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INTRODUÇÃO
O termo hipertensão pulmonar refere-se ao
aumento crônico da pressão arterial pulmonar, e
não necessariamente a uma doença. Usualmente,
o termo é empregado para níveis de pressão
arterial pulmonar sistólica acima de 35 mmHg,
diastólica de 15 mmHg, e média de 25 mmHg. 
A apresentação clínica é variável e dependente 
da causa subjacente, mas cianose freqüente-
mente ocorre nas fases avançadas 1-4. A hiperten-
são pulmonar pode ser classificada em primária,
que se caracteriza pela persistente elevação das
pressões pulmonares sem causa subjacente
definida, provavelmente resultado de vasocons-
trição permanente em indivíduos com predis-
posição genética, e a forma secundária, com fator
etiológico definido (Tabela 1) 5-7.

As cardiopatias congênitas com hiperfluxo e
repercussão hemodinâmica podem evoluir com
aumento da pressão arterial pulmonar (PAP), e
posteriormente, da resistência vascular pulmonar
(RVP). A ocorrência desta situação acarreta alta
taxa de morbidade e mortalidade, apesar da
correção da malformação cardíaca. Por isso, o
entendimento da fisiopatologia e o reconheci-
mento precoce da hipertensão pulmonar nas
malformações cardíacas congênitas com hiperflu-
xo pulmonar têm extrema importância.

MECANISMOS E FISIOPATOLOGIA
Dependendo do tamanho do defeito, as mal-
formações cardíacas congênitas com hiperfluxo
pulmonar se manifestam clinicamente após o
primeiro mês de vida 8-10, quando a diminuição das
pressões pulmonares, fisiologicamente elevadas
neste período, permite que o fluxo intracardíaco
seja desviado através do defeito devido ao
gradiente de pressão estabelecido entre as
câmaras submetidas à alta pressão e as
submetidas à baixa pressão (malformações pós-
tricuspídeas), ou a diferenças na complacência
das câmaras, fluindo neste caso das de baixa
complacência para as mais complacentes (malfor-
mações pré-tricuspídeas). Neste momento, o
fluxo pulmonar aumenta, produzindo um
espectro clínico de insuficiência cardíaca, que é
diretamente proporcional ao tamanho do defeito
e à complacência das câmaras direitas e/ou da
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árvore pulmonar 11-12. O retorno venoso aumen-
tado produz dilatação das câmaras receptoras,
isto é, dilatação das câmaras esquerdas nas
malformações pós-tricuspídeas e direitas nas 
pré-tricuspídeas 13, o que pode ser facilmente 
visibilizado pelo ecocardiograma 14.
O hiperfluxo pulmonar crônico determina, em

última instância, aumento da PAP e da 
RVP 15-16, situação que clinicamente se manifesta
pela melhora da insuficiência cardíaca e pelo
aparecimento de cianose nas malformações
inicialmente acianóticas ou piora da mesma nas
malformações previamente cianóticas, por causa
do desvio do fluxo das câmaras direitas para as

Tabela 1- Classificação diagnóstica da hipertensão pulmonar proposta pela WHO 7

1) Hipertensão arterial pulmonar 
a. Primária

I. Esporádica
II. Familiar

b. Relacionada a
I. Doença vascular do colágeno
II. Cardiopatias congênitas de hiperfluxo pulmonar
III. Hipertensão portal
IV. Infecção por HIV
V. Drogas/toxinas

1. Anorexígenos
2. Outras

VI. Hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido
VII. Outras

2) Hipertensão venosa pulmonar
a. Doença atrial ou ventricular do lado esquerdo do coração
b. Doença valvar do lado esquerdo do coração
c. Compressão extrínseca das veias pulmonares centrais

I. Mediastinite fibrosante
II. Adenopatia/tumores

d. Doença pulmonar veno-oclusiva
e. Outras

3) Hipertensão pulmonar associada com doenças do sistema respiratório e/ou hipoxemia
a. DPOC
b. Doença intersticial pulmonar
c. Apnéia do sono
d. Doenças de hipoventilação alveolar
e. Exposição crônica à altitude
f. Doença pulmonar neonatal
g. Displasia alvéolo-capilar
h. Outras

4) Hipertensão pulmonar devida a doença trombótica e/ou embólica
a. Obstrução tromboembólica das artérias pulmonares proximais
b. Obstrução das artérias pulmonares distais

I. Embolia pulmonar (trombo, tumor, parasitas, material exógeno)
II. Trombose in-situ
III. Anemia falciforme

5) Hipertensão pulmonar devida a doenças que afetam diretamente a vasculatura pulmonar
a. Inflamatória

I. Esquistosomosse
II. Sarcoidose
III. Outras

b. Hemangioma capilar pulmonar 



13

Revista Brasileira de Ecocardiografia

Ano XV • nº 2 • Abril/Maio/Junho de 2002

câmaras esquerdas através do defeito (síndrome
de Eisenmenger) 17. Nesta fase, o ecocardio-
grama evidencia gradativa redução do diâmetro
das câmaras anteriormente dilatadas com
hipertrofia progressiva do ventrículo direito e
dilatação do tronco arterial pulmonar.
A resistência vascular pode ser definida como a
força que regula o fluxo através dos vasos e pode
ser expressa pela relação:

RV= ∆P/Q 8

Esta relação é baseada no princípio físico de que
a circulação do fluxo através de um vaso
sangüíneo é determinada por dois fatores: o
gradiente de pressão entre os extremos do vaso
(∆P), que tende a empurrar o fluxo (Q) através
do mesmo, e a resistência vascular (RV), que se
opõe à sua circulação (Q= ∆P/RV). 8, 18-20

A quantidade de sangue (Q) que passa através de
um vaso num determinado período de tempo é
igual à velocidade (v) do fluxo, multiplicada pela
área de secção transversal do vaso, ou seja: 
Q= v (π x r 2). Sabendo que a velocidade dentro
do vaso é determinada como v= ∆P·r 2/8·η·l,
onde ∆P é o gradiente de pressão nos extremos
do vaso, η é a viscosidade, l é o comprimento do
vaso e r é o raio do vaso, e transpondo estes
dados para a fórmula original, temos a equação
que define a lei de Pouiseuille: 

Q= ∆P·p·r 4/8·η·l, 
onde a taxa de fluxo é diretamente proporcional
à quarta potência do raio do vaso. Nesta
equação, Q representa o fluxo e ∆P o gradiente
de pressão; o restante da equação representa a
condutância (π·r 4/8·η·l) que é definida como a
medida da quantidade de fluxo sangüíneo que
pode passar através de um vaso, num deter-
minado tempo, por uma determinada diferença
de pressão. Como a condutância é inversa-
mente proporcional à resistência (R), temos que

R= 8·η·l/π·r4

a qual é, portanto, diretamente proporcional à
viscosidade sangüínea e ao comprimento do
vaso, e inversamente proporcional ao raio deste
último. Como o raio do vaso está elevado à
quarta potência, pequenas variações do mesmo,
por vaso-constrição funcional ou alterações 

estruturais, podem ser extremamente impor-
tantes na mensuração da resistência 8,18-20

A evolução do hiperfluxo pulmonar para a
síndrome de Eisenmenger depende do esta-
belecimento de doença vascular pulmonar. Inicial-
mente, o aumento crônico de fluxo arterial 
pulmonar determina elevação da pressão arterial
com diminuição da resistência vascular
pulmonar21. Isto pode ser facilmente observado
na relação que o fluxo (Q) tem com a pressão
arterial e com a resistência vascular (∆P= RVP·Q,
ou, RVP= ∆P/Q), onde ∆P= diferença de
pressão entre os dois extremos da circulação.
Como o gradiente de pressão na circulação
pulmonar se estabelece em última instância entre
a artéria pulmonar e o átrio esquerdo, e sendo
esta última pressão relativamente estável na
ausência de obstrução ao fluxo venoso pulmonar
ou mitral, o aumento de fluxo determina inicial-
mente aumento da pressão arterial pulmonar com
resistência normal e/ou diminuída.
Quando a capacidade de recrutamento de novos
vasos e a vasodilatação vascular pulmonar são
excedidas pelo hiperfluxo crônico, o fluxo não
pode mais ser distribuído na circulação pulmonar
e tanto a PAP, como a RVP aumentam progressi-
vamente (RVP= ∆P/Q), sendo esta última, devido
a vaso-constrição de pequenos vasos como
mecanismo compensatório ao excesso de fluxo
pulmonar 15,16,22, o que conseqüentemente diminui
a condutância e a complacência (aumento de
volume/aumento de pressão) do vaso 20. Diversos
estímulos parecem ser importantes para a
manutenção desta vasoconstrição, dentre os
quais são citados: hipóxia; hipercarbia; relação
prostaciclina/tromboxane; endotelina; sertonina; 
angiotensina e diminuição da produção de óxido
nítrico 7, 22-26. Neste momento, o fluxo permanece
constante, com aumento da PAP e da RVP, sendo
que esta última depende diretamente da vaso-
constrição dos pequenos vasos.
A exposição prolongada do leito vascular
pulmonar aos fluxo e/ou pressões elevados,
porém, determina alterações anatômicas dos
pequenos vasos pulmonares, o que por sua vez,
eleva a RVP 15,17,22 devido a hipertrofia medial das
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arteríolas, fibrose intimal, trombose local e até
artrite necrotizante em casos extremos, com
obstrução de pequenos vasos e diminuição do
fluxo pulmonar circulante e, portanto, do hiper-
fluxo 27-30. Assim, o aumento progressivo da RVP
propicia a manutenção dos níveis elevados de
pressão arterial pulmonar, o que produz piora
progressiva das alterações vasculares, determi-
nando por sua vez maior aumento da RVP e,
novamente, da pressão arterial pulmonar. Não
existem dados que indiquem a reversibilidade 
ou a regressão das lesões anatômicas assim esta-
belecidas, sendo extremamente importante 
diferenciar esta fase com aquela na qual a RVP
está aumentada por vasoconstrição arterial como
mecanismo compensatório ao hiperfluxo crônico.
A hipertensão arterial pulmonar, portanto, pode
ser devida ao aumento do fluxo sangüíneo
pulmonar, ao aumento da RVP, ou à combi-
nação destes fatores. Se o aumento da RVP for 
causado por vasoconstrição arteriolar, o uso de 
agentes que produzam vasodilatação determinará
aumento do fluxo sangüíneo pulmonar com a
conseqüente diminuição da mesma; se existe
alteração anatômica dos vasos com proliferação
e/ou necrose, porém, o uso de vasodilatadores
pulmonares não deverá determinar mudanças
nos vasos e, portanto, o fluxo sangüíneo e a
resistência vascular pulmonar permanecerão 
inalterados 30.
O estudo das malformações cardíacas congênitas
com hiperfluxo pulmonar pela ecocardiografia
Doppler compreende a identificação, localização
e mensuração do defeito principal e dos asso-
ciados, e a análise da repercussão hemodinâmica
nas câmaras cardíacas e circulação pulmonar
(pressão pulmonar). Sempre que necessário há
necessidade de informação sobre a resistência
vascular pulmonar, dado extremamente impor-
tante para a decisão terapêutica clínica e/ou
cirúrgica destas malformações. A resistência
vascular pulmonar, porém, não pode ser aferida
atualmente pelo ecocardiograma, visto que
depende de outros fatores como a pressão do
átrio esquerdo ou das veias pulmonares e 
principalmente do fluxo pulmonar circulante.

ESTIMATIVA DA PRESSÃO ARTERIAL 
PULMONAR PELA ECOCARDIOGRAFIA
Sinais indiretos de aumento da pressão arterial
pulmonar podem ser observados pelo ecocardio-
grama e foram descritos desde o início da ecocar-
diografia unidimensional. Os principais são a
dilatação da artéria pulmonar ao ecocardiograma
bidimensional, as alterações do movimento da
valva pulmonar ao ecocardiograma unidimen-
sional (diminuição da inclinação "e-f", e dimi-
nuição ou ausência da onda "a"), e o padrão da
curva de velocidade de fluxo da via de saída do
ventrículo direito, que se caracteriza pelo
aumento da aceleração inicial e, eventualmente,
entalhe sistólico. Além disto, o ecocardiograma
transtorácico e o transesofágico, e as diferentes
técnicas de Doppler são essenciais na pesquisa de
doença cardíaca responsável pela hipertensão
pulmonar, bem como na avaliação do grau de
comprometimento das cavidades direitas e da
função sistólica do ventrículo direito 31-38.
A estimativa dos níveis de pressão pulmonar é de
grande importância nas diferentes cardiopatias
congênitas com hiperfluxo pulmonar. Isto é possí-
vel por vários métodos pela ecocardiografia com
Doppler, o que permite o acompanhamento de for-
ma não invasiva. Os principais métodos envolvem
as medidas da curva de velocidade do fluxo:
1) da via de saída do ventrículo direito 38-41; 
2) da insuficiência tricúspide; 
3) através dos defeitos congênitos 31;
4) da insuficiência pulmonar.

1. Curva da velocidade de fluxo da via de
saída do ventrículo direito: 

Por este método 42 é possível estimar-se a pressão
média da artéria pulmonar (PMAP). Consiste 
em obter-se a curva de velocidade do fluxo da via
de saída do ventrículo direito, imediatamente antes
da valva pulmonar. Na curva, mede-se o tempo,
em milissegundos, entre o início da curva e 
o momento de velocidade máxima, que corre-
sponde ao tempo de aceleração (TA), e aplica-se
na seguinte fórmula, com o resultado expresso em
mmHg: PMAP= 79 – 0,45 (TA)
O valor de referência (limite da normalidade) é 
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25 mm Hg, que corresponde ao tempo de acele-
ração de 100ms. Este método é freqüentemente
utilizado em adultos, mas tem limitações em
crianças com cardiopatias com hiperfluxo
pulmonar, freqüência cardíaca elevada e outros
defeitos associados que podem influenciar de
maneira significante o padrão da curva de
velocidade do fluxo da via de saída e o tempo de
aceleração. Assim, outros métodos são recomen-
dados, particularmente os que utilizam o Doppler
contínuo, que permite a quantificação indireta da
pressão arterial pulmonar sistólica pela análise do
refluxo tricús-pide 43-44 ou do gradiente sistólico do
fluxo através dos diferentes defeitos 45-46 ou ainda,
diastólica e média pela análise do refluxo pulmonar47.

2. Curva da velocidade de fluxo da insufi-
ciência tricúspide: 

O refluxo da valva tricúspide está presente em
mais de 75% da população adulta normal 48, e em
aproximadamente 90% dos pacientes com
hipertensão pulmonar ou insuficiência cardíaca,
principalmente quando a pressão arterial pulmonar
sistólica é superior a 50 mmHg 44. O uso do refluxo
tricúspide obtido pelo Doppler contínuo para
estimar a pressão sistólica pulmonar foi inicial-
mente descrito por Yock & Popp, em 1984, em 62
pacientes com sinais clínicos de insuficiência
cardíaca 43. O método baseia-se no conceito de que
a pressão sistólica do ventrículo direito é igual à
pressão sistólica na artéria pulmonar, portanto,
deve ser utilizado apenas na ausência de obstrução
da via de saída do ventrículo direito. O cálculo
consiste na soma do gradiente sistólico entre o
ventrículo e átrio direitos, pela equação de
Bernoulli simplificada, com a pressão média do
átrio direito, conforme a equação:

Onde PSAP é a pressão sistólica da artéria
pulmonar, V é a velocidade máxima do refluxo
tricúspide obtido por Doppler contínuo e PAD 
é igual à pressão sistólica ou média do átrio
direito 47-49. Esta última, tem o valor de 10 mm Hg
se não há sinais de aumento da pressão 
atrial direita, ou de 15 mmHg, se pelos achados 

ecocardiográficos (dimensões e comportamento
dos diâmetros da veia cava inferior durante as
fases da respiração) e clínicos (estase jugular) a
pressão atrial direita pode estar significativa-
mente aumentada 44,49 (Figura 1). O uso da
pressão do átrio direito pode ser dispensado
usando a equação 49, obtida pela regressão com
dados hemodinâmicos:

Embora, na presença de estenose pulmonar a
pressão sistólica da artéria pulmonar é igual à
pressão sistólica do ventrículo direito menos o
gradiente transvalvar pulmonar 31, na prática
muitos preferem não utilizá-la. O cálculo da
pressão sistólica da artéria pulmonar efetuado por
este método tem-se mostrado muito acurado
quando usado em diferentes níveis de pressão,
não sendo afetado pelo débito cardíaco, com
variabilidade interobservador para o registro da
velocidade máxima do refluxo tricúspide inferior a
3%, coeficientes de correlação entre as medidas
pelo Doppler e pelo cateterismo de 0,89 a 0,97,
com diferença de aproximadamente 5 a 9 mmHg
entre as duas medidas 44,50. Outros dados, porém,
indicam que o cálculo pelo Doppler pode 
subestimar em cerca de 20% a pressão sistólica 

Figura 1: curva de velocidade do refluxo tricúspide de
uma criança de dois anos, seis meses após correção de
defeito do septo atrioventricular. A insuficiência
tricúspide é de grau mínimo e o gradiente de pressão
máximo foi estimado em 20 mm Hg. A pressão do
átrio direito foi considerada10 mm Hg, e a pressão
sistólica pulmonar foi então estimada em 30 mm Hg.
Não havia sinais de obstrução da via de saída do
ventrículo direito.

PSAP= 4 V 2 + PAD

PSAP = 4 V 2 x 1,23
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do ventrículo direito quando comparado à pressão
sistólica do ventrículo direito em pacientes com
hipertensão pulmonar grave 51, ou quando o
orifício de regurgitação tricúspide é amplo, como
pode acontecer na doença de Ebstein ou grandes
dilatações do ventrículo direito. O alinhamento
adequado entre os jatos de insuficiência tricúspide
e o feixe de ultra-som é de fácil obtenção. 

3. Fluxo através do defeito:
Em pelo menos dois tipos de cardiopatias
congênitas com hiperfluxo pulmonar o método
pode ser aplicado, que são os defeitos do septo

ventricular e a persistência do canal arterial. Nos
defeitos do septo ventricular, o padrão de fluxo e o
gradiente de pressão entre os dois ventrículos é
rotineiramente analisado (Figura 2 A). Assim como
no método da insuficiência tricúspide, o método
consiste em estimar a pressão sistólica máxima no
ventrículo direito (PSVD), o que é obtido pela
diferença entre a pressão arterial sistólica
sistêmica (PSS), que corresponde à pressão
sistólica do ventrículo esquerdo, e o gradiente de
pressão através do defeito, que é obtido pela
medida da velocidade máxima ao Doppler
contínuo e equação de Bernoulli simplificada
(4V2), e está resumido na equação:

O método não é recomendado na presença de
obstrução das vias de saída de ambos os ven-
trículos. Os coeficientes de correlação entre as
medidas pelo Doppler e pelo cateterismo para o
cálculo da pressão na comunicação interventricular
variam de 0,93 a 0,97 45-49. Entretanto, algumas
limitações existem, particularmente nas medidas
pelo Doppler, seja no alinhamento adequado do
ultra-som com o fluxo (mais difícil nos defeitos
apicais), ao uso da pressão sistólica sistêmica, a
diferenças no tempo sistólico dos ventrículos
(distúrbios de condução do ramo direito) 49, ou
curvas de velocidade de fluxo com desaceleração.
Nas grandes comunicações interventriculares, 
o fluxo através do defeito pode ter velocidade
acentuadamente diminuída ou ser bidirecionado, o
que em geral significa pressões semelhantes entre
os dois ventrículos, e pode ser obtido pelo Doppler
pulsátil ou mapeamento de fluxo em cores.
Na persistência do canal arterial, a pressão
sistólica na artéria pulmonar (PSAP) pode ser
estimada diretamente pela diferença entre a
pressão sistólica sistêmica (PSS) e o gradiente de
pressão através do defeito, obtido da velocidade
máxima (final da sístole) da curva de fluxo entre
a aorta e a artéria pulmonar pela equação 
de Bernoulli simplificada (4V 2) 46. Isto pode ser
simplificado pela equação:

Figura 2: A: Cálculo da pressão sistólica pulmonar através
do fluxo da comunicação interventricular (CIV). Neste caso
o gradiente de pressão entre o ventrículo esquerdo (VE) 
e o direito (VD) é de 85,2 mmHg. Sabendo-se a pressão
arterial sistólica (por exemplo 100 mmHg) estima-se a
pressão em VD, e conseqüentemente em artéria pulmonar,
em 15 mmHg (desde que na ausência de obstruções).
B: Curva da velocidade de fluxo através de canal arterial
patente. o gradiente de pressão máxima no final da sístole
foi estimado em 73 mmHg para uma pressão arterial
sistólica de 90 mmHg a pressão sistólica pulmonar foi esti-
mada em 17 mmHg.

PSAP = PSVD = PSS – 4(V) 2 (mm Hg)

PSAP= PSS – 4V 2
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Para a estimativa precisa da pressão sistólica
pulmonar por este método, a curva de velocidade
de fluxo deve ser obtida na região de fluxo
laminar do jato dentro do canal arterial. Algumas
limitações existem e certos cuidados devem ser
levados em consideração como a orientação entre
o feixe de ultra-som e o fluxo, e a semelhança
entre a curva de fluxo do ramo esquerdo da
artéria pulmonar esquerda com a do canal arterial
na presença de hipertensão pulmonar. Em
crianças com hipertensão pulmonar, o fluxo
usualmente é da artéria pulmonar para a aorta no
meio da sístole; se existir fluxo da aorta para a
artéria pulmonar, este deve ocorrer no final da
sístole e início da diástole. Em outras cardiopatias
congênitas com hiperfluxo pulmonar, como a
dupla via de saída do ventrículo direito sem
estenose pulmonar, truncus arteriosos, janela
aorto-pulmonar, e outros, a análise do fluxo
através do defeito pode permitir a avaliação dos
níveis de pressão pulmonar, embora ela esteja
quase sempre em níveis próximos ao sistêmico.

4. Curva de refluxo da valva pulmonar: 
O refluxo da valva pulmonar pode ser detectado
em aproximadamente 70 a 85% na população
normal e em quase 100% dos pacientes com
hipertensão pulmonar 47-49. Utilizando-se a curva
de refluxo pulmonar pelo Doppler contínuo ou
pulsátil pode-se estimar as pressões diastólica e
média da artéria pulmonar. Para estimar-se a
pressão diastólica final da artéria pulmonar
(PDAP) (Figura 3), faz a soma do gradiente de
pressão diastólico final, obtido ao final da curva
de velocidade do refluxo da valva pulmonar
utilizando-se a equação de Bernoulli (4V f 2), com
a pressão diastólica final do ventrículo direito, que
na prática pode ser considerado igual à pressão
do átrio direito (PAD). A seguinte equação pode
ser obtida 47-49:

Para estimar-se a pressão do átrio direito,
considerar os mesmo critérios para o método da
insuficiência tricúspide. A pressão média da
artéria pulmonar por outra parte, pode ser 

estimada pela aplicação da equação de Bernoulli
simplificada à velocidade máxima inicial (V i

2) da
curva de refluxo pulmonar:

As medidas obtidas pelo Doppler e cateterismo
mostram correlação de 0,94 e 0,92, com erro
de estimativa de 3 e 5 mmHg para as pressões
diastólica e média, respectivamente 47-49. Os valo-
res de referência por estes métodos são de 14
mm Hg para a pressão diastólica final e 19 mm
Hg para a pressão média. O gradiente médio da
artéria pulmonar apresenta boa correlação com as
medidas da pressão sistólica da artéria pulmonar
em três níveis estabelecidos: quando as pressões
diastólicas médias se encontram em níveis 
inferiores a 15 mmHg, entre 15 e 30 mmHg ou
superiores a 30 mmHg, as pressões sistólicas se
encontram em valores de 39 ± 11 mmHg, 62 ±
21 mmHg e 106 ± 27 mmHg, respectivamente 52.

ESTIMATIVA DA VARIAÇÃO DA RESISTÊNCIA
VASCULAR PULMONAR COM OXIGÊNIO
Apesar dos avanços da ecocardiografia Doppler
para estimar de forma não-invasiva a pressão

Figura 3: Medida do gradiente entre a artéria pulmonar
e o ventrículo direito (refluxo pulmonar) para cálculo
das pressões diastólica e média da artéria pulmonar,
utilizando-se o gradiente de pico inicial (6,25 mmHg) e
final (2,05 mmHg).

PDAP= 4V f
2 + PAD

PMAP = 4V i
2
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arterial pulmonar, a estimativa da resistência
vascular pulmonar ainda é um desafio, pois não
pode ser aferida diretamente pelo ecocardiograma,
já que depende de outros fatores como a pressão
do átrio esquerdo ou das veias pulmonares e do
fluxo pulmonar circulante. Analisando detalhada-
mente o mecanismo fisiopatológico das malfor-
mações cardíacas congênitas com hiperfluxo
pulmonar, observamos que a determinação da
resistência vascular pulmonar é, em muitas 
situações, de crucial importância, já que o seu
aumento crônico devido a lesões vasculares fixas
determina clinicamente o aparecimento da
síndrome de Eisenmenger, com morbidade e
mortalidade elevadas, além de maior risco cirúrgico.
Vários métodos ecocardiográficos foram pro-
postos com o objetivo de predizer de maneira
qualitativa o nível da resistência vascular
pulmonar, sem a real quantificação. Em estudos
invasivos mediante cateterismo, foi observado
que a diminuição da resistência vascular pul-
monar previamente elevada com o uso de alguns
agentes vasodilatadores, poderia indicar a
reversibilidade da resistência aumentada devido
a vasoconstrição após tratamento cirúrgico. 
A falta de resposta a estes agentes vasodilata-
dores, por outro lado, indicaria irreversibilidade
das lesões vasculares e a conseqüente manu-
tenção de níveis elevados de pressão pulmonar
e resistência vascular pulmonar. Diversos
agentes farmacológicos foram utilizados com
esta finalidade, entre os quais os mais fre-
qüentemente citados são oxigênio e isopro-
terenol 53-55. A resposta positiva ao teste é obtida
quando há diminuição da resistência vascular
pulmonar associada a aumento do débito
vascular ou fluxo arterial pulmonar (Qp) e,
portanto, da relação fluxo pulmonar/fluxo
sistêmico (Qp/Qs).
Embora alguns autores demonstraram que alguns
intervalos de tempo sistólico do ventrículo direito
poderiam ser úteis para diferenciar estados de alta
e baixa resistência vascular pulmonar, ou ainda a
resposta a agentes vasodilatadores, outros
autores contradizem estes resultados. Assim
foram estudados entre outros: a relação período

de pré-ejeção do ventrículo direito (PPEVD)/
tempo de ejeção do ventrículo direito, a qual
poderia separar grupos de pacientes com
resistência vascular pulmonar inferior a 5W
(relação < 0,30) daqueles com resistência vascular
pulmonar superior a 5W (relação >0,40) 56; 
a relação PPEVD/integral de fluxo e velocidade
do fluxo arterial pulmonar 57, o tempo de 
aceleração do fluxo arterial pulmonar (TA), a
relação (PPEVD/TA)/tempo sistólico 58, ou mais
recentemente, a velocidade de propagação da
onda de pulso no tronco pulmonar pelo modo-M
com mapeamento de fluxo em cores 61. Estes
índices demonstraram pouca utilidade para 
monitorar a resposta à inalação de oxigênio, uma
vez que não houve alterações significantes nos
tempos de aceleração do fluxo arterial pulmonar,
de ejeção do ventrículo direito ou da relação 
entre ambos, ou ainda, da integral de tempo e
velocidade do fluxo arterial pulmonar 59-60.
Apesar do estudo da relação Qp/Qs mediante
ecocardiograma aparecer como um método
promissor para a avaliação da resposta à inalação
de oxigênio nos defeitos únicos como a comu-
nicação interventricular 62, este parâmetro ecocar-
diográfico está sujeito a múltiplas fontes de erro,
seja no método de quantificação ou na dinâmica
dos fluxos nas malformações cardíacas congê-
nitas com hiperfluxo pulmonar 63. Assim, em situa-
ções com defeitos associados como persistência 
do canal arterial e comunicação interatrial e/ou
interventricular, fica impossível usar este método
devido às diferenças do segmento ou local onde
o hiperfluxo se processa 64,65.
Recentemente foi proposto o estudo do fluxo 
da veia pulmonar inferior esquerda mediante
ecocardiograma transtorácico, com a finalidade de
determinar a resposta vasodilatadora à inalação de
oxigênio. Isto foi proposto considerando-se que
em situações nas quais ocorre vasodilatação
pulmonar, o fluxo de retorno para o átrio esquerdo
deve aumentar, em contraste àquelas situações 
nas quais existem lesões vasculares obstrutivas
fixas, sem aumento do débito pulmonar e,
portanto, do retorno venoso para as câmaras
esquerdas. Das quatro veias pulmonares a inferior
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