
Entenda a Hipertensão 
Arterial Pulmonar (HAP)



O que é HAP
A falta de fôlego para atividades simples, como pegar uma criança 

no colo, soprar as velas do bolo de aniversário ou dar uma volta no 

quarteirão pode ser um sinal de alerta para a Hipertensão Arterial 

Pulmonar (HAP).

A HAP é uma doença:

rara;
crônica;

progressiva;
incapacitante1.

Na HAP, o estreitamento das artérias pulmonares leva à alta pressão 

arterial nos pulmões e à dilatação do coração. Grave e sem cura, a 

doença tem sintomas que resultam em insuficiência cardíaca e, em 

casos mais extremos, em óbito.¹

Incidência de HAP no 
Brasil e no mundo
Os números dos levantamentos de incidência de HAP a classificam 

como doença rara, pois atinge menos de 65 em cada 100 mil pessoas2.

Ainda que não existam dados concretos sobre a incidência da doença 

no Brasil, estima-se que cerca de 5 mil pessoas convivem com a HAP 

no país³. Na Europa, a incidência é de 5 a 10 casos por milhão de adultos4. 

Médicos especialistas acreditam que a HAP seja subnotificada em todo 

o mundo. Isso porque seus sintomas são comuns a outras condições 

pulmonares e cardíacas, o que acaba dificultando muito o seu diagnóstico5.
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Sintomas da HAP6

A HAP:

• causa insuficiência do coração;

• reduz, em alguns casos, a quantidade de 

oxigênio disponível no corpo.

Seus principais sintomas são:

Como é feito o diagnóstico 
de HAP
Os primeiros sintomas da HAP são leves e comuns a outras condições 

respiratórias, como a asma7. Por isso o diagnóstico é demorado e leva, 

em média, dois anos para ser conclusivo8. 

Para fechar o diagnóstico, é necessário realizar:

• exames físicos (para avaliar sinais de sobrecarga das 
cavidades direitas do coração);

• exames complementares (como ecocardiograma);

• cateterismo cardíaco direito (com medida de pressão de 
artéria pulmonar sistólica, diastólica e média, de pressão 
capilar pulmonar e de resistência vascular pulmonar)9.

Dor no peito Mal-estar

TonturaDispneia 
(falta de ar)

Fadiga

Intolerância a 
exercícios físicos
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Tipos de tratamento  
para a HAP
Por causa do diagnóstico tardio, mais de 70% dos pacientes de HAP 

estão em risco intermediário (classe III-IV) quando começam o 

tratamento10. Como a doença não tem cura1, o objetivo é conter seu 

avanço e melhorar os sintomas e a qualidade de vida do paciente.

As terapias tradicionais incluem a oxigenoterapia e medicamentos 

anticoagulantes e/ou diuréticos11. 

Os avanços no tratamento focam a terapia combinada, com o uso 

de medicamento que atue em uma nova via para dilatar as artérias 

pulmonares e facilitar a função do coração de bombear sangue. Os 

resultados são melhora nos sintomas, redução da morbimortalidade 

em 40% e retardo da progressão da doença em 15%12.

Onde procurar ajuda e 
encontrar informação 
sobre a HAP
Para saber mais sobre a HAP, visite o site da campanha A Vida Merece um 

Fôlego, no link: www.janssen.com/brasil/blog/avidamereceumfolego.

Além disso, algumas associações de pacientes estão preparadas para 

acolher quem convive com a doença.

A Abraf – Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão 

Pulmonar e Doenças Correlatas – apoia a comunidade afetada por 

doenças pulmonares, entre elas a HAP, por meio de conscientização, apoio 

e promoção de políticas públicas. O site da associação é www.abraf.ong. 

A Casa Hunter realiza um trabalho voltado às doenças raras e reúne 

pais, médicos especializados em estudos genéticos, pesquisadores, 

farmacêuticos, empresários e voluntários atuantes em Direitos Humanos. 

Para conhecer a instituição, acesse www.casahunter.org.br. 
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