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As opções de tratamento

Existem diversas opções disponíveis 
para o tratamento de HAP e HPTEC: 

// Terapias medicamentosas
Podem melhorar os sintomas para 
HAP, HPTEC inoperável e HPTEC 
persistente ou recorrente após 
cirúrgica (EAP);

// Cirurgia de EAP
A cirurgia de Endartectomia 
Pulmonar é o tratamento de escolha 
para HPTEC, pois pode levar à cura 
da doença. Entretanto, ~35% dos 
pacientes operados pode voltar a ter 
HPTEC e ~37% são considerados 
inoperáveis;

// APB
Procedimento de angioplastia 
pulmonar por balão para HPTEC 
inoperável, que pode desbloquear 
as artérias pulmonares.

Você pode esperar mais do que se contentar com 
suas dificuldades. Associações de pacientes e 
médicos especialistas em HP podem ajudar.
O tratamento deve te ajudar a sentir-se melhor 
para descansar, trabalhar e praticar exercícios 
físicos11. Fale com seu médico especialista se 
você tiver alguma queixa ou preocupação.

O que é?
Uma doença crônica dos pulmões que na evolução 
também afeta o coração1. Hipertensão Pulmonar é 
caracterizadas por uma alta pressão sanguínea nos 
vasos que abastecem os pulmões. Isso pode ser 
causado por estreitamento ou bloqueio das artérias2.

// O coração precisa trabalhar mais para bombear 
sangue para os pulmões;

// O trabalho extra pode aumentar o coração e causar 
falência, resultando em morte prematura3-5;

// 1% da população mundial é afetada por HP6.

Muitos pacientes com HP comentam sobre o grande 
impacto em sua qualidade de vida. Se você sente 
que a sua qualidade de vida piorou, você não está 
sozinho. Muitos pacientes com HP falam sobre a 
dificuldade com10:
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Os sintomas da HP nem sempre são óbvios para 
outras pessoas, por isso muitos pacientes podem 
se sentir isolados. As principais razões para os 
pacientes com HP se sentirem isolados são10:

// 77%: HP não é visível
// 41%: HP não é compreendida pela sociedade
// 43%: confusão com hipertensão arterial
// 41%: HP não é compreendida pelos colegas

Vivendo com

Hipertensão Pulmonar

Como você pode melhorar 
sua qualidade de vida?
Existem alguns pontos que podem ajudar:

Manter uma rotina de exercícios e um 
peso saudável 

Adaptar suas atividades quando sentir falta 
de ar

Conversar com um amigo sobre seus 
sentimentos

Levar sua medicação com você quando viajar

Compartilhar seus sentimentos com o seu 
parceiro, caso sinta que houve uma queda na 
intimidade do casal

Utilizar métodos contraceptivos, uma vez que 
a gravidez é um risco para mulheres com HP.

 

Um diagnóstico precoce e correto é essencial 
para definir o tratamento mais eficaz1. Porém, 
um diagnóstico incorreto é comum devido aos 
sintomas não específicos:

A importância do diagnóstico

Falta de 
ar severa

Tontura e 
desmaio

Dor no 
peito

Inchaço nos 
tornozelos, 
braços e barriga

Os pacientes chegam a esperar 2 
anos para um diagnóstico correto7

A hipertensão pulmonar pode ser 
classificada em 5 grupos, sendo que 
existem terapias específicas para o grupo 
1 (hipertensão arterial pulmonar - HAP) 
e grupo 4 (hipertensão tromboembólica 
crônica - HPTEC) 

HIPERTENSÃO ARTERIAL 
PULMONAR (HAP)

HIPERTENSÃO 
TROMBOEMBÓLICA 
CRÔNICA (HPTEC)

1.GALIÈ N ET AL. EUR RESPIR J 2015;46:903–75; 2.WILKINS MR. EUR RESPIR 
REV 2012;21:19–26; 3.ROSENBLUM WD. CARDIOL REV 2010;18:58–63; 
4.ROSENKRANZ S. CLIN RES CARDIOL 2007;96:527–41; 5.DOMENIGHETTI G. 
SWISS MED WKLY 2007;137:331–6; 6.HOEPER MM ET AL. LANCET RESPIR 
MED 2016;4:306–22; 7.BROWN LM ET AL. CHEST 2011;140:19–26; 8.PEPKE-
ZABA J ET AL. CIRCULATION 2011;124:1973–81; 9.EDWARD JA, MANDRAS 
S. CURR PROBL CARDIOL 2017;42:7–38. 10.ALDRIGHETTI R. ET AL. THE 
IMPACT OF PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION (PAH) ON THE LIVES 
OF PATIENTS AND CARERS: RESULTS FROM AN INTERNATIONAL SURVEY. 
2012. AVAILABLE FROM: HTTPS://WWW.PHAEUROPE.ORG/WP-CONTENT/
UPLOADS/PAH_SURVEY_FINAL.PDF (ACCESSED MAY 2019); 11.GALIÈ N ET 
AL. EUR RESPIR J 2015;46:903–75.

MATERIAL INFORMATIVO DESTINADO AO PÚBLICO EM GERAL. DÚVIDAS SOBRE 
O SEU TRATAMENTO, CONSULTE SEMPRE SEU MÉDICO.

PP-ADE-BR-0019-1     NOVEMBRO 2019


