtidas ao final da expiração com uma média 

de pelo menos três ciclos ventilatórios. O débito cardíaco é medido 
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preferencialmente por termodiluição, utilizando a média de três medições 

consecutivas com variação máxima de 10% entre elas, ou pelo método 

indireto de Fick(9, 50).  

 Foram coletadas medidas de PAD, pressão de artéria pulmonar 

(PAP) sistólica, diastólica e PAPm, RVP, POAP e índice cardíaco. Definiu-

se como padrão pré-capilar, compatível com HAP, a presença de PAPm 

maior que 20 mmHg, RVP maior ou igual a 3WU e POAP menor ou igual 

a 15mmHg e pós- capilar quando acima de 15 mmHg(1). 

 

4.9 Estratificação de risco 

Foram utilizados para estratificar o risco de cada paciente, conforme a 

estratégia dos grupos francês e sueco, as seguintes variáveis: CF, TC6M, 

BNP e IC. 

Através da estratificação de risco do grupo francês, classificou-se o 

indivíduo em baixo risco na presença dos seguintes parâmetros não 

invasivos: BNP menor que 50pg/mL, TC6M maior que  400m e CF menor ou 

igual a 2; na ausência dessas condições, foi classificado como não baixo 

risco.  

Já pela estratificação de risco do grupo sueco atribuiu-se uma nota de 

1 (baixo risco), 2 (risco intermediário) e 3 (alto risco) de acordo com a tabela 

3, para cada variável, que foram somadas para estabelecer uma média cujo 

valor determinou, através do número inteiro mais próximo, o baixo (1), 

intermediário (2) ou alto risco (3). 
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4.10 Captação das curvas de pressão do ventrículo direito 

 As curvas de pressão do ventrículo direito são registradas e 

armazenadas pelo SPPOS versão 8.2 (São Paulo, 1998), programa padrão 

utilizado no Serviço de Hemodinâmica do InCor. Essas curvas foram 

transferidas para outro computador, para análise off-line, através da qual se 

efetua o cálculo do acoplamento ventrículo-arterial.  

 

4.11 Análise das curvas de pressão do ventrículo direito 

 A análise das curvas foi realizada através de rotina desenvolvida em 

R (RStudio, Desktop Free License) no próprio serviço. Através das derivadas 

máximas das extremidades das curvas de ventrículo direito (em um 

batimento), a fim de se modelar as fases de contração e relaxamento 

isovolêmicos (figura 7), calcula-se a pressão teórica máxima isovolêmica, 

permitindo o cálculo da elastância do ventrículo direito que associada à 

elastância da artéria pulmonar definirá o acoplamento ventrículo-arterial, de 

acordo com o modelo descrito por Sunagawa e colaboradores (43) e 

validado para o ventrículo direito por Brimioulle colaboradores (43). Abaixo, 

seguem as fórmulas para os cálculos das elastâncias (45, 46). 

O cálculo da elastância do ventrículo direito é feito através da 

seguinte fórmula: 

Ees = (Pmaxiso – PAPm)/ VSi 

Ees = elastância sistólica final do ventrículo direito; Pmaxiso = 

pressão máxima isovolêmica do ventrículo direito; PAPm = 

pressão média da artéria pulmonar e VSi = volume sistólico 

indexado. 
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Já a elastância da artéria pulmonar é calculada através da 

seguinte fórmula: 

Ea = PAPm/VSi  

Ea = elastância da artéria pulmonar; PAPm = pressão média da 

artéria pulmonar e VSi = volume sistólico indexado 

 O acoplamento ventrículo arterial é definido pela relação entre a 

elastância do ventrículo direito e da artéria pulmonar (Ees/Ea). 

 

 

Figura 7. Marcação das derivadas máximas das extremidades das curvas 
de ventrículo direito para se obter a pressão máxima 
isovolêmica. 
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4.12 Análise estatística 

Utilizou-se o programa IBM SPSS Statistics versão 26 (SPSS Inc., 

Chicago, IL).  As variáveis contínuas foram descritas sob a forma de média e 

desvio padrão enquanto as variáveis categóricas foram descritas sob a 

forma de porcentagem. A comparação dos dados contínuos foi realizada 

através de teste t de Student não pareado, enquanto as variáveis 

categóricas foram comparadas através do teste de qui-quadrado. A 

correlação de dados foi feita através do teste de Pearson.  

 Para a análise de sobrevida entre os grupos, o diagnóstico foi 

considerado à data do primeiro cateterismo cardíaco, enquanto que para a 

análise de sobrevida relacionada ao acoplamento ventrículo-arterial o 

acompanhamento inicial foi considerado à data do cateterismo que forneceu 

as curvas para o estudo, sendo 84 meses o per[iodo máximo de 

acompanhamento em ambas análises. As estimativas de sobrevida ao longo 

do tempo foram realizadas utilizando o método de Kaplan-Meier. O teste de 

log-rank foi utilizado para comparação estatística entre as curvas.  Foi 

utilizado o modelo de riscos proporcionais para avaliar a associação de 

variáveis selecionadas e a sobrevida. Foi utilizado modelo bivariado para 

avaliar a associação de variáveis selecionadas com a sobrevida, 

controlando-se para o diagnóstico de base. 

 Para todas análises acima, valores de p menores do que 0,05 foram 

considerados significativos.  
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5. Resultados 

 

 De um total de 845 exames realizados entre março de 2013 e 

dezembro de 2017, foram recuperados 670 exames para a análise off-line 

das curvas. A figura 4 traz a porcentagem de pacientes em cada grupo, 

sendo a maioria correspondente aos grupos 1 (50,9%). 

 

 HP: hipertensão pulmonar; HAP: hipertensão arterial pulmonar; DTC: doença do tecido conjuntivo; 
HIV: vírus da imunodeficiência humana; HAP-Sch: hipertensão arterial pulmonar associada à 
esquistossomose; HAPi: hipertensão arterial pulmonar idiopática  
 
Figura 8 - Disposição de pacientes no estudo 
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A tabela 1 traz comparações de dados demográficos, clínicos e 

hemodinâmicos, ressaltando-se a idade mais avançada na HAP-Sch (p 

<0,001), sem diferença com relação a gênero, classe funcional, BNP e teste 

de caminhada de seis minutos. A maioria dos exames avaliados  (68,3% do 

total) não tinha como finalidade o diagnóstico (pacientes prevalentes), sem 

diferença estatisticamente significante entre os grupos.  

Os dados obtidos no CCD foram semelhantes em ambas populações. 

Também não havendo diferença com significância estatística com relação à 

estratificação de risco pela abordagem francesa (p = 0,278) ou sueca (p = 

0,206). 
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Tabela 3 - Dados demográficos, clínicos e hemodinâmicos. 

 
HAP-Sch 

(n=33) 

HAPi 

(n=68) 
p 

Total 

(n=101) 

Idade 55,1±15,1 42,7±16,2 <0,001* 46,8±16,8 

Sexo     

      Feminino 21(63,6%) 51(75,0%) 0,261 72(71,3%) 

      Masculino 12(36,4%) 17(25,0%)  29(28,7%) 

Prevalentes 

Incidentes 

23 (69,7%) 

10 (30,3%) 

46 (67,6%) 

22 (32,3%) 
0,953 

69 (68,3%) 

32 (31,7%) 

CF     

      1 e 2 19 (57,6%) 36 (52,9%)  55 (54,5%) 

      3 13 (39,4%) 25 (36,8%) 0,385 38 (37,6%) 

      4 1 (3%) 7 (10,3%)  8 (7,9%) 

BNP (pg/mL) 215±297 233±246 0,743 228±263 

TC6M (m) 393±99 410±89 0,422 404±92 

Hemodinâmica (CCD)     

      PAD (mmHg) 10±5 13±7 0,051 12±6 

      PAPm (mmHg) 59±19 60±16 0,742 60±17 

      POAP (mmHg) 13±5 12±5 0,281 12±5 

      DC (L/min) 4,5±2,0 3,9±1,56 0,495 4,0±1,72 

      IC (L/min/m2) 2,4±1,1 2,2±0,8 0,269 2,3±0,9 

      RVP (WU) 15,1±12,0 14,4±7,9 0,729 14,7±9,4 

      CVP (mL/mmHg) 1,23±1,32 1,11±0,82 0,585 1,15±1,00 

      SvO2 (%) 62,7±11,4 57,7±11,8 0,177 59,2±11,8 

Estratificação de risco     

      Grupo Sueco 

          Baixo 

          Intermediário 

          Alto 

 

1 (1%) 

29 (87,9%) 

3 (9,1%) 

 

5 (7,4%) 

49 (72,1%) 

14 (20,6%) 

 

 0,206 

 

6 (9,9%) 

78 (77,2%) 

17 (16,8%) 

      Grupo Francês 

          Baixo 

          Não-baixo risco 

 

2 (6,1%) 

31 (93,9%) 

 

9 (13,2%) 

59 (86,8%) 

0,278 

 

11 (10,9%) 

90 (89,1%) 

CF: classe funcional; BNP: peptídeo natriurético cerebral; TC6M: teste de caminhada de 6 
minutos; PAD: pressão de átrio direito; PAPm: pressão média de artéria pulmonar; POAP: 
pressão de oclusão da artéria pulmonar; DC: débito cardíaco; RVP: resistência vascular 
pulmonar; CVP: complacência. 
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Entre os tratamentos prévios, também não houve diferença (p = 

0,375) entre os dois grupos: HAP-Sch apresentava 62,5% em monoterapia 

(sildenafila, ambrisentana ou bosentana) e 18,8% em terapia dupla 

(sildenafila com ambrisentana ou bosentana), enquanto HAPi apresentava 

51,5% e 28,3%, respectivamente. 

Os dados relacionados ao CCD ao diagnóstico também foram 

comparados entre os dois grupos, confirmando a ausência de diferença com 

significância estatística nos parâmetros hemodinâmicos, no entanto, 

conforme se observa na figura 10, a sobrevida em 84 meses aponta melhor 

sobrevida na HAP-Sch (p = 0,031). 

 

 

 
HAP-Sch: hipertensão arterial pulmonar associada à esquistossomose; HAPi: hipertensão arterial 
pulmonar idiopática 
 
Figura 9 - Sobrevida em 84 meses após o diagnóstico de HAP-Sch e HAPi: 

Estimativa de sobrevida em 84 meses pela curva de Kaplan-
Meier a partir do diagnóstico na população de 33 pacientes com 
diagnóstico de HAP-Sch (linha contínua) e de 68 pacientes com 
HAPi (linha tracejada). 

HAP-Sch 

HAPi 

p = 0,031 
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Os pacientes com HAP-Sch apresentaram VDAP maior comparados 

aos pacientes com HAPi (1,93±0,83 vs 1,51±0,61, p = 0,012) e maior 

contratilidade do VD, expressa pela Ees, no entanto, não houve diferença 

significativa quando comparados Ea e Pmaxiso. As comparações das 

variáveis relacionadas ao VDAP entre os dois grupos estão representadas 

na tabela 4 e na figura 10. 

 

 
Tabela 4 - Dados hemodinâmicos relacionados ao acoplamento ventrículo-

arterial. 

 HAP-Sch (n=34) 
HAPi 

(n=68) 
p 

Total 

(n=101) 

Dados     

      Pmaxiso (mmHg) 168,4±58,8 148,7±48,2 0,076 155,1±52,4 

      Ees (mmHg/mL/m2) 1,78±1,41 1,21±0,69 0,033 1,39±1,01 

      Ea (mmHg/mL/m2) 0,94±0,74 0,85±0,47 0,418 0,88±0,57 

      VDAP (Ees/Ea) 1,93±0,83 1,51±0,61 0,012 1,65±0,71 

HAP-Sch: hipertensão arterial pulmonar associada à esquistossomose; HAPi: hipertensão 
arterial pulmonar idiopática; Ees: elastância do ventrículo direito ao final da sístole; Ea: 
elastância da artéria pulmonar; VDAP: acoplamento ventrículo-arterial. 
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VDAP: acoplamento ventrículo-arterial; Pmaxiso: pressão máxima isovolêmica do ventrículo direito; 
Ees: elastância do ventrículo direito ao final da sístole; Ea: elastância arterial; HAP-Sch: hipertensão 
arterial pulmonar associada à esquistossomose; HAPi: hipertensão arterial pulmonar idiopática  
 
Figura 10 - Gráfico de erro com comparação de dados conforme o 

diagnóstico: A) Acoplamento ventrículo-arterial; B) Pressão 
máxima isovolêmica do ventrículo direito C)  Elastância sistólica 
final do ventrículo direito D) Elastância da artéria pulmonar. 

 
 

As figuras 11,12 13 trazem as correlações entre Ea, Ees ou VDAP 

com PAD, IC, RVP e BNP. A Ea destaca-se pela relação com os quatro 

parâmetros utilizados, enquanto a Ees não tem relação estatisticamente 

significativa apenas com PAD. Já a medida do acoplamento (VDAP) só tem 

relação com a PAD. 

 

p=0,012 
A) B) 

p=0,076 

C) 

p=0,033 
D) 

p=0,418 
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Ea: elastância arterial; PAD: pressão de átrio direito; IC: índice cardíaco; RVP: resistência vascular 
pulmonar; BNP: peptídeo natriurético do tipo B 
 
Figura 11 - Correlação entre a elastância arterial (Ea) com variáveis 

hemodinâmicas e BNP: pressão de átrio direito – PAD (A), índice 
cardíaco – IC (B), resistência vascular pulmonar – RVP (C) e 
peptídeo natriurético cerebral – BNP (D). 

 

 

  

p<0,001 
r=0,362 

A) B) 
p<0,001 
r=-0,699 

C) 
p<0,001 
r =0,909 

D) 
p<0,001 
r=0,588 
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Ees: elastância do ventrículo direito ao final da sístole; PAD: pressão de átrio direito; IC: índice 
cardíaco; RVP: resistência vascular pulmonar; BNP: peptídeo natriurético do tipo B 
 
Figura 12 - Correlação entre a elastância do ventrículo direito ao final da 

sístole (Ees) com variáveis hemodinâmicas e BNP: pressão de 
átrio direito – PAD (A), índice cardíaco – IC (B), resistência 
vascular pulmonar – RVP (C) e peptídeo natriurético cerebral – 
BNP (D). 

  

p=0,122 
r=0,155 

A) B) 
p<0,001 
r=-0,576 

C) 
p<0,001 
r =0,674 

D) 
p<0,001 
r=0,461 
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VDAP: acoplamento ventrículo-arterial; PAD: pressão de átrio direito; IC: índice cardíaco; RVP: 
resistência vascular pulmonar; BNP: peptídeo natriurético do tipo B 
 
Figura 13 - Correlação entre o acoplamento ventrículo-arterial (VDAP) com 

variáveis hemodinâmicas e BNP: pressão de átrio direito – PAD 
(A), índice cardíaco – IC (B), resistência vascular pulmonar – 
RVP (C) e peptídeo natriurético cerebral – BNP (D). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p=0,001 
r=-0,322 

A) B) 
p=0,813 
r=0,024 

C) 
p=0,361 

r = -0,092 

D) 
p=0,627 
r=-0,050 
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A sobrevida também foi analisada dividindo a população total 

conforme a mediana do VDAP, considerando-se o CCD do estudo como 

ponto inicial do acompanhamento até 84 meses, observando-se melhor 

sobrevida dos pacientes que apresentam VDAP maior que a mediana 

(VDAP > 1,5) (p = 0,033). 

 
VDAP: acoplamento ventrículo-arterial 
 
Figura 14 -  Sobrevida em 84 meses após o cateterismo conforme a 

mediana do acoplamento ventrículo-arterial (VDAP): Estimativa 
de sobrevida em 84 meses pela curva de Kaplan-Meier a partir 
do cateterismo na população total do estudo dividida conforme a 
mediana do VDAP – VDAP > 1,5 (linha contínua) e VDAP < 1,5  
(linha tracejada). 

 
 

VDAP > 1,5 

VDAP < 1,5 

p=0,032 
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A análise univariada, tabela 5, identificou as variáveis a serem 

consideradas como marcadores prognósticos iniciais na população total do 

estudo, tendo sido positivas o VDAP (p = 0,032), o AD (p = 0,020), o BNP (p 

= 0,001) e a CF (considerando a classe funcional 1 e 2 como referência, 

p=0,020) . Optou-se por realizar a análise bivariada com a variável de maior 

interesse, VDAP, e a de maior racional biológico no estudo (diagnóstico que 

divide a população nos dois grupos: HAP-Sch e HAPi), mantendo-se a 

significância do VDAP independente do diagnóstico de base (tabela 6).   
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Tabela 5 - Análise univariada de Cox dos riscos proporcionais (hazard ratio) 
de variáveis basais selecionadas. 

 Hazard Ratio (IC 95%) Valor do p 

Diagnóstico   
(HAP-Sch x HAPi) 

1,153 (0,406-3,275) 0,789 

Sexo 1,239 (0,456-3,365) 0,675 

Idade 1,016 (0,986-1,046) 0,307 
VDAP 0,295 (0,097-0,898)  0,032* 
Ees 0,746 (0,394-1,415) 0,370 

Ea 1,076 (0,466-2,483) 0,864 
Pmaxiso 0,997 (0,987-1007) 0,525 
AD 1,087 (1,013-1,166)  0,020* 

PAPm 1,015 (0,986-1,044) 0,313 
DC 0,931 (0,691-1,256) 0,640 
IC 0,919 (0,534-1,581) 0,760 

VS 0,998 (0,978-1,019) 0,884 
RVP 0,991 (0,940-1,045) 0,752 
SvO2 0,970 (0,915-1,029) 0,310 

BNP 1,002 (1,001-1,004)  0,001* 
TC6M 0,996 (0,989-1,002) 0,169 
CF 

      1 e 2 (CF 1 e 2 x 3 e 4) 
      3 (CF 3 x 1 e 2) 
      4 (CF 4 x 1 e 2) 

 

 
2,614 (0,854-7,998) 

0,011 (1,489-21,174) 

 

 0,020* 
0,092 

  0,011* 
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Tabela 6 - Análise bivariada de riscos proporcionais (hazard ratio) de 
variáveis basais selecionadas. 

 Hazard Ratio (IC 95%) Valor do p 

Diagnóstico   
AP-Sch x HAPi) 

0,842 (0,292-2,427) 0,750 

VDAP 0,287 (0,093-0,883)  0,030* 
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6. Discussão 

Este estudo foi o primeiro a avaliar o acoplamento ventrículo-arterial 

nos pacientes com hipertensão arterial pulmonar associada à 

esquistossomose. Além disso, os achados referentes às diferenças 

encontradas entre HAP-Sch e HAPi, podem indicar o mecanismo 

fisiopatológico que justifica a diferença de sobrevida encontradas entre 

esses dois grupos, mesmo partindo de condições hemodinâmicas 

semelhantes.  

O total de cateterismos cardíacos direitos (670 exames) recuperados 

para execução deste trabalho equivale a uma amostra representativa da 

população ambulatorial atendida em um centro de referência. A proporção 

de pacientes avaliados classicados em cada um dos grupos se assemelha a 

dados oriundos de outros registros internacionais. Em nosso estudo, cerca 

de 50% das avaliações hemodinâmicas foram realizadas em pacientes 

classificados no grupo 1 – hipertensão arterial pulmonar, seguido de 26,3% 

de avaliações realizadas em pacientes do grupo 4 – hipertensão pulmonar 

por obstruções de artéria pulmonar. Já no registro de pacientes do Reino 

Unido, publicado por Hurdman e colaboradores, em 2012, cerca de 44,6% 

dos cateterismos foram realizados em pacientes do grupo 1 enquanto 18% 

foram realizados em pacientes do grupo 4 (51).  

A distribuição das formas de HAP assemelha-se também à 

publicação do registro de casos incidentes do nosso centro(8) que se refere 

ao período de 5 anos imediatamente anterior ao início deste estudo, o que 

era esperado, uma vez que a maior parte dos pacientes incluídos neste 

estudo foi de pacientes prevalentes.  
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A opção por não incluir em nossa amostra os pacientes considerados 

respondedores durante o teste agudo com vasodilatador foi baseada em 

dados relativamente recentes que sugerem que esta população possa 

corresponder a um subgrupo particular de pacientes com HAP. Não apenas 

eles possuem sobrevida muito distinta de outras formas de HAP(52), como 

aparentemente assinatura genética específica, conforme sugerido pelo 

estudo de Hemmes e colaboradores(53). Este conjunto de achados foi o 

racional utilizado também durante o último simpósio mundial de hipertensão 

pulmonar para a criação de uma categoria específica para estes pacientes 

dentro da classificação de hipertensão pulmonar(1). 

A nossa amostra de 101 pacientes com avaliação do acoplamento 

ventrículo-arterial corresponde a uma das maiores já avaliadas em pacientes 

com hipertensão arterial pulmonar. Outros estudos  que se destacam pelo 

tamanho da amostra avaliada são os de Sanz e colaboradores, de 2012, 

com 75 pacientes com HAP, todavia avaliando o acoplamento ventrículo-

arterial através da ressonância magnética (47), e o recente trabalho, de 

2019, publicado por Nie e colaboradores incluindo 64 pacientes com HAP e 

utilização de dois métodos para o cálculo do VDAP, pressórico (semelhante 

ao utilizado neste estudo) e volumétrico medidas de volume através da 

ressonância magnética, de forma a não utilizar a medida da Pmaxiso para 

cálculo do VDAP (54). Vale ressaltar que não há registros na literatura de 

avaliação da função do VD através da contratilidade ou do acoplamento 

ventrículo-arterial nos pacientes com HAP-Sch. 
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Assim como em nosso estudo, pacientes com HAP-Sch são 

consistentemente mais velhos ao diagnóstico que pacientes com HAPi, 

embora o TC6M e o BNP não venham revelando diferença (8, 25).  

Do ponto de vista hemodinâmico, a caracterização de alguns 

parâmetros tem sido muito semelhantes em diversos trabalhos. Fernandes e 

colaboradores constataram os seguintes parâmetros hemodinâmicos na 

HAP-Sch: RVP igual a 11,3±6,4 WU, DC igual a 4,6±1,5 L/min e PAPm igual 

a 56,7 mmHg, em uma amostra com 54 pacientes com HAP-Sch; Valois e 

colaboradores descreveram os seguintes dados em oito pacientes com 

HAP-Sch: RVP igual a 12,3±5,6 WU, DC igual a 4,0±0,6 L/min e PAPm igual 

a 57,5±18,5 mmHg; o registro do nosso centro comparou as três principais 

formas de HAP, HAPi, HAP-CTD e HAP-Sch com os seguintes achados da 

HAP-Sch: RVP igual a 9,7±6,1WU, DC igual a HAP-Sch 4,7±1,5L L/min e 

PAPm igual a 52±19 mmHg. Já este trabalho revelou RVP igual a 15,1±12,0 

WU, DC igual a 4,5±2,0 L/min e PAPm 59±19 mmHg, demonstrando uma 

população de estudo muito comparável às descritas anteriormente. 

Nosso estudo evidenciou que pacientes com HAP-Sch possuem 

melhor prognóstico quando comparados a pacientes com HAPi, de forma 

semelhante ao demonstrado por Fernandes e colaboradores em 2010 e 

confirmado em 2018(25, 55). Todavia, o estudo de Fernandes e 

colaboradores de 2010 possuia uma população de pacientes com HAP-Sch 

de menor gravidade hemodinâmica ao diagnóstico, quando comparado ao 

grupo com HAPi; tanto que os autores optaram com controlar a análise de 

sobrevida com as variáveis hemodinâmicas para demonstrar a diferença 

entre os grupos(25). Em nosso estudo, apesar de possuir uma população de 
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HAP-Sch muito semelhante ao diagnóstico à descrita por Fernandes e 

colaboradores em 2010, não evidenciou diferenças significativas quanto ao 

perfil hemodinâmico em relação à população com HAPi incluída também em 

nosso estudo. Ainda assim, a sobrevida apresentada pelo grupo HAP-Sch 

foi superior, corroborando de forma ainda mais contundente os achados 

anteriormente descritos por Fernandes e colaboradores em 2010(25).  

À parte da idade, consistentemente maior em pacientes com HAP-

Sch que em pacientes com HAPi em diversos estudos(8, 25, 26), a tentativa 

de identificar fatores que justifiquem a diferença no prognóstico entre HAP-

Sch e HAPi já envolveu diversos aspectos nosológicos.  

Do ponto de vista histopatológico, Eli Chaves em 1966 foi o primeiro a 

descrever lesões plexiformes na HAP-Sch, tendo como hipótese uma reação 

de hipersensibilidade associada aos miracídeos ou aos esquistossômulos 

levando às lesões plexiformes. Este achado foi confirmado por Mauad e 

colaboradores descrevendo lesões sem ovos que correspondem a mais de 

80% dos casos, indistinguíveis dos achados na HAPi, e sugerindo que a 

diferença entre as duas doenças não está no componente vascular. Em 

nosso estudo, a elastância arterial foi semelhante no dois grupos o que 

reforça essa semelhança vascular pulmonar. 

Valois e colaboradores publicaram uma considerável diferença na 

capacidade física medida pelo teste cardiopulmonar de esforço com maior 

consumo de oxigênio (VO2) no pico do esforço e menor equivalente 

respiratório(26). Estes resultados, contudo não foram confirmados em 

estudo posterior, publicado por Breda e colaboradores que, além do teste 

cardiopulmonar de esforço, avaliaram a distribuição de diferentes tipos de 
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fibras musculares em biópsias do músculo vasto lateral, assim como 

imagens de tomografia computadorizada de coxa, para quantificação 

muscular, não encontrando diferença significativa no subgrupo de pacientes 

com HAP-Sch(56). 

 Não se encontrando diferença no acometimento vascular e na 

resultante funcional da doença, através da avaliação do exercício, havia a 

necessidade de avaliar se a resposta ventricular frente a doença vascular 

seria distinta nas duas condições clínicas (HAP-Sch e HAPi). A avaliação do 

acoplamento ventrículo-arterial vai além da relação entre a contratilidade do 

VD com sua pós-carga. Sua medida se relaciona também com a eficiência 

miocárdica. Define-se como eficiência miocárdica a relação entre o trabalho 

miocárdico e o consumo de oxigênio para realização deste trabalho, de tal 

modo que quanto maior o trabalho para um mesmo consumo, mais eficiente 

é o miocárdio(20). Um estudo analítico, utilizando modelagens matemáticas 

para avaliar diferentes situações mecânicas e sua correlação com a 

eficiência miocárdica para o ventrículo direito evidenciou que o trabalho 

ventricular é máximo quando a relação entre Ees e Ea, portanto VDAP, é 

igual a 1; contudo, a eficiência ventricular máxima se dava com maiores 

relações entre Ees e Ea, ou seja, quando VDAP > 1. Mais ainda, os autores 

demonstraram que as  comparações dos níveis de VDAP conforme o 

trabalho e a eficiência miocárdica tornam-se mais válidas em situações de 

falência ventricular (57). Isto faz com que a análise do VDAP, conforme 

realizado em nosso estudo, se torne ainda mais relevante.  

Além da associação teórica com eficiência e trabalho ventricular, o 

VDAP é um potencial marcador de remodelamento do VD conforme 
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demonstrado por Rolf e colaboradores que calcularam o VDAP através da 

ressonância magnética de 65 pacientes pré e pós tromboendarterectomia, 

demonstrando a normalização do VDAP associada a normalização 

hemodinâmica (38). 

Ainda assim, estudos do acoplamento ventrículo-arterial na HAP 

ainda são escassos. Tedford e colaboradores compararam, em uma 

pequena amostra, três subgrupos distintos de pacientes: sete pacientes com 

HAP associada a esclerose sistêmica (HAP-SSc), cinco com HAPi e cinco 

pacientes com esclerose sistêmica sem HP. O valor médio do VDAP foi de 

2,3±1,2 nos pacientes com esclerose sistêmica sem HP, 2,1±1,0 na HAPi e 

1,0±0,5 na HAP-SSc que é reconhecida pelo pior prognóstico. Se 

considerarmos a média do VDAP dos pacientes com hipertensão pulmonar 

deste estudo, os resultados se assemelham aos por nós encontrados; 

entretanto, o número pequeno de pacientes com HAPi incluído no estudo de 

Tedford e colaboradores, torna difícil a comparação mesmo com nosso 

grupo HAPi.  

As relações das elastâncias com as demais variáveis hemodinâmicas 

é incomum nos outros trabalhos, com exceção de Axell e colaboradores que 

correlacionou positivamente tanto a Ea, como o VDAP, com o débito 

cardíaco (58). As nossas correlações positivas, particularmente a da Ees 

com IC e a da Ea com a RVP dão robustez aos nossos resultados haja vista 

o raciocínio fisiológico e matemático que as envolve. Já o VDAP 

correlacionou-se de forma significativa apenas com a PAD enquanto que no 

estudo de Sanz e colaboradores, o VDAP se correlacionou com a  fração de 

ejeção do VD, PAPm e RVP indexada (47). Todavia, no estudo de Sanz foi 
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incluída uma população heterogênea de pacientes com diversas formas de 

hipertensão pulmonar, não apenas HAP, e o acoplamento ventrículo-arterial 

foi avaliado por ressonância cardíaca, o que pode justificar a diferença nos 

resultados encontrados. Ainda assim, não é de se esperar que o VDAP seja 

reflexo direto da condição hemodinâmica avaliada durante o cateterismo 

cardíaco direito mas complementar a ela, por fornecer muito mais dados 

relativos à contratilidade miocárdica que a medida do débito cardíaco, por 

exemplo.  

A associação entre o VDAP e a sobrevida encontrado em nosso 

estudo reforça esta hipótese. Em outros dois estudos, o VDAP já 

demonstrou ser um marcador prognóstico; no entanto, tais estudos 

apresentavam metodologia distinta à utilizada neste estudo. Vanderpool e 

colaboradores demonstraram, com uma amostra incluindo diversas formas 

de hipertensão pulmonar, ou seja, por definição heterogênea, que o VDAP 

calculado por método de imagem era marcador de mortalidade. Nie e 

colaboradores também conseguiram demonstrar o VDAP como marcador 

prognóstico, juntado os dados pressórico do CCD aos dados volumétricos 

da ressonância magnética (54). E em ambos estudos, o VDAP calculado 

pelo método pressórico também foi feito mas não marcou sobrevida, 

diferentemente de nossos achados. 

O acoplamento ventrículo-arterial da HAP-Sch ainda não tinha sido 

estudado por nenhum método até este estudo. Portanto, o quanto esta 

forma específica de  HAP poderia interferir na associação entre o VDAP e a 

sobrevida era algo não avaliado. A construção do modelo bivariado incluindo 

VDAP e o diagnóstico de base permite concluir que o VDAP tem associação 
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com o prognóstico em nossa amostra, independente do diagnóstico de base, 

seja ele HAP-Sch ou HAPi, sugerindo portanto não apenas a relevância do 

VDAP como marcador prognóstico mas também que o subgrupo com HAP-

Sch não é o responsável pela diferença com relação principalmente ao 

estudo de Nie e colaboradores(54). 

Este papel prognóstico do VDAP torna ainda mais relevante a 

comparação entre os grupos HAP-Sch e HAPi. Embora com características 

hemodinâmicas semelhantes, o grupo HAP-Sch apresentou VDAP 

significativamente maior que o grupo HAPi. Este dado, associado ao achado 

de que maiores valores de VDAP estão associados a melhor prognóstico, 

reforça o melhor prognóstico encontrado em pacientes com HAP-Sch. Mais 

ainda, fornece um racional fisiopatológico para este comportamento. Os 

valores de VDAP mais elevados encontrados na HAP-Sch, sugerem a 

presença de maior eficiência miocárdica, ou seja, para o mesmo trabalho 

hemodinâmico (reforçado pela semelhança no padrão hemodinâmico entre 

as duas situações clínicas), o consumo de oxigênio miocárdico na HAP-Sch 

deve ser menor(57). Este fato poderia estar relacionado a diferentes 

respostas ventriculares frente a aumentos súbitos de pós-carga, talvez 

protegendo o ventrículo direito contra a falência, por exemplo. Esta hipótese, 

ora aberta, necessita exploração dirigida, avaliando-se outros aspectos da 

remodelação ventricular direita que podem estar relacionados a esta maior 

eficiência miocárdica, a serem avaliados tanto por métodos de imagem 

quanto anátomo-patológicos. Por conseguinte, o acomplamento ventrículo 

arterial é o primeiro achado consistente que pode justificar o  melhor curso 

clínico de pacientes com HAP-Sch.  
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Este estudo possui limitações que merecem atenção. A primeira 

limitação considerável do estudo é seu caráter retrospectivo, o que não 

permitiu o controle de qualidade das curvas para o estudo. Mesmo tendo 

sido pequena a perda de curvas por qualidade insatisfatória da gravação, a 

mesma poderia ter sido evitada em um estudo prospectivo. Outro dado 

relevante foi a inclusão de pacientes incidentes e prevalentes. O ideal seria 

estudar as mudanças no VDAP ao longo do tempo, desde o diagnóstico e  

de acordo com a doença. Por fim, um aspecto relevante que não foi objeto 

deste estudo mas que teria trazido informações bastante complementares, 

seria a avaliação do ventrículo direito através de ressonância cardíaca. A 

comparação dos achados invasivos de acoplamento ventrículo arterial com 

os aspectos morfológicos e volumétricos do ventrículo direito, nas duas 

situações clínicas estudadas, sem dúvida traria informações relevantes 

quanto ao processo de remodelação ventricular frente à doença vascular 

pulmonar. Infelizmente tal avaliação por imagem não estava disponível em 

um número significativo de pacientes para permitir mesmo que análise 

exploratória dos dados.  
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7. Conclusões 

 

As principais conclusões obtidas neste estudo em pacientes com 

HAP-Sch foram: 

 

1) O acoplamento ventrículo-arterial é maior na HAP-Sch 

comparada a HAPi; 

 

2) A contratilidade do VD (Ees) é maior na HAP-Sch comparada a 

HAPi e não há diferença na Pmaxiso e na elastância arterial (Ea) entre os 

dois grupos; 

 

3) Entre as correlações de Ea, Ees ou VDAP com PAD, IC, RVP 

e BNP. A Ea destaca-se pela relação com os quatro parâmetros utilizados, 

enquanto a Ees não tem relação significante apenas com PAD e a medida o 

VDAP só tem relação com a PAD; 

 

4) O VDAP diferencia a sobrevida da população global quando 

dividida por sua mediana. 

 

Dessa forma, o acoplamento ventrículo-arterial revelou-se um fator 

prognóstico na hipertensão arterial pulmonar, estando aumentado na HAP-

Sch em relação a HAPi, podendo-se considerar que a resposta ventricular 

frente à doença vascular pulmonar associada à esquistossomose é um 
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motivo pelo qual a HAP-Sch possui melhor prognóstico em relação à 

hipertensão arterial pulmonar idiopática. 
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