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Importância do gradiente diastólico pulmonar na caracterização da hipertensão pulmonar numa população de 

transplantados cardíacos Introdução: Hipertensão pulmonar (HP) é uma complicação frequente da doença cardíaca 
esquerda devido à transmissão retrógrada das pressões elevadas da aurícula esquerda (AE). Um pequeno grupo de 
doentes desenvolve HP com resistência vascular pulmonar (RVP) e gradiente transpulmonar (GTP) elevados. HP 

grave é contraindicação para transplante cardíaco (TC), pois o ventrículo direito (VD) entrará em falência devido às 
elevadas RVP. O risco é diretamente proporcional à RVP e ao GTP. Porém, o GTP é sensível a variações no débito 
cardíaco e pressões da AE. Assim, analisamos o gradiente diastólico pulmonar (GDP) [pressão arterial diastólica 
pulmonar (PADP) - pressão de encravamento capilar pulmonar (PECP)] numa população submetida a TC, como um 

melhor parâmetro para caracterizar doentes nos quais a HP é potencialmente reversível e nos quais o TC pode ser 
melhor sucedido.   Métodos e Resultados: Retrospectivamente analisamos 127 doentes com avaliação hemodinâmica 
pré e pós-TC. Eram maioritariamente homens (79%) com média de idades de 53 ± 12 anos. O TC teve um efeito 

significativo nas variáveis hemodinâmicas. Normalizaram as pressões de enchimento do VD e do ventrículo esquerdo 
(VE) e houve aumento significativo no débito cardíaco (DC). Antes do TC: pressão arterial média pulmonar (PAMP) 
38±9mmHg, PECP 21 ± 8mmHg, RVP 374 ± 154 dyn.sec.cm-5 e GTP 17 ± 4mmHg. Após o TC: PAMP 22 ± 7mmHg, 

 PECP 11 ± 5mmHg, RVP  184 ±  138dyn.sec.cm-5 e GTP 9 ± 5mmHg. Depois, analisamos uma subpopulação de 37 
doentes com doença vascular pulmonar (DVP) antes do TC (GTP> 12) e os dividimos em 2 grupos: GDP ≥ 4mmHg 
(40,5%) e GDP < 4mmHg (59,5%). A pressão auricular direita pós TC era significativamente menor no grupo com 
GDP < 4mmHg (p<0,05) bem como as RVP (p<0,05). Apesar da falta de significado estatístico, também 

encontrámos tendência favorável para um maior DC no grupo com GDP <4mmHg. Conclusões: O GDP pode ser um 
melhor discriminador relativamente ao GTP na identificação de doentes com reversibilidade da DVP após o TC e pode 
ser uma mais valia na seleção dos candidatos a TC. Palavra-chave: Hipertensão pulmonar; transplante cardíaco; 

insuficiência cardíaca. 
 




