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• INTRODUÇÃO:
A hipertensão pulmonar (HP) é
definida como uma síndrome clínica
e hemodinâmica na qual ocorre
aumento contínuo da pressão
vascular devido a fatores de
vasoconstrição e remodelamento da
parede arteriolar. Presente quando
a pressão sistólica pulmonar e a
pressão média excedem 30 e 25
mmHg, em repouso. Ocorre mais
facilmente
na
presença
de
cardiopatias com shunt esquerdadireita associadas a hiperfluxo
pulmonar. Na síndrome de Down,
devido à alta incidência de
cardiopatias congênitas associada a
rápida evolução para hipertensão
pulmonar é necessária uma
investigação e um diagnóstico
precoces.
• DESCRIÇÃO DO CASO:
Paciente masculino, 11 anos,
portador de Síndrome de Down.
Em uso de Sildenafila 40mg/dia e
oxigenioterapia, com calendário
vacinal atualizado. Nascido a termo
de parto cesáreo, com necessidade
de oxigenioterapia e internação ao
nascimento. Mãe refere hipertensão
gestacional.
Encaminhado ao serviço devido a
CIV importante, CIA pequena e
hipertensão pulmonar grave. Há
dois anos houve progressão dos
sintomas,
com dispnéia
aos
pequenos esforços, episódios de
síncope, sintomas noturnos e
necessidade de internações. FC de
96 bpm, SatO2 de 91%, PA: 120 x
90. Pouco comunicativo, corado,
hidratado, anictérico e acianótico.
Sopro sistólico em foco aórtico.

• DISCUSSÃO:
A hipertensão pulmonar tem risco
aumentado de aparecer em indivíduos
portadores de Síndrome de Down.
Estudos retrospectivos em crianças
com SD atestaram uma incidência de
28% de mortes por HP. A HP se
manifesta por angina, dispneia aos
esforços, fadiga, fraqueza e síncope. À
ausculta,
pode-se
encontrar
hiperfonese da segunda bulha ou até
uma terceira bulha ou regurgitação
tricúspide.
• CONCLUSÃO:
A hipertensão pulmonar deve ser
considerada em pacientes que
apresentem dispneia aos esforços e
dor torácica anginosa. A investigação e
o diagnóstico devem ser realizados
precocemente devido à rápida
evolução na Síndrome de Down.
Exames complementares como ECG,
ecocardiograma e radiografia torácica
ajudam a definir o diagnóstico. O
tratamento é realizado de forma não
medicamentosa e medicamentosa.
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