


Hipertensão Pulmonar

O Essencial



ANATOMIA DO CORAÇÃO
E DOS PULMÕES

O coração recebe sangue pobre em oxigénio pelo lado 
direito e bombeia-o através das artérias pulmonares para os 
pulmões, onde é enriquecido com oxigénio. Este segue para 
o lado esquerdo do coração, de onde é bombeado para as 
diferentes partes do corpo, permitindo oxigenar e alimentar 
todo o organismo.

Sangue para 
os pulmões

Sangue para
o corpo
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O CORAÇÃO E OS PULMÕES TRABALHAM 
JUNTOS PARA TRANSPORTAR OXIGÉNIO
PARA O NOSSO CORPO



HIPERTENSÃO
PULMONAR

Carateriza-se pela obstrução 
progressiva destas artérias, 
sendo que, à medida que a 
obstrução se desenvolve, o fluxo 
sanguíneo nas artérias pulmonares 
vai diminuindo, com consequente 
aumento da pressão nestes vasos 
sanguíneos. Assim, o lado direito do 
coração tem de efetuar um esforço 
maior quando bombeia o sangue 
para os pulmões.

A Hipertensão Pulmonar surge 
quando a pressão do sangue nas 
artérias dos pulmões está acima 
dos valores considerados normais. 
Com o passar do tempo, o aumento 
progressivo da pressão nos vasos 
pulmonares leva à lesão dos 
pulmões e do coração, que acaba 
por se cansar devido ao esforço 
extra a que é submetido.
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A Hipertensão Pulmonar (HP) é uma doença 
que afeta as artérias que ligam o coração aos 
pulmões (as artérias pulmonares), podendo 
afetar pessoas de qualquer idade.
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TIPOS DE HIPERTENSÃO PULMONAR SINAIS E SINTOMAS

Os sintomas da HP incluem

O conhecimento e tratamento acerca da doença 
têm evoluído muito nos últimos dez anos, o que tem 
proporcionado a redução da mortalidade a curto prazo.  
A HP é classificada segundo a sua origem, podendo ser 
dividida em primária ou secundária (consequência de  
outra doença associada).

O tipo de HP é determinado pelos médicos, com base 
na história clínica e em exames específicos. É importante 
determinar o tipo de HP porque este influencia o tratamento  
a adotar.

A classificação clínica mais recente inclui os 5 tipos de HP 
abaixo indicados, que por sua vez apresentam causas  
e classificações próprias1:

VIH, vírus da imunodeficiência humana. 

Os sintomas da HP são causados pela resistência elevada 
ao fluxo sanguíneo através dos pulmões, pelo esforço 
aumentado do coração e pela distribuição insuficiente de 
oxigénio pelo organismo.

Com a evolução da doença, esta situação pode afetar 
gravemente a capacidade para o exercício ou a realização de 
atividades diárias normais.

Os sinais e sintomas da HP desenvolvem-se de uma forma 
lenta. Podem não ser percetíveis durante meses ou até anos. 
Os sintomas pioram à medida que a doença progride.

Cor azulada nos lábios, unhas e pele (cianose) 
Condição devida à falta de oxigénio no sangue.

Cansaço ou fadiga
Podem surgir com esforços maiores, como subir 
escadas e carregar pesos, ou ser desencadeados por 
pequenos esforços, como comer e falar depressa.

Tonturas ou desmaios (síncope)
Perda de consciência e de tónus postural de 
forma repentina, causada pela diminuição ou falta 
de sangue no cérebro, resultando na queda da 
pessoa. Por vezes, esta situação é precedida de 
náuseas, perturbações da visão, palidez, sudação, 
tonturas e perda de equilíbrio. Neste caso, 
estamos perante uma pré-síncope. Ao sentir estes 
sintomas, a pessoa deve sentar-se de imediato  
e colocar a cabeça entre as pernas, para facilitar  
a circulação de sangue para a cabeça.

GRUPO 1
Hipertensão 
Arterial 
Pulmonar

• Idiopática
• Hereditária
• Induzida por medicamentos ou 

toxinas
• Associada a outras doenças, 

por exemplo: doença do tecido 
conjuntivo, infeção por VIH, 
hipertensão portal, doença 
congénita do coração, etc.

GRUPO 2 Hipertensão Pulmonar devido a doença 
cardíaca esquerda

GRUPO 3 Hipertensão Pulmonar devido a doença 
pulmonar e/ou hipóxia

GRUPO 4
Hipertensão Pulmonar tromboembólica 
crónica e outras obstruções da artéria 
pulmonar

GRUPO 5 Hipertensão Pulmonar devido a mecanismos 
inespecíficos, e/ou multifatoriais
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Inchaço (edema) nos tornozelos, pernas  
e abdómen (ascite)

Pressão ou dor no peito
Pode surgir com esforço físico ou em repouso. 
Pode manifestar-se como um desconforto, peso 
e pressão sobre o peito, ou até mesmo como 
uma espécie de “facada”.

Falta de ar (dispneia)
Sintoma mais comum na HP e um dos primeiros 
a surgir. A sensação de falta de ar na posição 
deitada é chamada de ortopneia.

Pulso acelerado ou palpitações cardíacas

Tosse seca

As pessoas com HP não apresentam todos estes sinais  
ao mesmo tempo, e a sua intensidade também é variável.  
O importante é descrever o que sente à equipa que cuida 
de si, especialmente quando nota um sintoma  
pela primeira vez.

EXAMES DE DIAGNÓSTICO

Análises ao sangue

Radiografia ao tórax

Ecocardiografia

Eletrocardiograma (ECG)

Cateterismo cardíaco direito. Se um 
ecocardiograma revelar uma suspeita de HP, 
provavelmente fará um cateterismo cardíaco 
direito, que é o exame confirmatório do 
diagnóstico. Trata-se de um exame invasivo que 
mede diretamente e com precisão a pressão nas 
artérias pulmonares, através de um cateter que é 
introduzido numa veia no pescoço ou virilha.  
O cateter é introduzido até ao ventrículo direito  
e artéria pulmonar.
O exame é feito sob anestesia local e, embora 
não seja doloroso, pode causar desconforto.  
Habitualmente é pedido que o doente compareça 
de véspera no hospital, podendo ter alta no dia 
do exame, ao fim de algumas horas.

DIAGNÓSTICO

Os sintomas iniciais da HP são frequentemente ligeiros 
e comuns a outras doenças. Em repouso, não existem 
habitualmente sintomas nem sinais aparentes de doença. 
Consequentemente, o diagnóstico pode ser atrasado durante 

meses ou mesmo anos, levando a que a HP não seja, por 
norma, reconhecida até estar relativamente avançada.
O diagnóstico de HP pode não ser fácil, sendo necessário 
realizar um conjunto de exames para a identificar, mas 
também para vigiar a sua evolução e a eficácia do tratamento.
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Tomografia axial computorizada (TAC)

Ressonância magnética cardíaca

Provas de função respiratória e gasometria 
arterial

Polissonografia no despiste de outras 
patologias como apneia do sono

Cintigrafia pulmonar de ventilação/perfusão

Ecografia abdominal

AngioTAC Pulmonar

Nalgumas situações, se um membro da família tiver HP, o 
médico poderá pedir um estudo genético. 

Será realizada uma colheita de sangue para identificar 
mutações a nível de alguns genes relacionados com a HP. 
Caso teste positivo, o médico pode recomendar que os 
outros membros da família também sejam examinados.

TESTES GENÉTICOS

TESTE DE MARCHA DE 6 MINUTOS

O Teste de marcha de 6 minutos é utilizado para avaliar 
a capacidade para o exercício.                                                                                       

É um teste simples, que tem como objetivo medir a distância 
que consegue caminhar numa superfície plana durante  
6 minutos. Quando realizado regularmente, permite avaliar a 
evolução da doença e a resposta ao tratamento, uma vez que 
é um importante marcador de tolerância à atividade física.

É realizado num corredor com 30 metros de comprimento, 
sob a supervisão atenta de um médico, enfermeiro ou 
técnico cardiopneumologista. Embora dependa da sua boa 
colaboração, é um teste que é realizado de acordo com um 
protocolo predefinido e padronizado.3 Antes e depois do teste 
é avaliado o grau de cansaço e falta de ar (dispneia) numa 
escala de 0 a 10.

Recomendações

1. Antes do teste

b. Repousar durante 10 minutos

c. Não realizar exercício físico intenso 2 horas antes

d. Fazer uma refeição ligeira

e. Não parar nenhuma medicação que esteja a fazer

2. Durante o teste

c. Utilizar calçado e roupa confortável

d. Caminhar em passo acelerado, o mais rápido possível, 
mas sem correr, podendo descansar se necessário

e. O supervisor contabiliza a distância percorrida e vigia os 
sinais vitais

A repetição do teste deve ser feita, sempre que possível,  
à mesma hora do dia.
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CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 
DA HIPERTENSÃO PULMONAR

Após o diagnóstico, o médico classifica a HP de acordo com 
a gravidade observada, em classes funcionais, segundo um  
sistema desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde.4 

Esta classificação reflete o impacto na vida do doente em 
termos de atividade física e sintomas. 

Existem 4 classes, sendo que um doente na classe I tem a 
doença menos grave e um doente na classe IV tem a forma 
mais grave da doença.4

Classificação Funcional da Hipertensão Pulmonar
(1998)5

• Classe I. Sem limitação da atividade física. Atividades físicas 
comuns não causam dispneia, fadiga, dor torácica ou  
pré-síncope.

• Classe II. Limitação ligeira da atividade física. Não tem 
sintomas em repouso, mas apresenta sintomas como 
fadiga, falta de ar, dor torácica ou pré-síncope com atividade 
física normal.

• Classe III. Limitação importante da atividade física. Está 
confortável em repouso, mas atividades físicas menos 
intensas do que as convencionais causam falta de ar, fadiga, 
dor torácica ou pré-síncope.

• Classe IV. Incapaz de executar qualquer atividade física sem 
sintomas. Existem sinais e sintomas de mau funcionamento 
do lado direito do coração. A dispneia e fadiga podem estar 
presentes mesmo em repouso.



MAIS INFORMAÇÃO

www.aphp.pt

www.phassociation.org

www.foundation.chestnet/patient-education-resources/pah

www.phauk.org

A leitura deste folheto não dispensa a consulta médica.
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A HP é uma doença crónica, progressiva e com mau 
prognóstico, mas se for tratada apresenta uma esperança 
média de vida melhor. 

Os sintomas desta doença são inespecíficos, podendo ser 
confundida com outras doenças, sendo importante realizar 
alguns exames para chegar ao diagnóstico. 

Após confirmação do diagnóstico e definição do tipo de HP,  
o médico vai indicar-lhe o tratamento que permitirá melhorar 
os sintomas e atrasar a evolução da doença.

EM RESUMO

A sua equipa de profissionais de saúde 
está disponível para esclarecer todas 
as suas dúvidas e para ajudá-lo a gerir 
a doença com segurança e qualidade! 
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Hipertensão Pulmonar

Tromboembólica Crónica



Um dos tipos mais comuns de Hipertensão Pulmonar, é a 
Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica (HPTEC).

Este tipo de hipertensão é causado pela presença de  
coágulos sanguíneos nas artérias pulmonares, denominados 
êmbolos pulmonares, que causam obstrução das mesmas. 

Na maioria dos casos o organismo dissolve estes coágulos em 
cerca de 3/4 meses, e a circulação é  restabelecida. No entanto, 
nalguns casos este processo não decorre de forma habitual, 
e os coágulos transformam-se em tecido fibroso cicatricial. 
Este tecido provoca o estreitamento e a obstrução total ou 
parcial do vasos sanguíneos  condicionando a circulação do 
sangue. Este fato leva a que haja um aumento da pressão arterial 
nas artérias pulmonares, provocando um esforço acrescido ao 
lado direito do coração, que conduz ao aparecimento de alguns 
sintomas característicos da doença tromboembólica crónica, 
como cansaço, falta de ar e  sensação de fadiga.
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HIPERTENSÃO PULMONAR 
TROMBOEMBÓLICA CRÓNICA

Artéria mais estreita

O limite da artéria 
cresce em cima de 
um coágulo antigo

O coágulo causa 
o bloqueio da 
artéria pulmonar



4 5

Os sinais e sintomas da HPTEC são inespecíficos, sendo 
frequentemente associados a outras patologias, o que pode 
por vezes atrasar o diagnóstico correto.

No entanto os sintomas mais comuns são:

Algumas pessoas podem também apresentar inchaço nas 
pernas e na zona abdominal.  

A ocorrência de sintomas em repouso indica habitualmente 
um estado avançado de doença.

O prognóstico da doença será pior, quanto mais tardio 
for o diagnóstico. À medida que a doença progride o 
ventrículo direito é obrigado a um esforço cada vez maior, 
com consequente deterioração da sua função levando a 
insuficiência cardíaca.

SINAIS E SINTOMAS

Os principais fatores de risco não estão claramente definidos, 
mas alguns estudos permitem concluir que determinadas 
condições clínicas  podem condicionar o desenvolvimento 
desta patologia, nomeadamente: trombose venosa profunda ou 
embolia pulmonar prévia, presença de pacemakers ou cateteres 
de longa duração, esplenectomia (doentes submetidos à 
remoção do baço), alguns distúrbios da coagulação, doenças 
inflamatórias crónicas e doenças oncológicas.

A doença tromboembólica crónica distingue-se dos outros 
grupos de Hipertensão Pulmonar por ser potencialmente 
curável, através da cirurgia de endarterectomia pulmonar.

Cansaço extremo com dificuldade 
em recuperar o fôlego

Dificuldade 
respiratória
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Após a avaliação de cada caso, e havendo indicação cirúrgica, 
o doente será encaminhado para um centro cirúrgico com 
experiência neste tipo de intervenção.

Por ser um procedimento muito específico, que requer 
experiência e domínio da técnica, é realizado apenas em

CIRURGIA DE ENDARTERECTOMIA PULMONAR

Atualmente, com todos os avanços da Medicina, 
a melhor terapêutica para a HPTEC é a Cirurgia de 
Endarterectomia Pulmonar. Trata-se de uma intervenção 
cirúrgica que remove o tecido cicatricial que se acumulou 
nas artérias e está a provocar a sua obstrução. 

O sucesso da cirurgia depende da localização das várias 
obstruções na artéria pulmonar.

TRATAMENTO

Como em todos os casos de Hipertensão Pulmonar, 
recomenda-se que os doentes com HPTEC sejam 
avaliados por uma equipa multidisciplinar de peritos 
(cardiologia, imagiologia, medicina interna, cirurgia 
cardiotorácica, pneumologia) que determinarão a indicação 
cirúrgica e estabelecerão todas as decisões relativas à 
estratégia terapêutica.
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centros europeus de referência. Desde Julho de 2019, o 
Hospital de Santa Marta – Centro Hospitalar e Universitário 
de Lisboa Central, foi considerado o centro de referência 
nacional para a realização desta cirurgia.

Ao ser encaminhado para um centro cirúrgico, 
poderá ser necessário repetir alguns dos 
exames já realizados anteriormente. Após 
reunir toda a documentação, será agendada uma 
consulta com a equipa cirúrgica que o irá assistir. 
Quando tudo estiver decidido, será colocado numa 
lista de espera para ser marcada a cirurgia.

Durante o tempo de espera, continuará no 
entanto a ser vigiado pela equipa do seu centro 
de tratamento, que acompanhará de perto 
toda a situação, e fará a habitual vigilância da 
sintomatologia.

Ao integrar uma lista de espera para endarterectomia 
pulmonar, o doente será chamado ao seu centro de 
tratamento, para reunir com a equipa multidisciplinar onde 
lhe serão dadas algumas indicações sobre a cirurgia e sobre 
os cuidados do pós-operatório. Em caso de necessidade, 
poderá ainda ser estabelecido contacto com o serviço social 
para acautelar algumas condições importantes no regresso 
a casa.

Ao ser chamado para a cirurgia, receberá uma série de 
indicações sobre o centro cirúrgico, que passam pelos 
cuidados pré-cirúrgicos, pelas recomendações do que 
deve levar consigo para o hospital, e sobre o horário de  
informações a familiares e visitas. Possivelmente ser-lhe-á 
pedido que leve a medicação que toma habitualmente, 
numa quantidade suficiente para um mês. O hospital poderá 
não conseguir fornecer algum medicamento, e assim fica 
garantido que não tem falhas do regime terapêutico.

No dia estipulado deverá comparecer 
acompanhado no hospital, à hora indicada, 
devendo seguir todas a indicações dadas durante 
o acolhimento.

Artéria subsegmentar

Microvasculatura

Artéria segmentar

Artéria lobar

Artéria principal
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Como já foi referido, esta é uma cirurgia complexa, realizada 
por cirurgiões experientes, que pode demorar várias horas. 
Por esse motivo, após o final da intervenção todos os 
doentes serão transferidos transitoriamente para 
uma unidade de cuidados intensivos, onde terão uma 
maior vigilância dos seus parâmetros vitais e um melhor 
acompanhamento da evolução clínica.

Poderá permanecer numa destas unidades durante 
alguns dias, podendo necessitar da ajuda de um ventilador 
para respirar adequadamente e de ser conectado a 
alguns aparelhos que avaliarão de forma contínua os seus  
parâmetros vitais (monitores). Poderá ainda necessitar de ficar 
temporariamente com alguns drenos (tubos)  para eliminar 
líquidos acumulados debaixo das cicatrizes cirúrgicas. Toda 
esta abordagem poderá ser um pouco assustadora numa 
fase inicial, mas ela é fundamental para manter a respiração e 
as restantes funções vitais em níveis adequados.

APÓS A CIRURGIA DE ENDARTERECTOMIA 
PULMONAR

Ao fim de alguns dias  será transferido para uma 
enfermaria, onde já estará mais liberto de fios e monitores,  
mas ainda com grande vigilância. Já poderá sentar-se num 
cadeirão e, aos poucos, poderá começar a realizar as suas 
atividades de vida diária, progressivamente de forma mais 
autónoma.

Após a cirurgia será visitado pela equipa de fisioterapia 
e/ou reabilitação e será estabelecido um programa de 
reabilitação. Este programa será personalizado e adequado 
às suas necessidades, tendo sempre em conta o estado do 
doente, e qualquer limitação ou problemas já anteriormente 
identificados. Serão exercícios ligeiros, que aumentam 
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Só terá alta hospitalar quando a equipa multidisciplinar 
considerar que está suficientemente recuperado e apto 
para regressar a casa.

Nos primeiros dias após a alta é-lhe 
recomendado que esteja acompanhado. 
Caso viva sozinho poderá optar por ficar em 
casa de algum familiar ou amigo, até que se 
sinta confortável para regressar ao seu domicílio 
habitual.

Se vive sozinho e não pode contar com nenhum apoio 
no pós-operatório, deverá contactar o Serviço Social 
do Centro de Hipertensão Pulmonar onde é seguido, 
que se articulará com a assistente social da sua área 
de residência para procurarem encontrar uma solução 
alternativa que vá ao encontro das suas necessidades. 
A equipa de enfermagem que o acompanha poderá 
intermediar este contacto.

Na maioria dos casos, a viagem de regresso a casa poderá 
ser efetuada no automóvel de um familiar ou amigo. Caso 
não seja possível esta modalidade de transporte, será 
requisitada uma ambulância adequada.

REGRESSO A CASA APÓS A CIRURGIA

gradualmente de intensidade, que deverão continuar após
a alta. Todas as indicações acerca dos exercícios que deverá 
fazer em casa, ser-lhe-ão dadas antes da alta.

À exceção do plano estipulado pela equipa de 
fisioterapeutas que o acompanharam, não é recomendado 
nenhuma prática de exercício físico nem outros 
programas de reabilitação, num período de 6 meses após  
a cirurgia.

Antes de ter alta ser-lhe-ão dadas todas 
as informações necessárias aos cuidados 
imediatos, acerca da medicação, vigilância de 
pensos, alimentação adequada e continuidade 
de cuidados. Deve esclarecer todas as 
dúvidas antes de deixar o hospital.

Já em casa será contactado pela equipa do seu centro 
de referência para vigilância e seguimento. As consultas 
serão agendadas de acordo com a sua necessidade e 
disponibilidade.

A leitura deste folheto não dispensa a consulta médica.

MAIS INFORMAÇÃO

Endarterectomia pulmonar no Hospital de Papworth  
- Folheto informativo para o doente

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-
normativas/norma-n-0042018-de-19012018-pdf.aspx
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Hipertensão Pulmonar

Angioplastia Pulmonar
por Balão



ANGIOPLASTIA PULMONAR 
POR BALÃO

A Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crónica (HPTEC)  
é uma condição caracterizada pela estenose ou oclusão dos 
vasos pulmonares pela ocorrência de embolias recorrentes.

A embolia pulmonar geralmente ocorre quando um trombo 
venoso (sangue coagulado numa veia) se desloca do seu local 
de formação e viaja até uma artéria pulmonar.

Os tratamentos médico e cirúrgico foram evoluindo na última 
década, o que melhorou significativamente o prognóstico 
de quem é diagnosticado com HPTEC. O único tratamento 
potencialmente curativo, e por isso, o tratamento de eleição 
desta doença, é a remoção cirúrgica de todo o material 
obstrutivo, através de um procedimento denominado por 
endarterectomia pulmonar. 

No entanto, nem todos os doentes são elegíveis para  
esta cirurgia, seja porque as lesões se encontram em locais 
do pulmão de difícil acesso (cerca de 50% dos doentes), quer 
porque existem outras condições médicas que não o permitem. 
Além disso, mesmo após endarterectomia, 10-15% dos 
casos mantêm hipertensão pulmonar persistente. 

Para dar resposta a estes casos, mais recentemente emergiu um 
tratamento minimamente invasivo alternativo à  endarterectomia  
designado de angioplastia pulmonar por balão. 
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Vaso normal

Vaso preenchido
com tecido cicatrizado



A angioplastia da árvore arterial pulmonar com recurso 
a balão é uma técnica recente, disponível aos doentes 
inoperáveis ou com doença residual após cirurgia,  
com o intuito de melhorar os sintomas e a qualidade  
de vida do doente.

A angioplastia pulmonar é realizada através de cateterização 
da artéria pulmonar e dos seus ramos e consequente 
dilatação de segmentos com lesões (existem vários tipos 
de lesões, desde estenoses não críticas/críticas, oclusões, 
tortuosidades, teias, etc.).

É introduzido na veia femoral um catéter com um balão na 
extremidade, que é insuflado depois de colocado no local 
desejado, empurrando contra as paredes do vaso o tecido 
cicatricial, deixando novamente o sangue fluir, o que diminui 
a pressão no seu interior. 

A cintigrafia de ventilação/perfusão e a tomografia 
torácica (< 6 meses) são essenciais na avaliação prévia 
do doente, deixando adivinhar locais a trabalhar e o seu 
potencial ganho em termos de oxigenação. 

Este procedimento implica internamento em enfermaria por 
um curto período de tempo.  A entrada será no dia anterior à 
realização da angioplastia, para facilitar todas as explicações 
finais e permitir alguns exames complementares que possam 
ser ainda necessários. (nota: Deve tomar a sua medicação 
habitual e não deve suspender a medicação anticoagulante.)

Em média cada doente necessita de 5-6 sessões de 
angioplastia, sendo que são abordados entre um a quatro 
segmentos pulmonares por sessão, mediante a pressão na 
artéria pulmonar e as resistências vasculares pulmonares, 
assim como a tolerância do próprio doente.

Existem 3 centros em Portugal com equipas 
multidisciplinares treinadas e capazes de realizar este 
procedimento:

EM QUE CONSISTE?

ANTES DA ANGIOPLASTIA
QUANTAS VEZES É NECESSÁRIO REALIZAR 
ESTE PROCEDIMENTO?

ONDE SE REALIZA?
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Centro 
Hospitalar 

e Universitário 
do Porto

Centro 
Hospitalar 

e Universitário 
de Lisboa Norte

Hospital 
Garcia de Orta

Depois de uma avaliação rigorosa pela equipa assistente do 
seu centro de tratamento, o doente poderá ser referenciado 
para a realização de angioplastia.



A leitura deste folheto não dispensa a consulta médica.

MAIS INFORMAÇÃO

Takeshi O. The Evolving Role of Balloon Pulmonary 
Angioplasty in the Management of Chronic Thromboembolic 
Pulmonary Hypertension. Adv Pulm Hypertens. 
2020;19(1):21-24.

Pepke-Zaba J, Delcroix M, Lang I, et al. Chronic 
thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH): results 
from an international prospective registry. Circulation. 
2011;124:1973-81.

Kataoka M, Inami T, Kawakami T, et al. Balloon pulmonary 
angioplasty (percutaneous transluminal pulmonary 
angioplasty) for chronic thromboembolic pulmonary 
hypertension. A Japanese perspective. JACC Cardiovasc 
Interv. 2019;12:1382-88.

Galiè N, Humbert M, Vachiery JL, et al. 2015 ESC/ERS 
Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary 
hypertension. The Joint Task Force for the diagnosis and 
treatment of pulmonary hypertension of the European 
Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory 
Society (ERS). Eur Respir J. 2015;46:903-75.

Depois da realização da angioplastia  
será recomendada vigilância em unidade 
coronária/intermédia durante 24h.

Realizará radiografia torácica e poderá também realizar TAC 
ao tórax para verificação de possíveis complicações.  
As complicações mais frequentes incluem: 

APÓS A ANGIOPLASTIA

Serão também colhidas análises várias vezes, para verificar 
se os valores estão dentro da normalidade.

A oximetria (avaliação dos níveis de oxigénio) será vigiada 
de forma contínua, e poderá haver a necessidade de lhe 
ser colocado um suporte ventilatório, que poderá ser a 
administração de oxigénio por sonda ou máscara, ou mesmo 
o recurso a um equipamento (ventilador não invasivo), que o 
vai ajudar a que a respiração se mantenha controlada e com 
o mínimo de esforço.

Duas horas após o procedimento poderá voltar a 
ingerir líquidos e sólidos. Sendo que nas primeiras 24h a 
quantidade máxima de líquidos será de 1 litro/dia. 

A medicação que faz habitualmente será mantida após o 
procedimento.

Em caso de dor, será administrada medicação analgésica, de 
acordo com os níveis de dor.

Após 24 a 72 horas e na ausência de complicações, será 
dada alta para o domicílio com as indicações necessárias.

O acompanhento pela equipa assistente do centro de 
tratamento deverá manter-se, devendo no momento da alta 
a próxima consulta estar já agendada. Qualquer dúvida que 
surja já no domicílio, recomenda-se o contacto com os 
membros da equipa.
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Hipertensão Pulmonar

Lidar Psicologicamente
com a Hipertensão Pulmonar



COMO LIDAR PSICOLOGICAMENTE
COM A HIPERTENSÃO PULMONAR?

3

Um diagnóstico de saúde como a Hipertensão Pulmonar 
pode ser muito stressante e gerador de uma montanha russa 
de emoções, como a tristeza, a ansiedade, a frustração
ou a depressão. 

Essas reações são normais e fazem parte do processo
de adaptação à doença, variam de pessoa para pessoa
e podem surgir combinadas ou isoladamente. 

Além de frequentar as consultas de rotina, cumprir
a medicação prescrita e vigiar a sintomatologia, é importante 
gerir eficazmente as implicações emocionais da doença, 
pelo que se sugerem algumas estratégias úteis.

Informe-se sobre causas, sintomas, exames de diagnóstico 
e tratamento da Hipertensão Pulmonar junto da sua equipa 
de saúde. Não confie em todos os sites da internet!

Fale sobre a doença com familiares e amigos 
para que compreendam as suas necessidades.

Registe todos os sinais e sintomas num diário 
para poder acompanhar a evolução da doença e 
discutir o seu tratamento nas consultas de rotina.

ESTRATÉGIAS ÚTEIS

1. CONHEÇA BEM A SUA DOENÇA
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Tome a medicação prescrita, cumpra os 
horários, o número de tomas diárias e as 
recomendações para a sua conservação, 
preparação e administração.

Organize atempadamente a sua documentação 
médica num dossier para que possa ser útil 
nas consultas programadas ou situações de 
emergência imprevistas.

Discuta ideias e soluções para os problemas do 
dia-a-dia com a família e amigos.

Estabeleça metas realistas de curto prazo, planeando 
bem as atividades que deseja realizar num futuro próximo. 

Estabeleça contactos sociais e peça ajuda se 
necessário. Converse com a família, amigos, equipa de 
saúde e outras pessoas que vivem com Hipertensão 
Pulmonar. Poderá  recorrer à Associação Portuguesa de 
Hipertensão Pulmonar (APHP). 

Peça a alguém para o acompanhar às consultas 
de rotina. Ajudará a reter as recomendações 
médicas, a conversar na sala de espera e a 
descomprimir no caminho de casa.

Forme uma equipa de entes queridos que 
lhe possa dar apoio físico e emocional, aviar 
recados e assumir compromissos, preparar 
refeições e ajudar nas tarefas domésticas.

2. CONSTRUA UMA REDE SOCIAL DE APOIO
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Preste atenção aos seus sentimentos. 
Identifique sinais de tristeza, desmotivação  
e raiva. Não há reações certas ou erradas. 
Partilhe-as com alguém e discuta-as com  
a equipa de saúde.

Não descarregue a frustração nos familiares.  
Não se sentirá bem e será mais difícil receber apoio.

Lembre-se da sua força interior. Já ultrapassou muitas 
dificuldades ao longo da vida e as estratégias usadas no 
passado irão ajudar a superar as implicações negativas da 
doença.

Procure aceitar o momento presente. Apreciar os desafios 
da sua condição de saúde pode ajudá-lo a gerir a incerteza 
do futuro e a redescobrir os prazeres da vida quotidiana.

Relacione-se com comunidades online e 
associações de doentes. Sentir-se-á menos 
sozinho e sobrecarregado ao partilhar dificuldades 
e estratégias de superação. Use as redes sociais 
como o Facebook, Instagram ou WhatsApp!

Mantenha contactos sociais com pessoas sem 
Hipertensão Pulmonar para que os assuntos de interesse 
partilhados não se focalizem apenas na doença.

Concentre o seu tempo e energia em pessoas que 
acrescentam valor à sua vida e o apoiam, minimizando os 
contatos sociais geradores de stress.

Um animal de estimação pode ser uma fiel  
e divertida companhia.

3. CUIDE DA MENTE



8

Transforme desafios em oportunidades. Com o tempo, 
muitos doentes passam a ver o seu diagnóstico como  
um ponto de viragem na vida e um catalisador de mudanças 
positivas.

Consulte um psicólogo se os sentimentos difíceis 
interferirem nas atividades diárias como dormir, comer ou 
trabalhar. A Associação Portuguesa de Hipertensão Pulmonar 
e alguns centros de tratamento oferecem este apoio.

Não baixe os braços! Procure adotar uma atitude positiva 
perante as dificuldades e assumir o controlo das suas 
decisões na vida quotidiana.

Mantenha uma rotina diária. Sair da cama,  
vestir-se e ocupar-se em diferentes atividades 
como ir às compras, ao cabeleireiro ou ao café 
ajuda a elevar o ânimo e a reduzir a ansiedade. 

Use a escrita para desabafar, refletir sobre as 
vivências diárias e apontar estratégias para gerir 
situações stressantes.

Celebre as suas conquistas, mesmo que  
pareçam insignificantes. Reconhecer os sucessos 
pode ajudar a criar uma nova identidade mais forte 
e positiva.

Alimente-se bem. Faça refeições equilibradas  
e regulares, reduza a quantidade de sal e evite  
o álcool, tabaco e drogas.
 
Descanse sempre que necessário. Durma pelo 
menos 8 horas por noite e não se sinta culpado 
por fazer sestas durante o dia.

4 . MANTENHA A FORMA FÍSICA 



MAIS INFORMAÇÃO

www.phassociation.org

www.phaeurope.org

www.med.stanford.edu/wallcenter/patient_care/patient-resources/
articles-external-and-videos/coping-strategies-for-ph-patients.html

A leitura deste folheto não dispensa a consulta médica.
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Confie na sua espiritualidade e força superior para enfrentar 
os obstáculos. 

A crença religiosa pode atribuir significado ao momento 
presente e ajudar a redefinir um novo propósito de vida, 
promovendo a aceitação da condição de saúde. 

Práticas como a meditação, a oração e o ioga 
podem confortar e tranquilizar a mente, limpar 
os pensamentos negativos e facilitar a tomada  
de decisões.  

Escolha uma missão humanitária em que acredite, 
contribuindo com o seu tempo e energia para campanhas 
de voluntariado, solidariedade ou ativismo político na sua 
comunidade local. 

Tire férias! Faça uma escapadela para um lugar 
onde se sinta seguro e confortável. Disfrute e 
divirta-se, mesmo que seja apenas por um dia. 

Mexa-se! 20 minutos de exercício físico leve 
a moderado podem aumentar a força e a 
resistência do seu corpo e mente. Caminhe, 
dance ou ande de bicicleta. Se tem receio, 
aconselhe-se com a sua equipa de saúde. 

Relaxe. Reserve 30 minutos por dia para 
atividades que o façam sentir bem, como filmes 
engraçados ou encontros com amigos, ler e 
pintar, meditar ou fazer uma massagem.

Cuide da higiene e imagem pessoal. Vista 
roupas bonitas e use a maquilhagem que gosta.

5. CUIDE DO ESPÍRITO

Estas dicas não são soluções mágicas, mas sim ferramentas práticas para enfrentar 
os problemas diários, redescobrir o significado da vida e aceitar as alterações físicas 
e psicológicas da doença.

“ Lembre-se de que você é muito mais do que a sua doença.  Cada dia 
representa uma luta que você é capaz de vencer.  Uma mente sã é tão 
importante como um corpo são.”
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Hipertensão Pulmonar

Estratégias de Conservação 
de Energia



CONSELHOS ÚTEIS

Muitas pessoas que vivem com Hipertensão Pulmonar 
apercebem-se que não conseguem acompanhar o estilo de 
vida ativo ao qual estavam habituadas antes da doença. 

Tarefas diárias simples como tomar banho ou cozinhar,
exigem um esforço físico maior e podem demorar o dobro
do tempo a ser executadas, devido à crescente fadiga
e sensação de falta de ar.

Torna-se por isso importante repensar a forma de realizar 
algumas atividades e recorrer a estratégias de conservação 
de energia, que consistem na planificação das tarefas e 
dos períodos de descanso, na reorganização do domicílio 
e na eliminação de barreiras arquitetónicas.

Ao diminuir o consumo de energia e de oxigénio, estas 
medidas ajudam o doente a sentir-se menos cansado e 
a tornar-se mais independente no quotidiano doméstico, 
profissional e social. 

Sugerem-se as seguintes estratégias:
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Fadiga Dificuldade 
respiratória
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1. RESPIRE DE FORMA CORRETA 2. PLANEIE AS ATIVIDADES

Faça uma respiração diafragmática sobretudo nas situações 
em que a falta de ar for mais intensa: 

• 1º Passo - Sente-se ou deite-se confortavelmente e 
coloque as mãos sobre a barriga;

• 2º Passo - Inspire o ar lentamente pelo nariz e dirija-o para 
a barriga de modo a elevar as mãos;

• 3º Passo - Sustenha a respiração 2 a 3 segundos;

• 4º Passo - Expire o ar lentamente pela boca pressionando 
a barriga para baixo com as mãos;

• A expiração deve demorar o dobro do tempo  
da inspiração;

• Durante a realização de atividades físicas, inspire quando 
o movimento exigir menos esforço e expire quando o 
movimento exigir mais esforço.

• Analise com a sua equipa de saúde as atividades que 
pode ou não desempenhar em virtude de ser portador de 
Hipertensão Pulmonar. 

• Caso trabalhe, fale com a entidade patronal sobre a eventual 
necessidade de reduzir a carga horária ou de adequar as 
funções desempenhadas à sua condição clínica. 

• Faça uma lista das tarefas que pretende realizar 
e classifique-as por ordem de importância. Invista 
naquelas que são essenciais e deixe para mais tarde as de 
menor importância.

• Estabeleça metas realistas em função do esforço que 
cada atividade exige, do tempo de duração e do seu nível 
de energia. 

• Planeie atempadamente as atividades a realizar por dia 
e por semana. Se realizar uma atividade muito exigente, 
dedique-lhe mais tempo, se necessário um dia inteiro. 

• Procure intercalar atividades mais longas e pesadas com 
atividades mais leves e curtas.

• Guarde o período do dia em que tem mais energia para as 
tarefas mais importantes e cansativas.

• Procure a maneira mais prática, rápida e segura para 
desempenhar uma tarefa e use-a sempre.  

• Pare e repouse se estiver cansado. Finalize a atividade mais 
tarde ou noutro dia. 

• Não tenha vergonha e peça ajuda se necessário. 
Partilhe as tarefas com os familiares e amigos.



• Execute as suas tarefas num ambiente arejado e com 
boa iluminação, temperatura e humidade adequadas.

• Use áreas de trabalho com a altura adequada para si  
e para a atividade a realizar.

• Disponha os objetos necessários em locais de fácil 
acesso, a uma altura que fique entre os seus ombros  
e a cintura, para evitar elevar os braços ou fletir o tronco.

• Arrume o material usado perto do local onde a tarefa  
é realizada.

• Adapte a casa de banho com barras de apoio, poliban  
em vez de banheira e elevador de sanita.

3. REORGANIZE O ESPAÇO FÍSICO

Cuidar da higiene pessoal:

• Prepare o material necessário ao banho e coloque-o 
próximo de si (champô, sabão, roupão, etc.); 

• Tome banho sentado num banco ou cadeira apropriada;

• Use uma esponja com cabo longo para lavar as costas 
e os pés;

• Seque-se sentado e com um roupão atoalhado em vez  
de uma toalha;

• Torne o banho num momento relaxante, sem pressas 
e ouvindo música;

• Escove os dentes, penteie-se ou barbeie-se sentado  
e com os cotovelos apoiados no lavatório.

4. READAPTE AS TAREFAS DIÁRIAS

Vestir-se:

• Disponha a roupa pela ordem em que a vai vestir;

• Prefira roupas largas com aberturas folgadas e calçado 
antiderrapante e sem atacadores;

• Vista-se e dispa-se sentado;

• Vista primeiro a metade inferior do corpo e depois a 
metade superior;
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• Calce as meias e sapatos com o pé em cima da perna 
oposta e/ou use uma calçadeira de cabo longo;

• Use suspensórios em vez de cinto;

• Prepare a roupa do dia seguinte antes de se deitar e 
coloque-a junto à cama.

Limpeza da casa:

• Evite fazer todas as limpezas da casa de uma só vez. 
Divida as divisões pelos dias da semana;

• Use utensílios de cabo longo como vassouras, 
esfregonas, espanadores e aspirador;

• Transporte os produtos de limpeza num carrinho de apoio;

• Prefira limpar com um pano húmido e um aspirador em 
vez de varrer, para evitar poeiras no ar;

• Aspire o pó, inspirando enquanto afasta o aspirador 
e expirando enquanto o aproxima; 

• Seja cuidadoso na escolha de produtos de limpeza,  
pois alguns podem ter substâncias tóxicas/nocivas para  
o sistema respiratório.

Cozinhar:

• Prepare todos os utensílios e ingredientes que 
necessita e coloque-os na bancada da cozinha; 

• Cozinhe de preferência sentado num banco giratório;

• Prefira receitas mais fáceis e rápidas;
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Cuidar da roupa:

• Transporte a roupa num carrinho de apoio;

• Não acumule muita roupa para lavar e lave pequenas 
porções de cada vez;

• Opte por uma máquina de lavar roupa e eleve-a com um 
estrado para não se curvar ao usá-la;

• Estenda a roupa com o cesto à altura da cintura e a 
corda ou estendal abaixo dos ombros;

• Prefira ferros de engomar leves e passe a roupa sentado, 
com a roupa ao alcance das mãos;

• Trate das roupas mais pesadas como cobertores e tapetes 
no verão, pois secam mais depressa. 

• Confecione várias refeições e congele. Darão jeito  
nas alturas em que estiver mais cansado;

• Cozinhe bem os alimentos e fracione-os em pedaços  
para facilitar a mastigação; 

• Guarde os produtos essenciais num local próximo  
da cozinha e de fácil acesso;

• Organize o seu frigorífico, colocando os alimentos mais 
usados numa prateleira mais acessível;

• Se possível, lave sempre os pratos e talheres numa 
máquina de lavar louça. Caso os lave à mão, deixe-os secar 
num escorredor em vez de os secar com um pano.



Fazer compras:

• Faça uma lista de compras para evitar deslocações 
repetidas e desnecessárias ao supermercado.

• Utilize sempre um carrinho de compras na loja.

• Prefira locais que reúnam diferentes lojas onde poderá 
comprar quase tudo o que precisa (ex. centros comerciais).

• Coloque os diferentes produtos em sacos individuais para 
ser mais fácil armazená-los em casa. 

• Recorra ao serviço de encomenda pela internet ou 
telefone e de entrega ao domicílio se puder. Poupa 
tempo e dinheiro na deslocação e não tem de carregar 
os sacos.

10

Andar na rua:

• Planeie previamente o trajeto e escolha o caminho mais 
curto e plano. 

• Ande devagar e controle a respiração. Inspire primeiro e 
dê alguns passos enquanto expira. 

• Se tiver limitações osteoarticulares recorra a andarilhos 
com assento ou cadeiras de rodas.

• Ao subir e descer escadas, inspire primeiro e suba 
ou desça um ou mais degraus enquanto expira. Se 
necessário, desça e suba degrau a degrau.

• Não hesite em usar o elevador se disponível.

• Em trajetos longos, desloque-se de carro e estacione 
nos lugares mais próximos de onde pretende ir.

“Não caia na armadilha do tudo ou nada.
Ter pouca energia não implica desistir do seu 
trabalho e projetos pessoais.

Seja flexível e readapte o seu estilo de vida  
ao seu novo ritmo!”

Transportar objetos:

• Movimente apenas objetos que tenham um peso 
e tamanho ao seu alcance; 

• Utilize um carrinho de apoio para transportar os objetos. 

• Transporte os objetos junto ao corpo e divida o seu peso 
pelas duas mãos;

• Eleve os objetos com os joelhos fletidos e as costas 
direitas; 

• Evite transportar objetos acima dos ombros; 

• Prefira deslizar os objetos em vez de os levantar 
ou carregar. 

MAIS INFORMAÇÃO

http://www.aphp.pt

https://www.phassociation.org/Patients 

https://www.ordemenfermeiros.p t/media/5441/gobp_reabilita%C 
3%A7%C3%A3o-respirat%C3%B3ria_mceer_final -para 
divulga%C3%A7%C3%A3o-site

A leitura deste folheto não dispensa a consulta médica.
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Hipertensão Pulmonar

Trabalho



O TRABALHO E A
HIPERTENSÃO PULMONAR

3

Caso seja um trabalhador ativo que acabou de ser 
diagnosticado com Hipertensão Pulmonar, sentirá
a necessidade de falar acerca do seu diagnóstico com 
amigos e familiares, e iniciar o seu tratamento, além de ter
de se começar a adaptar a um estilo de vida diferente.

A CERTA ALTURA, PODERÁ QUESTIONAR-SE  SOBRE
A POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUA ATIVIDADE 
PROFISSIONAL.

Embora muitos doentes possam achar impossível continuar 
a trabalhar a tempo inteiro, ou mesmo na função que 
costumavam desempenhar, existem recursos e opções 
disponíveis para todos os que desejam manter estilos 
de vida ativos e produtivos – independentemente da 
capacidade física. 

Quem desempenha uma atividade profissional que não 
requeira a realização de grandes esforços físicos, poderá 
continuar a exercer as suas funções, tendo em atenção as 
particularidades que o tratamento e a gestão da doença 
possam exigir. Poderá ser necessário um ajuste do horário 
laboral de acordo com as novas necessidades da doença 
(ex. ida a consultas, realização de exames).

Converse com o seu médico e consulte os recursos
de apoio disponíveis.



O SEU HORÁRIO
DE TRABALHO

Cada família terá de encontrar a abordagem certa para
a sua situação, mas é importante saber que existem opções 
quando se trata do horário de trabalho.

1. HORÁRIO FLEXÍVEL

Um horário flexível tem diferente significado de empresa 
para empresa, desde que o mesmo seja consistente. Poderá 
significar que o seu horário de trabalho deixe de ser das 
09:00 às 18:00 para ser das 07:00 às 16:00, ou uma total 
flexibilidade, desde que cumpra todas as horas de trabalho.

2. SEMANA DE TRABALHO DE 4 DIAS

A semana de trabalho de quatro dias envolve geralmente um 
horário diário mais longo, equilibrado por um fim de semana de 
três dias. Em alguns casos, os empregadores mantêm o horário 
normal, mas trabalham apenas quatro dias por semana.

3. TRABALHAR A PARTIR DE CASA

Embora não consiga ou não queira negociar uma semana de 
trabalho mais curta, poderá no entanto, negociar de forma 
a concluir uma determinada percentagem das horas de 
trabalho em casa. O seu empregador pode arranjar forma 
de aceder aos seus ficheiros a partir do seu computador 
pessoal e participar em reuniões por telefone, Skype ou 
através de webinars, caso seja necessário.

Converse com a sua entidade patronal de forma a encontrar 
a melhor adequação e flexibilidade à sua nova condição.
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CONTROLAR A FADIGA
E A FALTA DE AR

Com o evoluir da doença, poderá ter de considerar 
abandonar definitivamente a sua atividade profissional, mas 
enquanto conseguir realizá-la, ainda que de forma mais 
contida, existem alguns conselhos que poderão ajudar.

1. ESTABELEÇA PRIORIDADES
Elimine atividades ou tarefas desnecessárias durante o 
horário de trabalho.

2. DIMINUA A VELOCIDADE COM QUE FALA, RI OU COME
Dessa forma conseguirá respirar melhor e evitar um aumento 
da fadiga.

3. PLANEIE TODO O HORÁRIO DE TRABALHO
Inclua períodos de repouso, identifique os momentos 
do dia em que se sente melhor e com mais energia para 
desenvolver as tarefas que envolvem um esforço maior.

4. MANTENHA-SE CONFORTÁVEL
Se possível, execute as suas tarefas sentado, e com os 
cotovelos apoiados.

5. ORGANIZE O SEU LOCAL DE TRABALHO
Disponha os objetos necessários em locais de fácil acesso, 
a uma altura que fique entre os seus ombros e a cintura, para 
evitar elevar os braços ou fletir o tronco.

6. MANTENHA A CALMA
Faça as coisas com calma, evitando apressar-se. Conheça 
os seus limites e respeite-os.
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CONHEÇA OS SEUS
DIREITOS

CÓDIGO DO TRABALHO, LEI N.º 7/2009, SECÇÃO II
SUJEITOS, SUBSECÇÃO VII - TRABALHADOR COM 
DEFICIÊNCIA OU DOENÇA CRÓNICA

Artigo 85.º
Princípios gerais quanto ao emprego de trabalhador com 
deficiência ou doença crónica

1. O trabalhador com deficiência ou doença crónica é 
titular dos mesmos direitos e está adstrito aos mesmos 
deveres dos demais trabalhadores no acesso ao emprego, 
à formação, promoção ou carreira profissionais e às 
condições de trabalho, sem prejuízo das especificidades 
inerentes à sua situação.

2. O Estado deve estimular e apoiar a ação do empregador 
na contratação de trabalhador com deficiência ou doença 
crónica e na sua readaptação profissional.

3. Constitui contraordenação muito grave a violação do 
disposto no n.º 1.

Artigo 86.º
Medidas de ação positiva em favor de trabalhador com 
deficiência ou doença crónica

1. O empregador deve adotar medidas adequadas para que a 
pessoa com deficiência ou doença crónica tenha acesso 
a um emprego, o possa exercer e nele progredir, ou para 
que tenha formação profissional, exceto se tais medidas 
implicarem encargos desproporcionados.
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2. O Estado deve estimular e apoiar, pelos meios 
convenientes, a ação do empregador na realização dos 
objetivos referidos no número anterior.

3. Os encargos referidos no n.º 1 não são considerados 
desproporcionados quando forem compensados por apoios 
do Estado, nos termos previstos em legislação específica.

4. Podem ser estabelecidas por lei ou instrumento de 
regulamentação coletiva de trabalho medidas de 
proteção específicas de trabalhador com deficiência ou 
doença crónica e incentivos a este ou ao empregador, 
particularmente no que respeita à admissão, condições de 
prestação da atividade e adaptação de posto de trabalho, 
tendo em conta os respetivos interesses.

Artigo 87.º

Dispensa de algumas formas de organização do tempo de 
trabalho de trabalhador com deficiência ou doença crónica.

1. O trabalhador com deficiência ou doença crónica é 
dispensado da prestação de trabalho, se esta puder 
prejudicar a sua saúde ou segurança no trabalho:

a. Em horário organizado de acordo com o regime de 
adaptabilidade, de banco de horas ou horário concentrado;

b. Entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte.

2. Para efeito do disposto no número anterior, o trabalhador 
deve ser submetido a exame de saúde previamente ao 
início da aplicação do horário em causa.

3. Constitui contraordenação grave a violação do disposto 
neste artigo.

Artigo 88.º

Trabalho suplementar de trabalhador com deficiência ou 
doença crónica.

1. O trabalhador com deficiência ou doença crónica não é 
obrigado a prestar trabalho suplementar.

2. Constitui contraordenação grave a violação do disposto 
neste artigo.

MAIS INFORMAÇÃO

http://www.phassociation.org/patients

Amstrong, I., Listening to me, listening to you. Pulmonary 
Hypertension Association. 2011

Bueno, N., Controlando la hipertensión arterial pulmonar SEPAR. 
2012

https://www.phauk.org/living-with-pulmonary-hypertension/benefits-
and-financial-help/work-and-ph/

A leitura deste folheto não dispensa a consulta médica.
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HIPERTENSÃO
PULMONAR

A evolução da doença aumenta o esforço do coração, 
tornando-se difícil bombear o sangue para os pulmões,  
o que impede que respire corretamente, não conseguindo 
assim obter tanto oxigénio quanto necessita.

Como consequência, podem surgir alguns sinais e 
sintomas clínicos, que convém que reconheça e detete 
o mais rapidamente possível, pois quando controlados 
poderão atrasar a evolução da doença ou mesmo prevenir 
complicações.

• Dor no peito 

• Cor azulada nos lábios, pele e unhas (cianose)

• Tosse seca

• Aumento repentino do peso

• Aumento do cansaço

• Aumento da falta de ar

• Tonturas ou desmaios (síncope)

• Redução da quantidade de urina diária

• Inchaço (edema) nos tornozelos, pernas e eventualmente 
no abdómen (ascite)

A HIPERTENSÃO PULMONAR É UMA DOENÇA 
CRÓNICA E PROGRESSIVA QUE REQUER 
CUIDADO MÉDICO ESPECIALIZADO.

SINAIS DE ALARME

CASO SURJA UM SINAL
DE ALARME

Mantenha a calma e não entre em pânico.

Não tome qualquer fármaco ou suplemento 
alimentar sem indicação do seu médico.

Anote os sinais de alarme e quaisquer outras 
queixas. 

Contacte a sua equipa de saúde do seu Centro 
de Tratamento.

Caso não consiga entrar em contacto com a 
sua equipa de saúde, dirija-se ao hospital mais 
próximo. Em situações de emergência, ligue 112.

Leve consigo o seu relatório médico, que deverá 
conter toda a sua informação clínica, medicação 
habitual e eventuais dispositivos médicos que 
utilize, como por exemplo sistema de oxigénio 
portátil, máquina de administração de medicação 
inalatória, subcutânea ou endovenosa.

MAIS INFORMAÇÃO

www.aphp.pt

www.phassociation.org/patients

A leitura deste folheto não dispensa a consulta médica.
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NUTRIÇÃO NA HIPERTENSÃO
PULMONAR

Uma alimentação equilibrada é muito importante para manter ou 
melhorar a sua saúde e para que o seu coração funcione bem. Se 
a alimentação já era uma preocupação antes do seu diagnóstico 
de hipertensão pulmonar, agora torna-se ainda mais importante 
ser consciente do que come.

Certos alimentos e vitaminas podem interagir com o seu 
tratamento, contribuir para o edema (acumulação de excesso 
de fluido corporal) ou mesmo aumentar as náuseas e o 
desconforto em geral.

Opte por uma alimentação equilibrada e saudável, que inclua 
alimentos, privilegiando os produtos hortícolas, as frutas, a carne e 
o peixe, reduzindo a quantidade de gordura e de açúcares.

É aconselhável que realize refeições leves e várias vezes ao dia 
(5 a 6 refeições por dia), pois assim estará a facilitar a digestão de 
tudo o que consome e ajuda a que não se canse tanto.

Pequeno-almoço
09h00

Lanche
16h00

Meio da manhã
11h00

Jantar
20h00

Almoço
13h00

Ceia
23h00
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CONTROLAR O CONSUMO 
DE SAL E DE SÓDIO

O sódio ajuda a regular o equilíbrio dos líquidos do seu 
corpo. Quando a água se acumula nos tecidos (um problema 
comum em pessoas com Hipertensão Pulmonar – edema), o 
volume de sangue que o seu coração necessita de bombear 
também aumenta. 

Uma das maneiras mais eficazes de aliviar o edema é 
reduzir a quantidade de sal na sua dieta. No entanto, 
se o edema for grave, ou se não responder a uma dieta 
com pouco sal, o seu médico poderá recomendar uma 
dieta pobre em sódio. Uma dieta pobre em sal não é 
necessariamente pobre em sódio.

Estudos demonstram que uma dieta pobre em sal terá um 
maior impacto na sua saúde, se for associada a uma dieta 
rica em cálcio, magnésio, potássio e fósforo.

O paladar pode ser treinado. Portanto, se diminuir  
de forma gradual a ingestão de sal, dificilmente notará  
a sua ausência... e passará a saborear melhor o sabor  
da sua comida.

Verifique os rótulos. Grande parte do sal que consumimos 
todos os dias provém de alimentos enlatados e embalados. 
Leia os rótulos de todos os alimentos embalados e procure 
versões com pouco sal.

Mesmo os produtos magros podem ter grandes quantidades 
de sal. Considera-se que um alimento, sólido ou líquido tem 
baixo teor de sal se tiver menos de 0,3 g de sal por 100 g.

COMO REDUZIR O CONSUMO DE SAL E SÓDIO
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• Enlatados e conservas.

• Legumes congelados 
pré-temperados.

• Vegetais enlatados.

• Sopas ou jantares de legumes 
e massas embalados e enlatados.

• Produtos à base de carne preparada, 
como salsicha, enchidos, salame, 
carne seca, carnes fumadas, peitos e 
perninhas de frango 
pré-cozinhadas, e carnes enlatadas  
e frias. 

• Alimentos panados e congelados.

Supermercado

Refeição

Cozinha

Durante o Dia

• Temperos à base de sal, como alguns 
sprays de condimento, preparações 
à base de alho e misturas para assar, 
assim como temperos para carne e 
sal de aipo, polpas.

• Condimentos que contêm sal ou açúcar, 
como ketchup, maionese, mostarda, 
molho de soja ou molho inglês.

• Aperitivos/snacks, como batatas fritas, 
salgadinhos de milho, biscoitos 
e nozes salgadas.

• Refrigerantes, bebidas digestivas 
ou água das pedras.

Quebre a rotina. Muitas vezes, acontece salgarmos muito os 
alimentos, mesmo antes de provar. Quebrar este hábito ajudará 
a que se sinta melhor.

Tempere os alimentos antes da confeção e não use o 
saleiro na mesa.
Evite adicionar sal durante o período em que os alimentos 
estão a ser cozinhados.

Construa barreiras! Coloque a ponta de um palito em dois 
orifícios no saleiro e parta-os. Quando utilizar o seu saleiro,  
este deitará menos sal. Tape dois buracos por dia. Quando 
todos os buracos estiverem fechados, considere deitar o 
saleiro para o lixo!

ALIMENTOS A EVITAR
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Não se esqueça dos seus medicamentos! Pergunte ao seu 
médico ou farmacêutico sobre o teor de sódio de todos os 
seus medicamentos e suplementos alimentares. A maioria dos 
medicamentos contém menos de 5 mg de sódio por dose, mas 
alguns contêm até 120 mg.



Não exceda os 5 g de sal que correspondem a 2 g de sódio 
por dia, equivalentes a uma colher de chá de sal. A utilização de temperos permite melhorar o 

sabor dos alimentos. 

Pimentos: pimentões, pimentos e grãos de 
pimenta ralados na hora – existem deliciosas 
variedades, com muito sabor.

Alho: alho fresco picado, flocos de alho seco, 
puré de alho embalado.

Caril

Ervas frescas: podem crescer no jardim de 
uma janela – beleza e funcionalidade! Salsa, 
coentros, orégãos, hortelã, cebolinho e 
manjericão.

Sais contendo potássio (não com cloreto 
de potássio, o que é perigoso): disponíveis na 
maioria dos supermercados, têm o benefício de 
atuar como um suplemento, o que pode ajudar 
caso os seus níveis de potássio no sangue 
estejam baixos. Algumas pessoas não podem 
consumir potássio extra e são submetidos a 
dietas com baixo teor deste mineral. Portanto, 
não deixe de procurar o conselho do seu 
médico antes de começar a utilizá-los.

1/4 Colher
de chá de sal

1 Colher
de chá de sal

1 Colher de chá
de bicarbonato
de sódio500 mg

de sódio
2 g de sódio

1 g de sódio

DOSE DIÁRIA RECOMENDADA DE SÓDIO EXPERIMENTE ALGUNS DESTES SUBSTITUTOS
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CONTROLAR A INGESTÃO
DE LÍQUIDOS

A quantidade de líquidos que ingere é importante na 
Hipertensão Pulmonar, uma vez que a ingestão de demasiados 
líquidos aumenta a retenção de fluidos, o aparecimento de 
inchaços (edema) e pode agravar  o funcionamento do coração.

Cada pessoa é diferente, por isso aconselhe-se com a sua 
equipa de saúde sobre a quantidade de líquidos que deve 
ingerir por dia.

Meça a quantidade de líquidos que bebe todos os dias,  
pelo menos nas primeiras semanas. Lembre-se de anotar a 
água que toma com os seus comprimidos. Sopas, cafés, leites, 
chás e infusões de ervas, assim como gelatinas, gelados e 
iogurtes são também contados como líquidos.

Pese-se diariamente. O aumento de peso geralmente é um 
dos primeiros sinais de que está a reter líquidos. Se aumentar  
1 a 2 kg por dia, e se continuar a aumentar durante dois ou mais 
dias, entre em contacto com o seu médico.

Tente manter um diário de alimentos, incluindo a quantidade 
de líquido e sódio que consumiu por dia. Anotá-lo pode  
ajudá-lo a permanecer no caminho certo.

Bebidas alcoólicas, refrigerantes e bebidas com elevado
teor de sal.

DICAS PARA CONTROLAR A INGESTÃO 
DE LÍQUIDOS

LÍQUIDOS A EVITAR

MAIS INFORMAÇÃO

www.alimentacaosaudavel.dgs.pt/roda-dos-alimentos-mediterranica

www.phassociation.org/patients/dietandnutrition

www.phaeurope.org

www.phauk.org

A leitura deste folheto não dispensa a consulta médica.
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HIPERTENSÃO PULMONAR
E O EXERCÍCIO FÍSICO

O exercício físico pode ser desafiante para uma pessoa com 
Hipertensão Pulmonar, especialmente se pensarmos nas 
dificuldades que estas pessoas sentem nas mais simples 
tarefas do dia-a-dia.

No entanto, o exercício físico regular pode revelar-se 
fundamental na medida em que aumenta a resistência do 
músculo cardíaco, o fluxo sanguíneo e o aporte de oxigénio 
às diferentes partes do corpo, melhorando o seu bem-estar 
físico e mental.

O exercício físico, quando aconselhado pela equipa do seu 
centro de tratamento de hipertensão pulmonar e realizado 
com moderação e da maneira mais correta, pode ajudar os 
doentes a melhorar alguns sintomas.

3

A HIPERTENSÃO PULMONAR É UMA
DOENÇA CRÓNICA E PROGRESSIVA QUE 
REQUER CUIDADO MÉDICO ESPECIALIZADO.

Tosse seca e falta de ar
(dispneia)

Fadiga Tonturas
ou desmaios 

(síncope)

Inchaço (edema) nos 
tornozelos, pernas
e abdómen (ascite)

Batimentos cardíacos 
irregulares

Cor azulada
nos lábios, unhas 

e na pele (cianose)

Pressão ou
dor no peito



ANTES DE INICIAR
UMA ATIVIDADE FÍSICA

Aconselhe-se com seu médico. Poderão existir atividades 
que não pode realizar. O tipo de atividade e a sua intensidade 
devem ser adaptados à sua condição de saúde.

Estabeleça um plano de treinos. Se a sua doença for 
considerada estável, o seu médico poderá recomendar um 
especialista em reabilitação. Este profissional pode criar 
um plano em torno das suas necessidades e de quaisquer 
limitações que possa ter. A maioria desses planos tem uma 
duração de 4 a 12 semanas. Os exercícios e o tempo que se 
exercita alteram à medida que se fortalece.

Realize alguns exercícios de aquecimento antes da 
atividade e alongamentos no final.
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NOTARÁ QUE AO LONGO DO TEMPO SE 
COMEÇARÁ A SENTIR MELHOR E É AÍ QUE VAI
VER TODO O SEU ESFORÇO RECOMPENSADO.



ESCOLHER A ATIVIDADE FÍSICA 
QUE MAIS SE ADAPTA A SI

O exercício físico é importante para manter um estilo de vida 
saudável, mas os sintomas da Hipertensão Pulmonar dificultam 
a que os doentes encontrem a atividade física mais adequada. 
Muitos doentes com Hipertensão Pulmonar ficam mesmo sem 
fôlego ao realizar um esforço leve a moderado, embora se sintam 
bem durante o repouso. As atividades físicas mais indicadas para 
os doentes com Hipertensão Pulmonar podem incluir:

ATIVIDADES CARDIOVASCULARES
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ATIVIDADES COM FOCO NO TÓNUS MUSCULAR

Caminhadas Andar de 
bicicleta

Natação Hidroginástica

Alongamentos Levantamentos
dos braços e pernas

Ioga

NOTAS:

1. Caminhar com inclinação ou exercitar simultaneamente os braços e as pernas, poderá 
produzir um aumento da pressão arterial do que exercícios mais leves e, portanto, esses 
exercícios devem ser evitados ou realizados com cuidado.

2. Podem ser considerados exercícios leves de resistência funcional para alguns indivíduos,
mas devem ser realizados abaixo da altura do ombro ou do coração e com pausas frequentes.

3. Em caso de caminhada, comece por distâncias curtas e a um ritmo lento, aumentando-o 
gradualmente de acordo com a sua tolerância.



ALGUMAS RECOMENDAÇÕES

• Se possível, faça exercício físico acompanhado.

• Durante a realização da atividade, é essencial que controle 
a respiração, inspirando e expirando corretamente.

• Mantenha-se hidratado durante a atividade física, 
sempre de acordo com as quantidades recomendadas 
pelo seu médico.

• Faça um intervalo de cerca 1h30m entre as refeições 
e o início do exercício físico.

• Evite atividade sob condições atmosféricas extremas, 
como vento, chuva, ou temperaturas muito elevadas. 
As temperaturas extremas podem afetar a circulação 
sanguínea e dificultar a sua respiração.

• Sempre que se sinta muito cansado, suspenda  
a atividade por alguns minutos.
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Falta de ar
(dispneia)

FadigaTonturas ou
desmaios (síncope)

Batimentos cardíacos 
irregulares

Pressão ou
dor no peito

Uma pessoa com Hipertensão Pulmonar jamais deverá 
levar o exercício físico ao extremo, e a atividade terá de ser 
interrompida imediatamente perante os seguintes sinais
de alarme:

CONHEÇA OS SEUS LIMITES MAIS INFORMAÇÃO

www.phassociation.org/patients/ExerciseAndPH

Bueno, N., Controlando la hipertensión arterial pulmonar SEPAR. 
2012

www.phauk.org

A leitura deste folheto não dispensa a consulta médica.

Siga estas recomendações e sentirá que o 
exercício físico pode representar uma mais 
valia na forma como lida com a hipertensão 
pulmonar, assim como na melhoria da sua 
qualidade de vida!
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Hipertensão Pulmonar

Atividade Sexual



ATIVIDADE SEXUAL E A 
HIPERTENSÃO PULMONAR

A sexualidade é um tema difícil de abordar, tanto com os 
profissionais de saúde, como com o parceiro. 

No contexto de doença crónica, como é o caso da 
Hipertensão Pulmonar, a comunicação entre todos tem um 
papel ainda mais decisivo, pois poderá aumentar a confiança 
entre o casal, essencial na compreensão das necessidades 
de cada um.

3

UM DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSÃO 
PULMONAR NÃO É INDICATIVO DO FIM DA SUA 
VIDA SEXUAL.

Existem diversas maneiras de expressar 
intimidade, sentir satisfação ou satisfazer o 
nosso parceiro. A sexualidade engloba muito 
mais do que o ato sexual, podendo incluir 
abraços, beijos, carícias e outras atividades.



GERIR A FALTA DE AR, 
A FADIGA E O CONFORTO

Existe geralmente uma preocupação por parte das pessoas 
com Hipertensão Pulmonar sobre se a atividade sexual 
as deixará com falta de ar ou cansadas, ou se poderá agravar 
os seus sintomas. Assim como qualquer outra atividade 
física, o ato sexual pode fazer com que fique sem fôlego.

Poderá ainda utilizar almofadas, toalhas e edredões  
como suporte para diminuir o esforço físico, e adotar 
posições corporais confortáveis e relaxadas,  
evitando fazer pressão sobre o tórax.

Se utilizar medicação subcutânea ou endovenosa,  
deverá ter em atenção a localização da bomba,  
para não incomodar. O mesmo se aplica se utilizar oxigénio.

5

MAS NÃO SE PREOCUPE! EXISTEM TÉCNICAS 
DE CONTROLO DA RESPIRAÇÃO QUE PODEM 
AJUDAR A QUE RESPIRE MELHOR!

Sopre enquanto 
se movimenta

Ao executar uma ação 
que exige muito esforço, 

como levantar ou 
elevar-se. Inspire 

antes da ação e expire 
enquanto realiza o 

esforço.

Expire com os lábios 
contraídos

Expire com os lábios 
contraídos como se 
estivesse a assobiar, 

para ajudar a esvaziar o 
ar dos pulmões.

Respire 
com ritmo

Estimule a respiração de 
maneira a acompanhar

o seu movimento. 



FALE COM O 
SEU PARCEIRO

Conversar com o seu parceiro sobre as suas preocupações
e desejos – e os dele – poderá ajudar a que se sinta mais 
relaxado e juntos poderão encontrar formas de desfrutar
melhor da relação. 

7

Lembre-se de que algumas mudanças na sua 
vida sexual fazem parte do envelhecimento
e não são causadas pela hipertensão pulmonar. 



ESCOLHA A MELHOR ALTURA 
E O MELHOR LUGAR

VERIFIQUE SE ESTÁ CONFORTÁVEL  
E RELAXADO:

9

A melhor altura será quando estiver descansado e quando sentir 
que está a respirar confortavelmente.  Deve escolher a altura do 
dia em que se sente com mais energia.

Planeie com antecedência, se puder, mas não altere os seus 
hábitos, especialmente se tal for motivo de stress para si ou 
para o seu parceiro.

Por vezes o ambiente pode afetar a sua respiração, portanto, 
evite locais onde exista algo que possa dificultar a sua respiração, 
como poeiras, fumos ou fragrâncias mais fortes, por exemplo.

Evite locais com 
muito calor ou 
onde sinta frio

Aguarde 2 horas 
após uma refeição 
mais pesada – a sua 
respiração pode ficar 
mais tensa se estiver 

com o estômago cheio 
ou se sentir inchado

Evite o álcool. 
Beber pode 

diminuir a sua 
função sexual e 

dificultar a ereção 
dos homens



MANTENHA OS SEUS SINTOMAS 
CONTROLADOS

11

A fadiga e falta de ar são os sintomas mais comuns da 
hipertensão pulmonar e têm um grande impacto no ato sexual.

Se começar a sentir falta de ar, tente desacelerar ou 
descansar. 

Pode ainda tentar descansar com mais frequência, alterar a 
posição ou revezar-se com o seu parceiro. E não há motivo 
para que deixe de dar ou receber abraços durante a pausa!

FAÇA UMA PAUSA

CASO ESTEJA COM FALTA DE AR, TENTE 
FAZER UMA PAUSA E RESPIRAR FUNDO E 
DEVAGAR, PARA AJUDAR A RELAXAR.

Aprenda a conhecer os seus limites. Tente perceber quando 
é necessário fazer essa pausa, e partilhe com o seu parceiro 
como se sente.

SEJA CRIATIVO!
Explore outras opções com o seu parceiro.

Mantenha uma visão global de si como pessoa, incluindo a 
sua sexualidade, focando-se mais no que consegue fazer 
do que naquilo que não consegue, lembrando-se que as 
pessoas gostam de si como é.

Com boa comunicação e prática, pode ter uma vida sexual 
mais satisfatória do que poderia imaginar.



GRAVIDEZ NA HIPERTENSÃO 
PULMONAR
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A Hipertensão Pulmonar é uma doença crónica que afeta 
pessoas de todas as idades, incluindo mulheres em idade fértil. 
Engravidar é considerado um risco extremamente elevado. 

As necessidades de uma gravidez colocam a saúde da mãe em 
risco e as taxas de mortalidade são elevadas – entre 30 e 56%. 

Em caso de uma gravidez, todas as mulheres com Hipertensão 
Pulmonar terão de ser cuidadosamente monitorizadas por uma 
equipa multidisciplinar.

Risco de insuficiência cardíaca

Quando uma mulher engravida, o volume de sangue 
aumenta entre 30 a 50% para sustentar o crescimento 
do feto. Esse sangue extra necessita de ser bombeado 
pelo coração para o resto do corpo, fazendo com que o 
coração trabalhe muito mais do que o normal. 

Na Hipertensão Pulmonar o lado direito do coração já 
está comprometido, estando assim aumentado o risco 
de insuficiência cardíaca.

A GRAVIDEZ É CONTRAINDICADA EM 
MULHERES COM HIPERTENSÃO PULMONAR.
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Todas as mulheres grávidas correm risco de 
tromboembolismo, ou seja, a formação de coágulos 
sanguíneos nas pernas que depois viajam para os pulmões 
ou para o líquido amniótico. 

Na Hipertensão Pulmonar essa situação é ainda mais grave!

Perigo durante 
o trabalho de parto

O trabalho de parto é particularmente 
perigoso para mulheres com 

Hipertensão Pulmonar, uma vez que o 
coração é colocado sob mais tensão 

e a pressão arterial aumenta. 

A maioria das mortes maternas ocorre 
durante o parto e no mês seguinte.

Riscos para o bebé

O bebé também está em risco se a 
mãe sofrer de insuficiência cardíaca 

ou tromboembolismo antes que a 
gravidez termine.

Existe a possibilidade de 
malformações  ou atraso no 

desenvolvimento do feto, devido à 
medicação utilizada no tratamento da 

hipertensão pulmonar. 

Além disso, existe o risco de a criança 
vir a ter Hipertensão Pulmonar.

RISCO DE COÁGULOS SANGUÍNEOS

É aconselhável a utilização permanente de um método 
contracetivo eficaz em todas as mulheres com hipertensão 
pulmonar. 

É importante que as mulheres com Hipertensão Pulmonar 
estejam informadas e conscientes dos riscos da gravidez  
e que procurem aconselhamento com a sua equipa de 
saúde, ao decidir sobre o método contracetivo mais 
adequado.

Métodos de barreira

Preservativos ou diafragmas, 
geralmente combinados 
com um espermicida

Alinhar com a contraceção 
irreversível

Comprimidos, adesivos 
e anéis vaginais com 
hormonas

Dos métodos de contraceção anteriores, apenas o preservativo 
confere proteção contra as doenças sexualmente transmissiveis.

Contraceção reversível 
de ação prolongada

Injeções ou implantes com 
hormonas

Dispositivo intrauterino. 

Contraceção irreversível

Laqueamento das trompas

Histerectomia

Vasectomia

CONTRACEÇÃO

ESTÃO DISPONÍVEIS VÁRIOS MÉTODOS  
DE CONTRACEÇÃO

NÃO DECIDA POR UM MÉTODO CONTRACETIVO 
SEM FALAR COM O SEU MÉDICO!

MAIS INFORMAÇÃO

https://pvrinstitute.org/en/professionals/publications/pvri-chronicle-
vol-1-issue-2/pulmonary-hypertension-in-pregnancy-and-its-
prognostic-implications/

Harries C, Amstrong I. It matters to me – A guide to relationships and 
intimacy for people with PH. Pulmonary Hypertension Association. 
2014

British Lung Foundation. Sex and breathless. 2014

Bueno N. Controlando la hipertensión arterial pulmonar. SEPAR. 
2012

A leitura deste folheto não dispensa a consulta médica.

14



Hipertensão
Pulmonar

O conteúdo deste folheto foi elaborado 
pela equipa de enfermagem dos centros 
de tratamento de hipertensão pulmonar.

Este folheto faz parte do programa “Escuta os teus Pulmões” aprovado com o código NEW_MG_PROG-002911

Merck Sharp & Dohme, Lda. Quinta da Fonte, Edifício Vasco da Gama 19, Porto Salvo 2770-192 
Paço de Arcos |  www.msd.pt | Tel. 214 465 700 | NIPC: 500191360 Copyright © 2021 Merck Sharp & 

Dohme Corp., uma subsidiária de Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, EUA. | Todos os direitos reservados. 
PT-ADE-00033 03/2021
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Viagens
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VIAJAR COM HIPERTENSÃO 
PULMONAR

Um diagnóstico de Hipertensão Pulmonar não deve ser 
impeditivo de viajar ou desfrutar de férias em Portugal ou em 
qualquer parte do Mundo. 

Embora possam existir mais detalhes, viajar exige apenas um 
maior planeamento comparativamente com as pessoas sem 
Hipertensão Pulmonar.

Além do que é normal ser planeado (reserva de hotel, voos, 
etc.), terá de considerar aspetos específicos relacionados 
com a sua doença, o que pode incluir medicamentos, 
oxigénio e, se necessário, fazer um seguro de viagem 
especial, entre outras coisas.
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RECOMENDAÇÕES 
DE VIAGEM

Escolha um destino e informe-se sobre 
os meios de transporte disponíveis, sobre o 
tempo total de viagem e o clima;

Contabilize o tempo de todos os trajetos, 
circuitos e transbordos;

Escolha o meio de transporte que proporcione 
a viagem mais rápida e menos cansativa;

Pesquise a existência de centros médicos 
de tratamento de Hipertensão Pulmonar ou 
hospitais próximos do local de destino (a sua 
equipa de saúde poderá ajudá-lo com esta 
informação);

Contacte uma agência/ companhia de viagens 
ou empresa transportadora e conheça as suas 
políticas de transporte de pessoas portadoras 
de doença crónica, com necessidade de 
oxigénio e mobilidade reduzida;

PREPARE A SUA VIAGEM

As viagens não estão isentas de riscos e imprevistos, pelo 
que é necessário seguir um conjunto de recomendações 
que o irão ajudar a preparar-se para as suas férias.
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Reserve se necessário o fornecimento 
de oxigénio e de cadeira de rodas durante 
a viagem, com duas a três semanas de 
antecedência. Procure saber se pode usar 
o seu sistema de oxigénio portátil e os 
requisitos exigidos;

Questione a sua empresa fornecedora de 
oxigénio acerca da possibilidade de assistência 
no destino;

Faça uma lista do que precisa levar e prepare a 
sua bagagem, preferindo malas de viagem com 
rodas;

Questione acerca dos acessos do hotel ao 
quarto. Pergunte se existem muitos lances de 
escada;

Lembre-se de pedir mais medicamentos 
do que o suficiente para toda a viagem, 
com antecedência. Entre em contato com 
o seu farmacêutico ou com a sua equipa de 
especialistas em Hipertensão Pulmonar para o 
conseguir.

Se viajar com outras pessoas, é uma boa ideia distribuir os 
seus medicamentos em mais do que uma mala, e manter 
alguns consigo na bagagem de mão. Assim, em caso de 
extravio de alguma mala, evita que fique sem tratamento.

Se viajar para o estrangeiro, informe-se da 
existência de legislação local que proíba a 
entrada de medicação e dispositivos médicos;
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Discuta o plano de viagem 
com a equipa de saúde do centro 
de tratamento

Identifique os riscos da viagem para a sua 
situação clínica. Mencione o meio de transporte 
escolhido e os locais de destino (por ex. se em 
altitude elevada);

Aconselhe-se sobre os cuidados gerais  
e a necessidade de oxigénio suplementar;

Apure a quantidade de medicação e 
dispositivos de administração recomendados;

Informe-se das estratégias de 
acondicionamento e transporte da medicação;

Antecipe problemas de saúde comuns 
(náuseas, diarreia, alergias, dores, etc.)  
e aconselhe-se sobre a medicação  
a tomar em SOS;

Questione a necessidade de usar meias 
elásticas e de fazer vacinação específica.



11

Reúna os documentos necessários

Cartão de cidadão ou passaporte e visto, se 
necessário;

Bilhete de embarque;

Seguro de viagem que inclua seguro de saúde;

Relatório médico da situação clínica e 
medicação prescrita (redigido em inglês);

Autorização da empresa transportadora 
para levar a medicação e os dispositivos 
de administração de oxigénio e de medicação 
inalatória, subcutânea ou endovenosa (máscara 
ou cânula nasal, sistema de oxigénio portátil, 
inaladores, máquinas e sistemas de perfusão, 
cateteres, reservatórios, seringas, agulhas, 
baterias e carregadores);

Declaração médica que ateste a necessidade 
de oxigénio suplementar durante a viagem de 
avião, a capacidade do passageiro para operar o 
sistema de oxigénio portátil, o número de horas 
de administração e o débito de oxigénio;

Manuais de funcionamento das máquinas 
de administração de medicação inalatória, 
subcutânea ou endovenosa;

Contactos do Centro de Tratamento de 
Hipertensão Pulmonar ou hospital mais 
próximo do local de destino;
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Mantenha os contactos do seu especialista em 
Hipertensão Pulmonar consigo. Dependendo 
do seu destino, o seu médico poderá indicar um 
especialista em Hipertensão Pulmonar local.

Alguns tratamentos para a Hipertensão Pulmonar 
necessitam de um equipamento especial para administrar  
o medicamento (por exemplo, agulhas e bombas).  
Se planeia viajar de avião, terá de levar consigo uma carta  
do seu médico de família ou do centro médico, a informar 
que necessita desse equipamento consigo no avião.  
Pode ainda necessitar de uma carta que confirme que está 
saudável o suficiente para viajar de avião.

Medicação necessária 
para o tempo de viagem

Solicite medicação para o número total de 
dias de viagem, incluindo a deslocação de ida 
e regresso e a estadia. Contabilize medicação 
suplementar suficiente para uma semana de 
tratamento, para contornar eventuais atrasos  
ou extravios;

Acondicione a medicação em recipiente  
próprio e mantenha-a sempre junto de si.  
As preparações endovenosas de reserva devem 
ser refrigeradas com placas de gelo;

Se fizer medicação inalatória, subcutânea ou 
endovenosa, leve consigo duas máquinas de 
administração, bem como o restante material 
em quantidade extra;



Contacte o centro médico de tratamento ou o 
hospital mais próximo em caso de emergência 
ou de agravamento do seu estado de saúde;

 
Viaje acompanhado por um familiar ou amigo.

Mantenha uma alimentação variada e 
equilibrada, com refeições pequenas e 
regulares;

Evite o sal e o álcool e não se esqueça da 
hidratação;

Alterne períodos de atividade com períodos 
de descanso, levante-se com frequência e 
movimente-se de duas em duas horas;

Proteja-se do calor e do frio;

Reserve o seu lugar de viagem o mais cedo 
possível e faça o check-in online;

Caso viaje de avião, chegue ao aeroporto  
2 horas antes do embarque, transporte as malas 
num carrinho de bagagem e use o elevador e as 
passadeiras rolantes;

 
Desloque-se de cadeira de rodas e peça ajuda 
se necessário;

Proteja a medicação de temperaturas 
extremas e evite impactos nas máquinas de 
administração;

Carregue a totalidade da bateria do sistema  
de oxigénio portátil e confirme se é suficiente 
para os seus trajetos. Leve baterias suplentes  
dos dispositivos médicos.

Mais algumas dicas

14 15

Se necessitar de assistência médica 
durante as férias

Informe o médico e/ou enfermeiro do seu 
diagnóstico de Hipertensão Pulmonar

Certifique-se de que os médicos e 
enfermeiros estão familiarizados com o seu 
tratamento

Se lhe for prescrito algum medicamento, 
pergunte se não há problema em tomar 
esse medicamento em conjunto com o seu 
tratamento para a Hipertensão Pulmonar

MAIS INFORMAÇÃO

https://phassociation.org/patients/living-with-ph/traveling-with-ph/

http://www.aphp.pt

https://www.phauk.org/living-with-pulmonary-hypertension/
travelling-with-ph/

https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/clinical-
information/air-travel/bts-air-travel-recommendations- 2011

A leitura deste folheto não dispensa a consulta médica.
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O TABACO NA HIPERTENSÃO 
PULMONAR

Mais do que um hábito ou vício, o tabagismo é 
considerado uma doença crónica, com efeitos nocivos 
que se prolongam ao longo do tempo.

Se numa pessoa saudável, o tabaco é conhecido por 
provocar o início ou agravamento de certas doenças, 
numa pessoa com Hipertensão Pulmonar esse facto 
ganha uma maior relevância, já que a nicotina e as 
outras substâncias contidas no tabaco provocam um 
estreitamento dos vasos sanguíneos, aumentando 
assim a pressão arterial e o trabalho do coração,  
já enfraquecido pela doença. 

É desaconselhada também a utilização de cigarros 
electrónicos e de outros produtos de tabaco, 
nomeadamente o tabaco aquecido, pois apresentam efeitos 
nocivos para a saúde.

O perigo do consumo deve-se à variedade substâncias 
utilizadas nos cigarros eletrónicos, com e sem nicotina, e 
com diferentes tipos de aromas, particularmente os que 
contêm canabidiol e outros derivados de canábis, acetato 
de vitamina E e diacetil.

Para além da dependência física do tabaco, que é explicada 
pela atuação da nicotina (o seu principal componente 
psicoactivo) nos recetores do nosso sistema nervoso, há 
uma dependência de cariz psicológico que pode tornar difícil 
parar de fumar. 
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DEIXAR DE FUMAR É A MELHOR DECISÃO QUE 
UMA PESSOA PODE TOMAR PARA MELHORAR A 
SUA SAÚDE E A SAÚDE DOS QUE O RODEIAM.
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COMO DEIXAR
DE FUMAR

Algumas pessoas param de fumar sem grande dificuldade, 
nunca desenvolvendo sintomas de dependência. Porém, 
parar de fumar não é uma tarefa fácil para a maioria dos 
fumadores. O fumador terá de lidar com os sintomas de 
privação que a ausência do tabaco provoca. Como se não 
bastasse, terá ainda de aprender a lidar com o desejo de 
fumar desencadeado por múltiplos contextos ou situações 
sociais do dia a dia.

Quando se deixa de fumar, o cérebro e todo o organismo
do fumador tem de se ajustar à ausência de nicotina.

• Sentimento de tristeza

• Insónia

• Irritabilidade

• Dificuldade de concentração, 
inquietação, nervosismo

• Diminuição da frequência 
cardíaca

• Sensação de fome

• Desejo de fumar

SINAIS DE ABSTINÊNCIA

Nada será mais importante para deixar de fumar do que a 
sua motivação e vontade pessoal. Contudo, e para que o 
processo de cessação dos hábitos tabágicos seja calmo e 
eficaz existem disponíveis no Serviço Nacional de Saúde, 
consultas de Tabagismo com profissionais de saúde 
especializados que poderão disponibilizar apoio a nível 
farmacológico e comportamental (psicológico).

Se sente que não consegue deixar de fumar sozinho, peça 
ajuda à sua equipa de saúde, que poderá encaminhá-lo para 
uma consulta de cessação tabágica, ou indicar quais as 
opções mais indicadas para si.
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15 CONSELHOS PARA AJUDÁ-LO 
A DEIXAR DE FUMAR

1. A MOTIVAÇÃO É O PRIMEIRO PASSO. FAÇA UMA 
LISTA DOS MOTIVOS QUE, PARA SI, JUSTIFICAM A SUA 
DECISÃO DE DEIXAR DE FUMAR

Exemplo de motivos:
Ajudar a melhorar os sintomas de hipertensão pulmonar; 
poupar dinheiro; ficar com os dentes mais brancos e o 
cabelo e pele com ar mais saudáveis; diminuir o risco e 
doenças graves como o cancro.

No doente com HP há um ganho enorme: melhoria na 
respiração, sentindo mais fôlego durante a realização das 
suas atividades físicas e tarefas do dia-a-dia.

Guarde a lista e quando sentir vontade de fumar, releia-a, 
pode ser útil dando-lhe coragem para não recair.

2. CONHEÇA MELHOR OS SEUS HÁBITOS TABÁGICOS

Identifique os momentos e as circunstâncias que o levam 
a fumar. Isso vai permitir evitar, ou arranjar estratégias para 
resistir melhor às situações em que a vontade de fumar pode 
ser mais forte. (Por exemplo: quando toma café, após as 
refeições...)

3. DETERMINE UMA DATA PARA DEIXAR DE FUMAR

Escolha um dia para deixar de fumar, o chamado dia “D”. 
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4. ANUNCIE AOS SEUS AMIGOS E NO LOCAL DE TRABALHO 
QUE A PARTIR DESSA DATA NÃO VAI VOLTAR A FUMAR

Anunciar aos outros a sua decisão vai reforçar 
o compromisso que estabeleceu consigo mesmo e vai 
permitir que os seus amigos o ajudem, motivem e evitem 
fumar perto de si.

5. NAS SEMANAS ANTERIORES AO DIA ESCOLHIDO PARA 
DEIXAR DE FUMAR, PREPARE-SE PARA A MUDANÇA

• Releia a sua lista de motivos para deixar de fumar e analise 
o seu registo diário de consumo de cigarros. 

• Procure atrasar o primeiro cigarro da manhã. 

• Elimine cigarros ao longo do dia espaçando o intervalo 
entre eles.

• Mude de marca de cigarro, para outra que aprecie menos.

• Evite fumar o cigarro até ao fim.

• Antes de fumar cada cigarro pense se precisa mesmo 
de o fumar.

6. NO DIA POR SI ESCOLHIDO PARA DEIXAR DE FUMAR... 
PARE SIMPLESMENTE DE FUMAR!

No dia escolhido deixe totalmente de fumar. Resista à 
tentação de fumar apenas um cigarro, com o argumento de 
que vai ser só um.

7. A PARTIR DESSE DIA RETIRE DE PERTO DE SI TODOS
OS OBJETOS RELACIONADOS COM O HÁBITO DE FUMAR

Deite fora todos os cigarros que ainda lhe restem e elimine 
todos os objetos relacionados com o consumo de tabaco 
existentes em sua casa, no carro e no local de trabalho.

8. NOS MOMENTOS EM QUE SENTIR UMA FORTE 
VONTADE DE FUMAR, RESPIRE PROFUNDAMENTE. 
APRENDA A RELAXAR, CONTROLANDO  
A RESPIRAÇÃO

Após ter interrompido o hábito de fumar poderá haver 
momentos em que sentirá uma grande vontade de voltar a 
fumar. Nesses momentos pense que essa vontade apenas 
durará alguns minutos e que é capaz de resistir. À medida 
que o tempo passa, o desejo de fumar irá sendo cada vez 
menor, até que se sentirá liberto dessa dependência. 

Aproveite para reler a lista de razões que justificam a decisão 
de deixar de fumar.

9. NÃO PENSE QUE NUNCA MAIS VAI VOLTAR A FUMAR. 
PENSE NO DIA DE HOJE E NAS VANTAGENS DE NÃO FUMAR

Procure ter pensamentos positivos relativamente às 
vantagens de ter parado de fumar. Tente esquecer a falta que 
o tabaco lhe pode provocar.

10. AUMENTE O SEU NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DIÁRIA

A atividade física permitirá minimizar a ansiedade, evitará que 
aumente de peso, melhorando a sua forma física.

11. FAÇA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Parar de fumar pode fazer aumentar o apetite, em particular 
nas primeiras semanas. Evite comer fora das refeições e 
muito menos como forma de se compensar pela abstinência 
do tabaco.

12. ELIMINE OU REDUZA A INGESTÃO DE CAFÉ E DE 
BEBIDAS ALCOÓLICAS

Procure eliminar ou reduzir a ingestão de café e de bebidas 
alcoólicas até se sentir liberto de fumar, uma vez que estes 
hábitos estão habitualmente associados ao consumo de tabaco. 
Substitua estas bebidas por chá ou infusões sem açúcar.

8



MAIS INFORMAÇÃO

www.dgs.pt/programa-nacional-para-a-prevencao-e-controlo-do-
tabagismo/quer-deixar-de-fumar.aspx 

www.sns24.gov.pt/guia/deixar-de-fumar/

Direção Geral da Saúde. Mais vida sem tabaco. 2006. ISBN 972-675-
138-1. Depósito Legal 176587/06.

A leitura deste folheto não dispensa a consulta médica.

13. EVITE ESTAR NA PROXIMIDADE DE FUMADORES

Evite estar junto de fumadores e peça aos seus amigos para 
que não fumem junto de si.

14. TENHA CUIDADO COM OS MOMENTOS “PERIGOSOS” – 
AQUELES EM QUE HABITUALMENTE FUMAVA UM CIGARRO. 

Distraia-se com outras atividades ou mude alguns dos 
seus hábitos. Traga consigo pastilhas elásticas sem açúcar. 
Poderão ajudá-lo nesses momentos. Ocupe as mãos com 
uma caneta, chaves, ou outro objecto, de modo a esquecer-se 
da ausência do cigarro.

15. GUARDE DIARIAMENTE, NUM LOCAL VISÍVEL,
O DINHEIRO QUE TERIA GASTO EM TABACO.

Gaste-o em algo que lhe dê prazer. Você merece!

Estes conselhos foram retirados de:
Direção Geral da Saúde. Mais vida sem tabaco. 2006.ISBN 972-675-
138-1. Depósito Legal 176587/06. 

TOME A DECISÃO DE DEIXAR DE FUMAR E ABORDE
O ASSUNTO COM A SUA EQUIPA DE SAÚDE.

ESTA É UMA MEDIDA PARA EVITAR UMA PROGRESSÃO 
MAIS RÁPIDA DA DOENÇA QUE DEPENDE SOMENTE DE SI!
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Hipertensão Pulmonar

Terapêutica Oral



O sucesso do tratamento da Hipertensão Pulmonar não 
depende apenas da simples prescrição dos medicamentos,
mas também pela toma correta da medicação prescrita.
Para que isso aconteça, deve ter em conta que os 
medicamentos são diferentes entre si e, por isso, devem ser 
tomados de acordo com as indicações transmitidas pela sua 
equipa de saúde.

3

GESTÃO DO REGIME
TERAPÊUTICO

Os medicamentos administrados por via oral são a forma 
de administração mais vantajosa, devido à sua simplicidade 
e ao facto de não necessitar de qualquer equipamento ou 
assistência especiais.

No entanto, apesar de simples, é sempre preciso ter em 
consideração algumas recomendações:

• É importante higienizar as mãos antes de 
ingerir qualquer medicamento;

• Acompanhe a toma dos comprimidos sempre 
com um copo de água;

• A posição mais correta para tomar 
medicamentos é em pé ou bem sentado, pois 
previne o engasgamento;

• Não triture, esmague ou divida os comprimidos, 
nem abra as cápsulas. Se precisar de o fazer 
para conseguir engolir, questione primeiro o seu 
médico ou enfermeiro;

TERAPÊUTICA ORAL



Relativamente aos horários:
• Deve manter sempre o mesmo horário da toma da 

medicação para reduzir os esquecimentos;
• Quando se indica que os medicamentos devem ser tomados 

fora das refeições ou em jejum, significa que devem ser 
administrados com o estômago vazio, ou seja, uma hora 
antes da refeição ou duas horas depois de qualquer refeição; 

• Quando se indica que os medicamentos devem ser 
tomados com as refeições, significa que devem ser 
administrados enquanto se come ou imediatamente após, 
para evitar efeitos negativos sobre a mucosa gástrica. Não é 
necessário ser ao longo das refeições principais, bastando 
ser acompanhado, por exemplo, por um copo de leite e 
biscoitos;

• Os horários mais frequentes são: de 6 em 6 horas (por 
exemplo, às 6h-12h-18h-24h), de 8 em 8 horas (por 
exemplo, às 7h-15h-23h ou 8h-16h-24h) e de 12 em 12 
horas (por exemplo, às 9h-21h ou 12h-24h);

Se tiver muitos medicamentos para tomar ao longo do dia: 
• Adeque os horários aos seus hábitos de vida de forma 

a prevenir esquecimentos, por exemplo: coincidir com o 
horário das refeições ou com a hora de ir dormir; 

• Utilize uma tabela para anotar todos os medicamentos 
e horários da toma e afixe-a num lugar onde seja difícil 
esquecê-la, por exemplo, o frigorífico;

• Adquira uma embalagem com a divisória para o dia ou 
para a semana, mas guarde os folhetos informativos da 
embalagem original para ter sempre toda a informação 
disponível; 

• Coloque um despertador no telemóvel à hora das tomas 
de medicação;

4 5

• Se achar que mesmo assim trocou o horário das 
tomas ou fez confusão com os medicamentos, 
peça ajuda à sua Equipa de saúde e a um familiar 
e/ou amigo para encontrar estratégias que ajudem 
na organização;

• Rejeite os medicamentos que estão fora do 
prazo de validade, as cápsulas que estiverem 
endurecidas ou amolecidas e os comprimidos 
esfarelados ou de aspeto diferente ao habitual;

• Guarde os comprimidos num local seco e 
fresco com temperatura entre 22 e 25 graus e 
ao abrigo da luz;

• Alguns dos comprimidos prescritos pelo seu 
médico podem provocar efeitos secundários, 
e alguns deles transitórios. Antes de os 
começar a tomar, a equipa de saúde vai 
explicar o que vai sentir e como pode minimizá-
los. Não deixe de tomar a medicação! Se não 
tolerar os sintomas ou tiver alguma dúvida, 
fale com o seu médico ou enfermeiro, 
mas nunca interrompa a medicação sem 
supervisão.

• Lembre-se que os benefícios da medicação 
são superiores ao eventual desconforto 
causado pelos efeitos secundários da 
medicação.

• Por outro lado, se depois de iniciar a 
medicação específica, sentir uma melhoria 
dos sintomas, como a falta de ar ou do 
cansaço, não pare de a tomar. Mantenha 
sempre o esquema terapêutico conforme 
prescrito pelo médico.



REPENSAR O CONSUMO
DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Vitaminas, minerais e suplementos à base de plantas são 
utilizados por muitas pessoas como um complemento à 
sua dieta. As pessoas com Hipertensão Pulmonar devem 
ter cuidado e considerar os efeitos desses suplementos, 
consultando sempre o seu médico acerca da sua segurança 
e necessidade.

Pseudoefedrina, normalmente presente nos antigripais 
e descongestionantes orais, uma vez que pode causar 
vasoconstrição, levando a um aumento da pressão arterial
e a um consequente agravamento da Hipertensão Pulmonar.

Aspirina e outros Anti-inflamatórios não esteróides, uma 
vez que podem aumentar o risco de hemorragia em pessoas
a tomar varfarina.

Paracetamol, Echinacea e Valeriana, pelo seu potencial em 
causar disfunção ao nível do fígado. Todos os medicamentos 
e suplementos que possam causar dano no fígado estão 
contraindicados em pessoas com Hipertensão Pulmonar.

MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA 
MÉDICA E SUPLEMENTOS A EVITAR
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Suplementos à base de plantas, incluindo alho, ginkgo biloba
e ginseng, podem afetar a função das plaquetas (células 
necessárias para coagular o sangue), o que pode aumentar
o risco de hemorragia em pessoas que tomam varfarina. 

Alguns suplementos à base de plantas podem interagir 
diretamente com a varfarina, aumentando (por exemplo, 
extrato de papaia, vitaminas A e E) ou diminuindo
(por exemplo, ginseng ou a vitamina K) os seus efeitos. 

Outro exemplo muito popular é a Erva de S. João, 
que pode mesmo reduzir a eficácia de alguns fármacos
para a Hipertensão Pulmonar.

Todos os descongestionantes e substâncias estimulantes 
estão contraindicados nas pessoas com Hipertensão Pulmonar.

Produtos com elevado teor de cafeína, pelo seu potencial
em estimular a função cardíaca.

Outros produtos e suplementos para a disfunção erétil 
estão contraindicados em pessoas com hipertensão pulmonar.
Consulte o seu médico ou enfermeiro antes de tomar qualquer 
medicamento, suplemento ou produto à base de plantas.

9



MAIS INFORMAÇÃO 

https://www.phauk.org/treatment-for-pulmonary-
hypertension/

Bueno N. Controlando la hipertensión arterial pulmonar. 
SEPAR. 2012

Martinho, C.T. (2015). Adesão terapêutica: um passo para uma 
transição saudável. Universidade Católica Portuguesa.

https://phassociation.org/patients/treatments/

A leitura deste folheto não dispensa a consulta médica.
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Hipertensão Pulmonar

Terapêutica Inalatória



Com a evolução da sua doença, a equipa médica de saúde 
pode sugerir acrescentar medicação inalatória além dos 
comprimidos que já está a tomar.

A medicação é administrada através de um nebulizador 
específico, portátil, manual, com tecnologia de rede 
vibratória alimentado por uma bateria e é ativado pela 
respiração. Este sistema cria gotículas através de ultrassons, 
que forçam a solução através de uma rede 
e transformam-na em aerossol. 

A solução para inalação por nebulização está pronta a 
utilizar, acondicionada numa ampola, e é só necessário 
transferir o conteúdo da mesma para o nebulizador 
utilizado, nunca misturando com outros medicamentos 
ou soluções.

Antes de utilizar, verifique sempre a coloração da solução, 
assim como a existência de partículas e, no caso de 
alterações, não utilize essa ampola. A solução para inalação 
por nebulização não deverá entrar em contacto com a pele 
e os olhos e nunca deve ser ingerida oralmente. A inalação 
deve ser feita diretamente pelo bucal (evitando morder o 
bucal ou utilizar máscaras faciais), 6 a 9 vezes por dia, de 
acordo com a indicação médica.

Ao iniciar esta medicação é normal que sinta dores de cabeça, 
náuseas, vómitos, diarreia, rubor na face, dor manbidular, 
acontecimentos hemorrágicos, desconforto/dor no peito, 
tosse e edema periférico.

Estes sintomas poderão diminuir ao longo do tempo ou 
desaparecer, mas fale sempre com a equipa de saúde sobre 
o desconforto ou os sintomas que tenha, de forma a que a 
equipa consiga dar a melhor resposta para ajudá-lo.

O início desta medicação é feito em regime de internamento 
em enfermaria, realizando o ajuste da dose de forma gradual. 
A alta será dada quando souber manusear o inalador e os 
sintomas estiverem controlados (dependendo de centro 
para centro). Será mantido o seguimento pela equipa 
médica, conforme a necessidade.

No domicílio, mantenha o inalador num local seguro e 
higienize-o conforme as indicações dadas pela equipa de 
enfermagem. Tenha em atenção à bateria de modo a estar 
sempre carregada.

Não deixe de tomar a medicação! Se não tolerar os 
sintomas ou tiver alguma dúvida, fale com
o seu enfermeiro ou médico, mas nunca interrompa a 
medicação sem supervisão.

TERAPÊUTICA INALATÓRIA

Dor de 
cabeça

Náusea 
e vómitos

Dor
mandibular

Rubor
na face

Diarreia

MAIS INFORMAÇÃO 
RCM iloprost atualizado à data
Bueno N. Controlando la hipertensión arterial pulmonar. SEPAR. 2012
Martinho, C.T. (2015). Adesão terapêutica: um passo para uma 
transição saudável. Universidade Católica Portuguesa.
https://www.phauk.org/treatment-for-pulmonary-hypertension/
intravenous-prostanoids/nebulised-iloprost/
https://reference.medscape.com/drug/ventavis-iloprost-342396#91
https://phassociation.org/patients/treatments/iloprost/

A leitura deste folheto não dispensa a consulta médica.

O sucesso do tratamento da Hipertensão Pulmonar não 
depende apenas da simples prescrição dos medicamentos,
mas também pela toma correta da medicação prescrita.
Para que isso aconteça, deve ter em conta que os 
medicamentos são diferentes entre si e, por isso, devem ser 
tomados de acordo com as indicações transmitidas pela sua 
equipa de saúde.

GESTÃO DO REGIME
TERAPÊUTICO
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Hipertensão Pulmonar

Terapêutica Subcutânea



O sucesso do tratamento da Hipertensão Pulmonar não 
depende apenas da simples prescrição dos medicamentos,
mas também pela toma correta da medicação prescrita.
Para que isso aconteça, deve ter em conta que os 
medicamentos são diferentes entre si e, por isso, devem ser 
tomados de acordo com as indicações transmitidas pela sua 
equipa de saúde.

GESTÃO DO REGIME
TERAPÊUTICO

A partir de determinada altura na evolução da sua doença, 
a equipa de saúde pode sugerir acrescentar medicação 
subcutânea à medicação oral que já está a tomar. 

A medicação é administrada continuamente através de um 
cateter (também designado de cânula) fino, curto e flexível 
que é inserido no tecido subcutâneo, ou seja, logo abaixo 
da pele. Não é necessária nenhuma cirurgia para dar início a 
esta terapêutica. Depois do ensino, a colocação da cânula
é realizada pelo próprio doente ou por um familiar.

O ritmo de perfusão é controlado por uma pequena bomba 
infusora que está ligada à cânula por um prolongador que 
também poderá ser designado de prolongamento.  
De 3 em 3 dias, apenas é necessário trocar a seringa com
a medicação.  O local de inserção da cânula também deve 
ser mudado de forma regular ou sempre que surjam sinais 
inflamatórios.

TERAPÊUTICA SUBCUTÂNEA



MAIS INFORMAÇÃO 
https://www.phauk.org/treatment-for-pulmonary-
hypertension/

Bueno N. Controlando la hipertensión arterial pulmonar. 
SEPAR. 2012

Martinho, C.T. (2015). Adesão terapêutica: um passo para uma 
transição saudável. Universidade Católica Portuguesa.

https://www.remodulin.com/

https://phassociation.org/patients/treatments/treprostinil/ 

A leitura deste folheto não dispensa a consulta médica.

Ao fim de alguns dias de iniciar a perfusão subcutânea
é possível que possa sentir desconforto no local de inserção 
da cânula, assim como vermelhidão anormal da pele, inchaço, 
dor ou erupção cutânea. 

O início desta medicação é feito em regime de internamento 
em enfermaria e é ajustada a dose que será para fazer no 
domicílio. Após a determinação da dose, é dada alta e é feito 
acompanhamento regular pela equipa de enfermagem.

Ao iniciar esta medicação é também normal que sinta para 
além de dores e reação no local da perfusão,  hemorragias ou 
hematomas, dores de cabeça, rubor na face, diarreia, náuseas, 
tonturas, erupção cutânea, rubor na face e dor maxilar. Estes 
sintomas poderão diminuir ao longo do tempo ou desparecer, 
mas será sempre importante que os notifique à equipa de 
saúde que o acompanha.

A interrupção da administração de terapêutica 
subcutânea pode ser uma ameaça à vida. Não interrompa 
a administração da medicação!

Pele vermelha Erupção cutânea Dor Inchaço

Estes sintomas podem aparecer sempre que trocar o local da 
cânula, mas varia muito de indivíduo para indivíduo. Embora 
a sua dose da medicação possa aumentar ao longo do 
tempo, estes aumentos de dose não estão associados a um 
aumento da dor no local da perfusão. 

Fale sempre com a sua equipa de saúde sobre o desconforto 
ou outros sintomas que tenha, de forma a receber a melhor 
resposta e dicas para o ajudar:

• Minimize a frequência de mudança do local de 
perfusão; 

• Não deixe evoluir sinais como: dor não 
controlável no local, comichão, vermelhidão ou 
hemorragia. Se acontecer, o mais adequado 
é contactar a sua equipa do centro e mudar o 
local da perfusão;

• Confirme que tem medicação extra prescrita 
para controlar os efeitos secundários;

• Quando estiver próximo do dia de mudar o local 
da cânula, insira uma nova cânula num local 
diferente do local atual e espere pelo menos 
24 horas antes de transferir a perfusão da 
medicação.

24h
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Hipertensão Pulmonar

Terapêutica Endovenosa



O sucesso do tratamento da Hipertensão Pulmonar não 
depende apenas da simples prescrição dos medicamentos,
mas também pela toma correta da medicação prescrita.
Para que isso aconteça, deve ter em conta que os 
medicamentos são diferentes entre si e, por isso, devem ser 
tomados de acordo com as indicações transmitidas pela sua 
equipa de saúde.

GESTÃO DO REGIME
TERAPÊUTICO

A partir de determinada altura na evolução da sua doença, 
a equipa de saúde pode sugerir acrescentar à medicação 
oral ou substituir a medicação subcutânea por medicação 
endovenosa.

A medicação é administrada através de um catéter central 
para uso exclusivo (um tubo fino e flexível) que é colocado 
cirúrgicamente numa grande veia e que permite um fluxo 
contínuo da medicação. Será internado para colocação
do catéter. 

A medicação é iniciada em regime de internamento 
hospitalar. Depois de colocado o cateter, começa-se a 
perfusão da medicação e aumenta-se gradualmente o 
ritmo de acordo com a tolerância do doente aos efeitos 
secundários. 

TERAPÊUTICA ENDOVENOSA



MAIS INFORMAÇÃO 
https://www.phauk.org/treatment-for-pulmonary-
hypertension/

Bueno N. Controlando la hipertensión arterial pulmonar. 
SEPAR. 2012

Martinho, C.T. (2015). Adesão terapêutica: um passo para uma 
transição saudável. Universidade Católica Portuguesa.

https://www.remodulin.com/

A leitura deste folheto não dispensa a consulta médica.

O ritmo da perfusão é controlado por uma bomba infusora 
que está ligada ao cateter por um prolongador. É necessário 
trocar diariamente ou de 2 em 2 dias a cassete ou reservatório 
de medicação (dependendo do tamanho das mesmas), que é 
preparada previamente e armazenada no frigorífico até 8 dias 
entre 2 a 8 graus celsius. A cada 7 dias, realiza-se a troca de 
prolongador e válvula anti-refluxo.

A interrupção da administração terapêutica pode ser 
uma ameaça à vida porque o efeito do medicamento 
permanece no seu corpo durante um curto período 
de tempo. Desta forma, é necessário que a medicação 
endovenosa seja continuamente infundida. Uma vez 
iniciada a terapêutica endovenosa, esta deve continuar 
ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Durante o internamento, é feito o ensino, instrução e treino
ao doente e pessoa significativa (designada pelo doente),
de como manusear a bomba infusora, substituir cassetes
e, nalgumas situações, a preparar a medicação.

Esta etapa tem uma duração variável, e deve ser respeitada a 
individualidade de cada doente.

A alta é dada apenas após estabilização da dose e quando 
o doente e/ou um familiar/cuidador estão completamente 
aptos. É mantido um acompanhamento regular (semanal, 
quinzenal ou mensal) pela equipa de saúde.

No domicílio é necessário ter alguns cuidados adicionais:

Sempre que trocar a cassete de medicação, deverá lavar 
antes as mãos. O local onde se fizer a preparação e troca da 
medicação deverá ser sempre o mesmo e higienizado antes. 
Também o local de inserção do cateter deve ser protegido 
com um penso que se deve evitar molhar. Estas medidas 
pretendem reduzir ao máximo o risco de infeção.

Eventualmente, com o decorrer do tempo, as complicações 
mais frequentes são a obstrução ou exteriorização do cateter. 
Deverá ser feita a vigilância de sinais de complicações sempre 
que realiza o penso, ou que surja alguma queixa (febre, dor, 
rubor no local de inserção do catéter).  
 
 
 
 
 
 
 
Em qualquer um dos casos, o contato com a equipa de 
enfermagem é essencial para tentar encontrar a melhor 
alternativa para a resolver o problema.

DorRuborFebre
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Hipertensão Pulmonar

Oxigenoterapia



O oxigénio (O2) é essencial para a vida, pelo que a sua falta 
compromete o bom funcionamento de todos os órgãos 
do corpo humano. No pulmão, a diminuição de O2 leva à 
contração das suas artérias, aumentando a pressão no  
seu interior. Se tem Hipertensão Pulmonar (HP) e se os seus 
níveis de O2 estiverem baixos, pode ser necessário recorrer  
à oxigenoterapia para repor os valores normais.
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OXIGENOTERAPIA
E HIPERTENSÃO PULMONAR

A oxigenoterapia de longa duração  
(mais de 15 horas por dia) é recomendada 
em doentes com HP quando a pressão 
parcial de O2 no sangue arterial é 
consistentemente inferior a 60mmHg  
no repouso ou se as saturações de O2 
forem inferiores a 90%, em esforço.

Nos doentes com HP no contexto
de cardiopatia congénita os critérios 
podem ser diferentes.

A oxigenoterapia é um tratamento médico que consiste
na administração de O2 suplementar, quando a sua 
quantidade no sangue está reduzida. Sendo um tratamento, 
necessita de uma receita médica, especificando quando
o deve fazer e em que quantidade.
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A administração de O2 pode melhorar sintomas como o 
cansaço e a falta de ar. Permite melhorar a sua capacidade 
para realizar as suas atividades do dia a dia, tais como 
tomar banho, vestir-se e comer, bem como aumentar a sua 
tolerância ao exercício físico.

O oxigénio no domicílio é obtido a partir de 
uma fonte de O2 (cilindro ou concentrador) 
e é administrado através de uma cânula 
nasal, vulgarmente chamada de óculos 
nasais, ou de uma máscara, indicada em 
situações em que há uma necessidade de 
administrar maiores quantidades de O2.

A quantidade de O2 necessária (medida em litros por minuto) 
não é igual para todos, e pode ser diferente em repouso, 
durante o sono ou quando faz esforços, como caminhar, tomar 
banho ou realizar atividades domésticas (débito em esforço). 
É muito importante cumprir as quantidades que lhe são 
prescritas, tal como com qualquer outro medicamento. 

Nunca deve alterar a quantidade ou a duração de utilização.

O O2 não causa habituação e tem um bom perfil de 
segurança, se o utilizarmos como é prescrito pelo médico. 

Inicialmente é feita uma avaliação rigorosa da sua situação 
clínica que incluí vários exames como a gasimetria arterial, 
a oximetria noturna e a prova de marcha de 6 minutos. Pode 
também ser feito o despiste de alterações do sono, como a 
apneia do sono.

O fornecimento de O2 é disponibilizado por várias empresas 
especializadas e gratuito, se a prescrição e renovação da mesma 
for feita no Serviço Nacional de Saúde. Juntamente com a sua 
receita serão entregues os contactos destas empresas, também 
responsáveis pela prestação de assistência técnica, de forma 
regular e em caso de anomalias. Este é um apoio assegurado 
24h por dia, durante 365 dias por ano.
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FONTES DE ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÉNIO

• Fontes fixas: concentrador convencional, O2 líquido 
e O2 gasoso;

• Fontes de deambulação: concentrador portátil  
e O2 líquido.

Figura: Fontes de O2 disponíveis

Figura: Concentrador convencional Figura: Concentrador Portátil

O concentrador convencional é um dispositivo médico que 
permite extrair o O2 do ar ambiente e separá-lo dos restantes 
gases, resultando numa mistura enriquecida com O2.

É um equipamento fixo que necessita estar ligado à 
eletricidade. Em casa, deve ser colocado num local arejado 
que permita a extração do ar ambiente.  

Mesmo sendo um concentrador fixo possui rodas, o que 
permite uma movimentação fácil pela sua habitação. 

Existem também concentradores portáteis que poderão 
ser utilizados fora de casa, e que podem ser carregados numa 
tomada elétrica comum ou no isqueiro do seu automóvel.

Existem 3 fontes de O2:
- Concentrador convencional;
- O2 líquido;
- O2 gasoso.

Se necessitar de oxigenoterapia ser-lhe-á fornecido um 
equipamento fixo para ter em sua casa. A empresa irá 
fornecer-lhe uma extensão que permite chegar o O2 a todas 
as divisões e assim poderá movimentar-se facilmente.

No entanto, necessitar de O2 não significa ser obrigado 
a ficar em casa. De forma a proporcionar uma maior 
autonomia, existem equipamentos portáteis que lhe 
permitem sair, seja para trabalhar, ir às compras, passear
e até mesmo viajar, podendo estes ser transportados pelo 
próprio, ou pelo seu cuidador. 

No início poderá sentir-se constrangido, mas depois vai 
perceber que a oxigenoterapia, ao diminuir o seu 
cansaço e a falta de ar, vai permitir-lhe fazer algumas 
atividades que talvez já não conseguisse fazer há algum 
tempo e assim melhorar a sua qualidade de vida.

Na escolha da fonte de oxigénio são vários os aspetos 
considerados pela sua equipa de saúde. Estes devem 
contemplar o débito de O2 e o modo prescrito, o peso e 
autonomia do equipamento, a facilidade no seu transporte e 
manuseamento, e até as condições da sua habitação.

FALE COM A SUA EQUIPA DE SAÚDE SOBRE 
OS TIPOS DE EQUIPAMENTO DISPONÍVEIS E 
QUAL SE PODE ADEQUAR MELHOR ÀS SUAS 
NECESSIDADES.

FONTES DE O2
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Figura: Reservatório Fixo de O2 líquido            Figura:  Unidade Portátil de  O2 líquido

Figura: O2  gasoso

O oxigénio líquido é fornecido num reservatório, que permite 
armazenar o O2 em estado líquido a uma temperatura de pelo 
menos -183°C, tendo de ser reposto periodicamente.

É composto por duas unidades, o reservatório fixo que 
permanece no domicílio e a unidade portátil, utilizada quando 
pretender deslocar-se fora de casa. Esta unidade portátil é 
recarregada no reservatório fixo e consiste num contentor 
pequeno com uma “alça” lateral que pode ser colocada  
ao ombro ou transportada num suporte com rodas.  
Não consome energia elétrica, mas em caso de viagem  
de avião não pode ser utilizada.

No carregamento do reservatório de O2 líquido é prudente 
acautelar o risco de queimaduras evitando o contacto com a pele.

Em relação à higienização dos acessórios é fundamental 
que mantenha os óculos nasais ou a máscara limpos. 
Para tal deve proceder a uma limpeza com pano húmido, 
diariamente. No caso de se encontrarem danificados, contacte 
a sua  empresa de fornecimento de O2 para proceder à sua 
substituição.

O oxigénio gasoso  é armazenado em garrafas, sendo o 
menos utilizado por ter uma capacidade limitada, ser o mais 
pesado e o seu transporte ser menos prático.

Deve ser cuidadoso ao abrir 
as válvulas, para evitar
a saída repentina de ar.

Deverá estar atento a alguns sinais e sintomas, 
tais como o agravamento da dificuldade 
respiratória, cianose labial (coloração azulada 
dos lábios), agitação, sonolência excessiva 
ou confusão mental. Nestas situações deverá 
recorrer à sua equipa de saúde.

MEDIDAS DE SEGURANÇA DURANTE O TRATAMENTO

• Confirme o débito de O2 no seu equipamento;

• Mantenha o seu equipamento afastado de locais 
quentes, como a cozinha, assim como de outras fontes 
de energia de ignição e luz solar. Quando estiver a usar O2:

• Não cozinhe nem engome a roupa;

• Não use equipamentos elétricos, como secadores 
ou máquinas de barbear;

• Não fume e não permita que ninguém fume, pelo risco 
de explosão;

• Feche imediatamente a fonte de O2, em caso de incêndio;

• Mantenha o cilindro de O2 que está a utilizar na vertical, 
transportando-o com cuidado.
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Sempre que viajar, deve contactar a empresa que lhe 
fornece o oxigénio de modo a garantir o fornecimento do 
mesmo no destino. 

No caso de pretender deslocar-se de avião deve planear 
a viagem antecipadamente com a sua equipa de HP. Fale 
com o médico assistente sobre a viagem, com a empresa de 
assistência técnica e contacte também a companhia aérea. 
Poderá ser necessário efetuar uma consulta para determinar 
a quantidade de O2 necessária durante o seu voo.

A oxigenoterapia vai ajudá-lo(a)
a sentir-se menos cansado e com
menos dificuldade em respirar.  
Contribui ainda para o seu bem-estar 
físico e psicológico melhorando  
a sua qualidade de vida.

MAIS INFORMAÇÃO

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/
norma-n-0182011-de-28092011-jpg.aspx

https://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/instrucoes-formulario-
oxigenoterapia-pdf.aspx

https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/
Pulmonary-Hypertension-Guidelines-on-Diagnosis-and-Treatment-of 

https://phassociation.org/patient s/insurance-and-treatment-access/
oxygen-pulmonary-hypertension/ 

https://www.phauk.org/treatment-for-pulmonary-hypertension/oxygen/  

A leitura deste folheto não dispensa a consulta médica.



Hipertensão
Pulmonar

Merck Sharp & Dohme, Lda. Quinta da Fonte, Edifício Vasco da Gama 19, 2770-192 
Paço de Arcos |  www.msd.pt | Tel. 214 465 700 | NIPC: 500191360 Copyright © 2021 Merck Sharp & 

Dohme Corp., uma subsidiária de Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, EUA. | Todos os direitos reservados. 
PT-ADE-00027 04/2021

O conteúdo deste folheto foi elaborado 
pela equipa de enfermagem dos centros 
de tratamento de hipertensão pulmonar.

Este folheto faz parte do programa “Escuta os teus Pulmões” aprovado com o código NEW_MG_PROG-002911



Hipertensão Pulmonar

Vacinação



VACINAÇÃO

A vacinação tem como objetivo primordial reduzir  
a gravidade de várias  doenças infeciosas, ou mesmo 
erradicá-las, representando um incontornável benefício em 
termos de saúde pública. 

Ao longo dos anos, o Programa Nacional de Vacinação (PNV) 
tem-se afirmado como um projeto de enorme sucesso, 
contribuindo para a redução da morbilidade e da 
mortalidade das doenças suscetíveis de prevenção, 
através da vacinação.

De acordo com a Direção Geral da Saúde (DGS), os ganhos  
em saúde com a vacinação são evidentes e inequívocos.  
As vacinas contribuem para o bem-estar da população, 
prevenindo doenças, nomeadamente algumas formas de  
cancro, e contribuindo para um envelhecimento saudável.  
De todas as medidas de saúde pública que ao longo dos 
tempos melhoraram a qualidade de vida das populações,  
a vacinação é, sem dúvida, a que apresenta a melhor relação 
custo-efetividade.

Em Portugal, o PNV, implementado em 1965, é um programa 
totalmente financiado pelo Ministério da Saúde, e cuja 
aplicação permitiu controlar ou erradicar  as doenças 
abrangidas pela vacinação. Trata‐se de um programa 
universal, gratuito e acessível para todas as pessoas 
residentes em Portugal. A vacinação é considerada um  
dos maiores avanços da medicina moderna, permitindo 
salvar um grande número de vidas e prevenir outros 
tantos casos de doença.
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A ação das vacinas no sistema imunitário tem por objetivo 
estimular a produção de anticorpos (defesas) contra um 
determinado agente infecioso, evitando que a pessoa 
vacinada desenvolva essa doença ao entrar em contacto 
com aquele microrganismo.

Uma vacina consiste na administração de antigénios (partículas 
estranhas ao organismo), que desencadeiam uma resposta 
imunitária com caráter protetor específico para um ou mais 
agentes infeciosos. Existem diversos tipos de antigénios de 
acordo com o agente no qual se pretende atuar.
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Para os doentes com Hipertensão Pulmonar, estão 
recomendadas, para além das vacinas do PNV, a vacinação 
contra a gripe (influenza) e pneumonia.

Fale com a sua equipa de saúde sobre a necessidade e 
quando deve efetuar a vacinação.

Normalmente a gripe tem início súbito e os sintomas iniciais são: 

VACINAÇÃO NA HIPERTENSÃO PULMONAR

SINAIS E SINTOMASA ADMINISTRAÇÃO DA VACINA PROCURA 
DESENCADEAR UMA REAÇÃO IMUNITÁRIA 
DEFENSIVA, E NÃO PROVOCAR A DOENÇA.

A gripe é uma doença aguda viral, altamente contagiosa, que 
afeta principalmente as vias respiratórias, causada pelo vírus 
Influenza.

O período de incubação da gripe varia entre 3 e 4 dias.

A sintomatologia acaba por desaparecer ao fim de 3 a 7 dias, 
sendo que a tosse e o mal estar podem persistir mais alguns 
dias. Pode no entanto, ter uma evolução mais desfavorável, 
com aparecimento de pneumonias, responsáveis pela 
elevada mortalidade dos surtos de gripe.

GRIPE

+38

Pico febril 
(temperatura 

acima de 38ºC)

Tosse persistente 
(sem expetoração)

Dor 
de garganta

Rinite (inflamação 
da mucosa nasal)

Dores 
de cabeça

Dores 
no corpo



TERAPÊUTICA

Na grande maioria dos casos não é necessária  terapêutica 
para a gripe, uma vez que a doença tende a evoluir 
favoravelmente no espaço de uma semana após o 
aparecimento dos primeiros sintomas. De uma forma geral, 
a terapêutica da gripe inclui a administração de antipiréticos/
analgésicos (para a febre e dores), antitússicos (para a tosse)  
e medidas de conforto.

A vacinação é a principal medida de prevenção contra 
a gripe e tem como objetivo proteger as pessoas mais 
vulneráveis, prevenindo a doença e as suas complicações.

Desta forma, a vacinação contra a gripe é fortemente 
recomendada, principalmente  a pessoas com doença 
crónica, onde se incluem doentes com Hipertensão 
Pulmonar. Neste grupo de doentes, particularmente  
vulneráveis, uma  gripe, mesmo que ligeira, poderá trazer 
complicações  graves com necessidade de internamento, 
podendo nalguns casos conduzir mesmo à morte.

A vacinação contra a gripe tem início  em outubro e deve 
ocorrer de preferência até ao fim do ano. No entanto, a 
vacina pode ser administrada durante os meses de outono e 
inverno (outubro a fevereiro).

VACINA CONTRA A GRIPE
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A pneumonia é caracterizada por um processo agudo de 
inflamação causado pela infeção do tecido pulmonar e 
constitui a causa de morte de cerca de 7% dos doentes com 
hipertensão arterial pulmonar. Na pneumonia, os alvéolos e 
os bronquíolos respiratórios, ficam preenchidos com o líquido 
resultante da inflamação, não sendo capazes de realizar as 
trocas gasosas, reduzindo simultaneamente a elasticidade do 
pulmão, o que provoca dificuldade respiratória. A pneumonia 
pode ter causa bacteriana, viral ou fúngica. 

O Streptococcus pneumoniae é o agente etiológico 
bacteriano mais comum da pneumonia e constitui uma 
importante causa de infeção invasiva, condicionando uma 
elevada taxa de morbilidade e mortalidade em todo o mundo.

SINAIS E SINTOMAS

Os sintomas da pneumonia são comuns a outras patologias 
do foro respiratório, e como tal podem dificultar o diagnóstico. 
Os sintomas mais frequentes são:

PNEUMONIA
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O diagnóstico da pneumonia é confirmado através da 
realização de uma radiografia ao tórax. Em alguns casos 
pode ser necessário a colheita de análises (sangue e/ou 
expetoração) para determinar o microorganismo responsável, 
e definir o tratamento mais adequado.

TRATAMENTO

O tratamento da pneumonia bacteriana requer a 
administração de antibióticos, podendo numa parte 
significativa dos casos ser realizado em casa. Em situações 
mais graves que apresentem sintomatologia mais severa, 
pode ser necessário recorrer ao internamento.

O tratamento tem habitualmente a duração de uma 
semana, podendo, no entanto, ser necessário prolongá-lo 
em situações de maior gravidade, como persistência de 
dificuldade respiratória ou demora na resposta ao tratamento.

O vírus da gripe está em constante alteração e a 
composição genética do mesmo determina a produção da 
vacina. Por este motivo, a imunidade provocada pela vacina 
não é permanente e é recomendado que a vacinação seja 
feita anualmente.

+38

Temperatura 
corporal elevada 
(superior a 38º)

Tosse na maioria 
das vezes com 
expetoração

Dificuldade 
respiratória

Dores 
musculares

Cansaço
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A vacinação nos doentes com patologia crónica, assume um 
papel fundamental enquanto  estratégia preventiva.

Os doentes com Hipertensão Pulmonar constituem um 
importante grupo de risco para infeção por Streptococcus 
pneumoniae, sendo particularmente vulneráveis a eventuais 
complicações resultantes da pneumonia causada por este 
agente.

Para uma maior eficácia da vacinação, pode ser necessário 
administrar duas vacinas distintas, no sentido de cobrir 
o máximo de estirpes de Streptococcus pneumoniae 
que podem causar pneumonia.

Estas vacinas são também  recomendadas para os grupos 
de risco determinados pela DGS, onde a hipertensão 
pulmonar se encontra incluída.

De acordo com as indicações fornecidas pela DGS, as 
vacinas pneumocócicas podem ser administradas quer 
simultaneamente, quer antes ou depois de outra vacina 
incluindo a vacina contra a gripe.

VACINA CONTRA A PNEUMONIA
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O dever de informação é uma das regras fundamentais a que 
todos os profissionais de saúde/enfermeiros, estão sujeitos. 
Sem uma informação adequada e esclarecedora não
é possível  falar em consentimento informado. 

A informação transmitida aos doentes na sequência do ato
da vacinação não deve ser apenas a essencial, mas sim
a suficiente para que o doente seja capaz de desenvolver
um entendimento seguro e consolidado das diversas opções 
disponíveis que lhe são apresentadas, para poder assim 
decidir em conformidade.  

Os efeitos secundários mais frequentes das vacinas são 
em regra sentidos de forma ligeira, não necessitando de 
tratamento específico. Os mais frequentes são:

CONSENTIMENTO INFORMADO

EFEITOS SECUNDÁRIOS  DAS  VACINAS

Em casos muito raros poderão  existir outras reações mais 
graves, que necessitem de cuidados diferenciados de saúde.

A possibilidade de ocorrência de algum efeito secundário, 
leva a que seja aconselhada a permanência no serviço 
de vacinação até cerca de meia hora a seguir à administração 
de qualquer vacina.

É recomendável que mantenha o seu boletim de vacinas 
atualizado e que o traga para a primeira consulta de Hipertensão 
Pulmonar ou sempre que solicitado por algum elemento da 
equipa.

Qualquer dúvida  deverá ser esclarecida junto da  equipa de 
enfermagem do seu Centro de Tratamento de Hipertensão 
Pulmonar.

Na prevenção das  infeções respiratórias, para além da 
vacinação contra a gripe e a pneumonia, é essencial que 
adote algumas medidas gerais tais como:

INFORMAÇÕES

No caso de estar infetado com o virús da gripe ou com uma 
pneumonia, deve manter  distanciamento social,  evitando  
contactos desnecessários com terceiros.

  Higiene frequente 
das mãos

Etiqueta respiratória 
(tossir ou espirrar para 
um lenço descartável 
ou para o antebraço).  

Dor ou  vermelhidão 
no local onde 

a vacina foi 
administrada

Cefaleia 
(dor de cabeça) 

ligeira

Ligeiro aumento da 
temperatura corporal 
nas horas seguintes 

à administração 
da vacina
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MAIS INFORMAÇÃO

www.dgs.pt/saude-publica1/vacinacao.aspx

www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/
norma-n-0062019-de-07102019-atualizada-a-14102019.aspx

www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/
norma-n-0112015-de-23062015-pdf.aspx

A leitura deste folheto não dispensa a consulta médica.
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Controlo da Dor



Ao longo da nossa vida todos já sentimos dor e sabemos, por 
experiência própria, o quão desagradável é, e o quanto pode 
condicionar o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida.  
A sua influência negativa atinge tanto a nossa saúde física,  
como a nossa vida emocional e social.

A dor é uma “experiência sensorial e emocional desagradável”1. 
Varia de pessoa para pessoa, e é determinada pelas 
características individuais de cada um. A sua história de vida,
o seu processo de doença e o próprio contexto onde está 
inserido também influenciam a forma como se vivencia
e experiencia a dor. 

Na Hipertensão Pulmonar (HP), a dor pode surgir como 
consequência da doença e localiza-se geralmente na região 
torácica, sendo descrita muitas vezes como uma “sensação 
de aperto no peito”. O seu aparecimento pode indiciar um 
insuficiente controlo da sua doença, pelo que é fundamental 
além de um diagnóstico e tratamento precoce, o cumprimento 
de todos os medicamentos e restantes indicações dadas pela 
sua equipa de saúde. Se esta dor for persistente contacte a sua 
equipa de saúde do seu Centro de Tratamento.

3

CONTROLO DA DOR
E HIPERTENSÃO PULMONAR

1. Associação Internacional para o Estudo da Dor - IASP – Descriptions of Chronic Pain Syndromes and Definitions of Pain 
Terms. In Classification of Chronic Pain. 2ª ed. Editores: Harold Merskey, Nikolai Bogduk, 1994. ISBN
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No entanto, na maioria dos doentes com HP, a dor está 
maioritariamente associada aos efeitos secundários da 
medicação específica para o tratamento desta doença, 
sobretudo nas fases mais avançadas. Embora os 
medicamentos sejam fundamentais para melhorar os seus 
sintomas e evitar a evolução da doença, os seus efeitos 
secundários, nomeadamente a dor, podem interferir no seu 
dia-a-dia. A sua mobilidade, alimentação, repouso, sono, 
humor e até o modo como se relaciona com os outros 
podem ser afetados negativamente.

A dor “é aquilo que a pessoa que a experiencia diz que é, 
existindo sempre que ela diz que existe”2. Uma vez que 
se trata de algo tão subjetivo e individual, é importante 
quantificá-la para ser estabelecido um tratamento 
individualizado. O medicamento indicado para tratar um tipo 
de dor de um doente pode não ser o eficaz para outro.

Uma boa opção passa pela realização de um “diário de dor”, 
que pode ajudar na escolha do medicamento e de outras 
estratégias adequadas para o seu tratamento, uma vez que 
permitirá que nenhum detalhe seja esquecido. 

Ao falar com a sua equipa de saúde é fundamental a 
descrição detalhada de aspetos como: onde se localiza 
a dor, para onde irradia, como a descreve (por exemplo, 
semelhante a uma facada”, uma “moinha” ou a uma 
queimadura…), qual a sua intensidade, quando surgiu
e há quanto tempo dura. 

É importante ainda identificar quais os fatores que
a desencadeiam, agravam e aliviam, e a forma como
a presença de dor afeta a sua vida, em atividades como o 
sono, o repouso, a mobilidade, o apetite, o humor,
a sexualidade, o trabalho e outras atividades sociais.

O DOENTE TEM DIREITO AO CONTROLO DA SUA DOR.

2. MCCAFFERY Margo, PASERO Chris – Pain: clinical manual. 2ª ed. St. Louis: Mosby, 1999. ISBN 0¬ 8151- 5609¬ X. 398 p



6

Para ajudar na classificação da sua intensidade, existem 
várias escalas de avaliação da dor, como por exemplo
a numérica, onde tenta atribuir um número à dor de 0 a 10 
(sendo 0 sem dor e 10 dor máxima) e a qualitativa, em que
a dor é adjetivada de ligeira, moderada, intensa ou máxima. 

Para tratar a sua dor o médico poderá prescrever-lhe 
medicamentos, cujas doses e frequência de administração 
deve cumprir rigorosamente. Lembre-se que em caso
de dor moderada ou intensa, estes medicamentos devem 
ser tomados a intervalos regulares (“dar pelo relógio” ou seja
“dar a horas certas”) e não apenas quando a dor aparece. 
Existe ainda também a medicação analgésica designada
de SOS, que pode ser tomada sempre que a dor se 
apresente mais intensa.

Embora o tratamento medicamentoso seja o mais 
utilizado no controlo da dor, poderá também recorrer 
a outras estratégias não farmacológicas, que quando 
complementadas com a toma de medicação podem ter um 
grande efeito na redução da dor. Esta opção só deverá ser 
considerada após aconselhamento com o seu profissional 
de saúde. Alguns exemplos são:

ESCALA QUALITATIVA (EQ)

ESCALA NUMÉRICA (EN)

SEM DOR DOR MÁXIMA

Sem Dor Dor Ligeira Dor Moderada Dor Intensa Dor Máxima

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figuras: Escalas de avaliação da dor

Como foi mencionado anteriormente, alguns 
dos medicamentos usados no tratamento da HP, 
independentemente da sua forma de administração 
(comprimidos, inalador, subcutâneo e endovenoso), podem 
provocar dor devido à sua ação vasodilatadora no organismo, 
nomeadamente:

Este efeito é comum a um conjunto de medicamentos 
que inclui o selexipag, o treprostinil subcutâneo, o iloprost 
endovenoso ou inalado bem como o epoprostenol 
endovenoso. O sildenafil e o riociguat, pelo seu efeito 
vasodilatador também podem ocasionar cefaleias.

O tratamento farmacológico e as medidas 
não farmacológicas devem ser sempre 
decididas em conjunto com a sua equipa
de saúde.

7
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Importa referir que embora a maioria dos doentes refira  
a dor como efeito secundário , o seu tipo e intensidade  
difere de pessoa para pessoa. Geralmente surge no início  
do tratamento ou quando se aumenta a sua dose.  
Nestas situações o médico receitar-lhe-á medicação antes 
que a dor surja, para evitar que a dor interfira na sua qualidade 
de vida e dificulte o ajuste da medicação para a sua HP.

Ao longo do tempo, com a estabilização  
da dose e habituação do organismo ao fármaco,  
a ocorrência da dor vai diminuindo.

Para alívio das cefaleias e dor nos membros inferiores 
deverá cumprir o analgésico prescrito pelo médico.

A dor na mandíbula é geralmente sentida quando começa a 
mastigar os alimentos e passa ao fim de alguns minutos. Para 
ajudar a diminuí-la, deve adotar algumas estratégias tais como: 
dar dentadas mais pequenas quando começar a comer, “chupar” 
um rebuçado, ou mastigar uma pastilha antes da refeição.

Quando é usada a via subcutânea, o medicamento 
é administrado continuamente através de um cateter 
fino,curto e flexível que é colocado no tecido subcutâneo, 
debaixo da pele, geralmente no abdómen ou no braço. O 
ritmo de administração do medicamento é controlado por 
uma pequena bomba infusora.  

A sua colocação é indolor, mas o seu maior efeito 
secundário é a dor, moderada a intensa, no local onde está 
a ser administrado, que aparece geralmente entre 2 a 5 dias 
após o início de perfusão nesse local e pode durar até 14 dias. 
Muitas vezes a dor está associada a:

Inchaço ou 
edema, rubor 

ou vermelhidão

Aparecimento 
de um “durão” 

no local.

Sensação 
de calor

Estratégias de controlo da dor



Neste caso o seu médico irá prescrever-lhe 
medicamentos adequados à sua situação. 
Além de comprimidos pode ser sugerido outro 
tipo de medicação, através da aplicação de por 
exemplo patchs.

Deve ainda aplicar gelo, por períodos curtos de 10 
a 15 minutos, várias vezes ao dia e uma pomada 
analgésica, gel de aloé vera ou óleo de arnica, 
por exemplo, conforme aconselhamento da equipa 
de saúde.

A massagem, o relaxamento, e terapias 
alternativas como a acupressão ou acupuntura, 
também podem ser opções a que pode recorrer, 
confirmando com o seu médico assistente se não 
há nenhuma contraindicação.

Existem outras estratégias que também pode adotar:

• Pode prolongar ao máximo o tempo de permanência do 
cateter no mesmo local (4 ou mais semanas), desde que 
não apresente sinais de infeção; 

• Deve fazer a rotação do local de perfusão e identificar  
o local onde a dor é menor; 

• Não aplique o cateter em locais como cicatrizes, tatuagens, 
estrias e perto de feridas;

• Quando estiver próximo de mudar o local de administração, 
coloque o novo cateter num local diferente e espere pelo 
menos 24h antes de mudar a perfusão.

Em caso de dor de difícil controlo, o seu médico pode 
encaminhá-lo para uma consulta de dor.

Ao prescrever um medicamento para a HP  a sua 
equipa de saúde vai informá-lo dos efeitos secundários 
expectáveis, e como deve atuar no caso de surgirem. 
Deve contactar a sua equipa de saúde se a dor se tornar 
mais intensa, se o tratamento analgésico não melhorar  
a dor ou se aparecerem efeitos colaterais.

Nunca interrompa o tratamento da HP. É de extrema 
importância continuar a tomar a medicação receitada 
pelo seu médico, pelos seus benefícios na evolução da 
doença e para evitar o agravamento da mesma.
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A leitura deste folheto não dispensa a consulta médica.
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O ESSENCIAL SOBRE A MINHA 
HIPERTENSÃO PULMONAR

A pensar nos doentes e no seu bem-estar, 
a equipa de enfermagem dos centros de tratamento 

de hipertensão pulmonar, com o apoio da MSD, criaram
este dossier para ajudar a lidar com o diagnóstico e com

os novos desafios do dia-a-dia.

Este dossier reúne todo o conhecimento útil sobre 
hipertensão pulmonar, bem como informação adicional 

importante para o melhor tratamento
e seguimento clínico.

Saber mais sobre a hipertensão pulmonar pode
ser importante para compreender melhor a doença, 

otimizar a qualidade de vida ou apoiar quem vive
com a doença.

Este dossier é entregue por profissionais de saúde 
após diagnóstico de Hipertensão Pulmonar.

Devem ser seguidas todas as indicações 
dos profissionais de saúde.

São eles que podem esclarecer 
todas as suas dúvidas.

A leitura dos folhetos constantes neste dossier 
não dispensam a consulta médica.
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