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Introdução
Há quase 25 anos, Furchgott e Zawadzki1 demonstraram que o relaxamento dos vasos sanguíneos pela 
acetilcolina requeria a presença das células endoteliais íntegras. Naquele momento, definiram que esse efeito 
vasodilatador era mediado pelo endotélio e denominado fator de relaxamento endotelial (endothelium-derived 
relaxing factor, EDRF). A seguir, descobriu-se que o EDRF era mediado por uma molécula, reconhecida como 
óxido nítrico, molécula esta do grupo guanidina da L-arginina, constatando-se também estar o óxido nítrico 
envolvido com inúmeros processos biológicos. Sua presença também no estado gasoso, bem como a possi-
bilidade terapêutica, provocou grande ignição na comunidade científica, suscitando dezenas de publicações, 
culminando em 1992 com o reconhecimento pelo periódico Science como a molécula do ano2. 

Síntese e mecanismo de ação
O óxido nítrico (NO) é sintetizado a partir da forma levógira do aminoácido L-arginina por meio da ação 
da enzima óxido nítrico sintetase (NOS), na equação química que se segue: 

L-arginina + 02 + NADPH  ] NO + L-citrulina + NADP1 

Três tipos de enzimas (NOS) relacionadas à síntese de óxido nítrico foram identificados: 
• Endotelial (eNOS), relacionada às propriedades vasodilatadoras do endotélio;
• Neuronal (nNOS);
• Indutível ou induzida (iNOS): essa forma de enzima independente do cálcio é expressa por meio da ação 

direta de citocinas e endotoxinas bacterianas, no endotélio. Tal indução acelerada da enzima nessas si-
tuações está relacionada à produção elevada de NO em estados inflamatórios, determinando vasoplegia 
(SIRS – síndrome da resposta inflamatória sistêmica).

Em processos fisiológicos habituais, o NO é continuamente liberado, no endotélio, promovendo o relaxamen-
to dos vasos. O óxido nítrico é uma molécula muito difusível, com meia-vida de alguns segundos, penetrando 
o interior da célula endotelial, ligando-se ao núcleo de ferro na molécula guanilato-ciclase, que participa da 
ativação da enzima guanosina 3,5 monofosfato (cGMP). Esse mensageiro intracelular promove o relaxamento 
da vasculatura lisa dos vasos, por meio de numerosas ações, de maneira simplificada, diminuindo o número 
de íons cálcio em sua reentrada no retículo sarcoplasmático, com isso relaxando a musculatura dos vasos.

É também interessante o papel do NO na formação dos órgãos durante a embriogênese, incluindo o 
pulmão. Acredita-se que doenças como hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido e displasia 
alveolocapilar estejam relacionadas em parte ao desenvolvimento anormal dos vasos, da circulação pulmo-
nar, bem como na morfogênese do pulmão. Defeitos na produção de genes relacionados à expressão da 
enzima óxido nítrico sintetase parecem estar relacionadas à deficiência do NO no período da embriogêne-
se, acarretando distúrbios na homeostasia da circulação pulmonar com implicações diretas em síndromes 
respiratórias agudas e hipertensão pulmonar do recém-nascido3. Esses fatos conferem grande importância 
terapêutica ao uso inalado do NO nessas situações clínicas, objeto de comentário posterior. 
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A par do crescimento dos vasos no processo da embriogênese está também bem estabelecido que o 
NO é um potente agente angiogênico, relacionado a progressão de tumores e também a retinopatias4.

Uso por via inalatória 
Por existir no estado gasoso, o NO foi introduzido na prática clínica com intuito terapêutico no início da dé-
cada de 1990. O primeiro estudo randomizado, publicado em 1993, ressaltava a perspectiva da redução 
da hipoxemia e hipertensão pulmonar em pacientes com SARA (síndrome do desconforto respiratório do 
adulto) pelo uso do NO inalatório5. Como descrito anteriormente, o NO in vivo é sintetizado pela ação da 
NO sintetase, a partir do aminoácido larginina, estimulando a enzima guanilato-ciclase com subsequente 
aumento intracelular do (cGMP) guanisina 3,5 monofosfato. A inibição da inositol trifosfato, da fosfodieste-
rase, e a diminuição do cálcio intracelular resumem o efeito do NO nas células do músculo liso6.

A presença do NO na atmosfera em estado físico gasoso, bem como sua possibilidade de síntese, a par 
do seu papel em vários processos biológicos, conduziram ao uso do óxido nítrico por via inalada. Uma 
vez inalado, o NO difunde-se rapidamente pelos alvéolos ventilados, ganha a circulação, promovendo o 
relaxamento dos vasos adjacentes. Como o NO inalado dilata preferencialmente os vasos associados às 
unidades alveolares abertas, esse feito promove melhor acoplamento da ventilação e perfusão, contribuindo 
para a correção da hipoxemia. Em contato com o sangue a partir da difusão alveolar, o NO é rapidamente 
inativado, explicando que, quando administrado por via inalatória, sua nitrosilação, circunscreve seu efeito 
predominante à circulação pulmonar. Como a molécula do NO é eletricamente negativa, explica-se sua rá-
pida reação com outros radicais livres como certos aminoácidos, íons metálicos de transição. Em soluções 
biológicas é estabilizado formando complexos. Quanto à sua inativação no sangue, inicialmente se atribuía 
somente por meio de sua ligação com o grupo heme da molécula de hemoglobina, com a formação de 
hemoglobina S-nitrosilada (SNO-Hb). Hoje se reconhece também outro mecanismo que é a nitrosilação do 
NO pelas proteínas plasmáticas com a formação de nitritos.

NO exógeno é administrado por inalação com doses controladas ou por meio da administração intravenosa de 
doadores de NO, como o nitroprussiato de sódio e nitritos. A ação predominante do NO na circulação pulmonar 
tem sido revista, considerando-se os efeitos remotos do NO, mesmo inalado na circulação periférica. Estudos 
mostram que a albumina e a própria hemoglobina contêm grupos sulfúricos que reagem de maneira reversível 
com o NO sem o inativar. Um composto com propriedade vasodilatadora é formado e carreado com as hemácias 
para a microcirculação. Neste local, com a diminuição da concentração de oxigênio, o NO é liberado da Hb, au-
mentando o fluxo da microcirculação e liberação de oxigênio via vasodilatação hipóxica da circulação sistêmica7. 

Outra via extrapulmonar da doação de NO para a periferia poderia ser denominada de reciclagem dos 
radicais nitrato (NO3) e nitrito (NO2). De fato tem-se sugerido que os nitritos também promovem os efei-
tos extrapulmonares do NO na vasodilatação da microcirculação8. 

Efeitos cardiovasculares
Quando o NO liga-se ao grupo heme da hemoglobina, ocorre ativação do complexo guanilato-ciclase e, 
como consequência, estimula-se a guanosina cíclica monofostato, em conjunto com a proteína quinase 
(cGMP). Essa proteína quinase diminui a sensibilidade da miosina ao cálcio em induzir à contração e 
baixa a concentração intracelular de cálcio por meio da ativação dos canais de potássio, ao mesmo 
tempo em que inibe a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. Essas modificações no meio 
intracelular causam relaxamento das células musculares lisas, com diminuição da resistência vascular. 
Como o efeito do NO inalado é predominante na circulação pulmonar, observa-se redução da pressão 
da artéria pulmonar. O ventrículo direito (VD) é muito sensível ao aumento da pós-carga, e a redução da 
resistência vascular pulmonar permite melhor desempenho do VD, com aumento do débito cardíaco.

Efeitos do óxido nítrico não cardiovasculares 
relevantes à lesão pulmonar
Como já é bem conhecido, os neutrófilos são células importantes na mediação da lesão pulmonar. 
Trabalhos experimentais mostram que limitar a aderência dos neutrófilos reduz a produção de radicais 
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livres de oxigênio e enzimas líticas que reduzem a lesão pulmonar. Em neonatos, inalação prolongada de 
NO diminui a ação dos neutrófilos em mediar o estresse oxidativo9.

Em modelos animais a inalação de NO reduziu a aderência de neutrófilos e a expressão de linfócitos 
citotóxicos10. Esses efeitos do NO inalado limitam as lesões na membrana alveolocapilar e acúmulo de 
fluido inflamatório no interior alveolar. Também se demonstrou que o NO inalado atenua o efeito pró-
coagulante, reduzindo as microtromboses na microcirculação pulmonar11,12.

Efeitos indesejáveis
Quando inalado em altas concentrações de oxigênio, o NO reage com o oxigênio lentamente, formando o 
produto tóxico NO2. Outros agentes tóxicos em potencial podem ser formados durante a inalação de NO, 
incluindo a nitração (adição de NO2+) nitrosação (adição NO+), ou nitrosilação (adição de NO). Também o NO 
pode reagir com espécimes reativas de oxigênio, como superóxido, para formar espécies reativas de nitro-
gênio, tal qual o peróxido de nitrito (ONOO–), um oxidante que pode decompor-se em NO2 (dióxido nítrico) e 
radicais. Também o NO é potencialmente citotóxico, com ação equivalente à inibição de tirosina na formação 
de proteínas citoplasmáticas, efeito este que pode explicar algumas possíveis ações anti-inflamatórias do NO 
comentadas anteriormente. A extensão do beneficio clínico desse fato ainda está em debate.

Quando o NO liga-se à Hb, forma a metaemoglobina, que pode afetar o transporte de oxigênio e até diminuir a 
oxigenação tecidual. Os valores da metaemoglobina devem ficar inferiores a 5% e ser monitorados. Para isto, 
quando se detectarem valores de metaemoglobina acima de 5%, a quantidade em ppm (partes por milhão) 
do NO inalado deve ser diminuída progressivamente ou reduzida abruptamente em 50%. Não havendo re-
dução dos valores da metaemoglobina com a redução do NO inalado, e este não podendo ser interrompido, 
pode-se usar azul de metileno por via intravenosa (1 a 2 mg/kg) em cinco minutos, repetindo-se em uma 
hora13. Vitamina C também pode reduzir a taxa de metaemoglobina formada durante a inalação do NO.

Quanto às doses, usualmente se iniciam com 20 ppm, embora doses de 3 a 10 ppm possam ser efetivas. 
Doses elevadas por tempos prolongados podem acarretar metaemoglobinemia, e retirada súbita pode causar 
crises reacionais de hipertensão pulmonar14,15.

Desmame
Não existe uma regra absoluta para a descontinuação do NO inalado, mas, na maioria das situações, 
quando o efeito benéfico é observado, recomenda-se redução gradual, verificando-se os valores da oxi-
genação sanguínea, da pressão da artéria pulmonar e função do ventrículo direito. Havendo deterioração 
de um desses parâmetros, o NO deve ser reinstalado.

Considerações quanto à hipertensão pulmonar
Hipertensão pulmonar pode ser definida como uma elevação na pressão da artéria pulmonar (AP) acima 
de 25 mm Hg no repouso e 30 mm Hg durante o exercício. Também como alternativa ao cateterismo 
cardíaco, a mensuração da pressão sistólica da artéria pulmonar para o diagnóstico de hipertensão pode 
ser realizada por meio do módulo Doppler da ecocardiografia, mensurando-se a pressão sistólica da AP. 
Para efeitos práticos, hipertensão pulmonar é considerada quando a pressão sistólica é metade da sistê-
mica. Assim, para um recém-nascido de 500 g, o valor de 30 mm Hg na AP tem diferentes implicações 
comparado a um adulto de 60 kg. A pressão dentro do vaso arterial depende do fluxo (débito cardíaco) 
e da resistência vascular pulmonar à semelhança da lei de Ohm para eletricidade16.

Na vida fetal, a resistência vascular pulmonar (RVP) é elevada, assim o sangue é desviado da artéria 
pulmonar para a circulação sistêmica via ducto arterioso. Com poucos dias do nascimento, a RVP cai 
rapidamente, levando à queda da pressão na AP. Entretanto, se há uma doença latente ou em progres-
são no leito vascular pulmonar, a RVP permanece elevada ou aumenta progressivamente em idade mais 
avançada. As principais causas de hipertensão pulmonar em pacientes pediátricos são decorrentes da 
hipertensão pulmonar persistente ou idiopática, broncodisplasia pulmonar, doenças estruturais, como 
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hérnia diafragmática, doença cardíaca com fluxo esquerdo direito, lesões obstrutivas da drenagem das 
veias pulmonares, fibrose cística, escoliose, entre outras. As de causa idiopática ou esporádicas são 
20% de origem genética, e, quando familiar, 60% são por defeito genético. Quanto à patogênese, as 
alterações histológicas vistas na hipertensão pulmonar enfeixam um processo de remodelamento nos 
vasos, que difere conforme a etiologia. Esse remodelamento dos vasos caracteriza-se pela proliferação 
de células musculares lisas nos vasos mais periféricos, bem como hipertrofia da camada média destes. 
O prejuízo no crescimento e perda dos vasos acarreta diminuição da densidade dos números de va-
sos, arteríolas que habitualmente não possuem constituição de células musculares em suas camadas. 
Esse processo é acompanhado por complexas dilatações, lesões plexogênicas e necrose fibrinoide 
nos vasos sanguíneos. Por sua vez, isto acarreta um processo de obliteração luminal. Dependendo da 
etiologia, tal modificação na estrutura dos vasos pode ser reversível em fases mais tardias, quando a 
irreversibilidade se instala, e a RVP pode ser minorada, mas não revertida17. 

Existem diferentes mecanismos envolvidos com o controle da RVP, daí a proposta terapêutica ser bem 
diversa, mas todas têm o intuito de relaxar os vasos e reduzir a pressão na artéria pulmonar.

Apesar da introdução de vários agentes terapêuticos no controle da RVP, a prevenção da instalação da 
doença permanece como prioridade. Crianças com doença cardíaca com hiperfluxo pulmonar devem 
ser acompanhadas e encaminhadas à cirurgia corretiva dentro da maior brevidade possível18. 

A hipertensão pulmonar pode ser controlada de várias maneiras e em diferentes situações, no tocante 
a crianças com crises agudas que levam à síncope cardíaca, disfunção aguda do ventrículo direito 
ou mesmo crises de hipertensão pulmonar. Segue-se a cirurgia cardíaca para correção de doenças 
congênitas ou mesmo transplantes. Existem várias possibilidades terapêuticas incluindo o NO por via 
inalada. Como mencionado, dependendo da situação, estado clínico e urgência do momento, podem 
ser utilizados o sildenafil por via oral, oxigênio suplementar, ventilação mecânica, NO inalado, derivados 
da prostaciclina por via inalatória ou endovenosa, suporte inotrópico como inibidores da fosfodiestera-
se, catecolaminas com ação beta-adrenérgica, e levosimendan, podendo culminar com o suporte de 
circulação extracorpórea (ECMO – extracorporeal membrane oxygenator).

O NO inalado ainda hoje é a terapêutica de primeira linha para o tratamento da hipertensão pulmonar 
pós-operatória, incluindo o período do pós-transplante de coração ou pulmão, ou em crianças com 
formas graves de hipertensão pulmonar admitidas em unidades de terapia intensiva19,20.

Embora o NO seja largamente utilizado em unidades de terapia intensiva, uma revisão recente da 
Cochrane mostrou que não havia diferença significativa na mortalidade imediata verificada no pós-ope-
ratório ou nos valores da pressão média da artéria pulmonar, comparando-se NO inalado, placebo, ou 
tratamento convencional; hiperventilação, correção do pH sanguíneo, associado à sedação, inotrópicos 
e agentes vasodilatadores. Esse estudo deve ser analisado com cuidado ao considerar-se as diferentes 
metodologias utilizadas nos protocolos dos estudos levados em conta por esta revisão21.

Entretanto, apesar dessas controvérsias, existem fortes evidências para recomendar-se um ensaio clíni-
co utilizando o NO inalado voltado ao pós-operatório de cirurgia cardíaca, para controle da hipertensão 
pulmonar, iniciando com dosagens de 20 ppm, podendo chegar a 40 ppm, e interrompendo em dois 
dias caso não haja resposta satisfatória.

Uso do óxido nítrico inalado em pediatria 
É bastante conhecido que o NO inalado promove potente e seletiva vasodilatação pulmonar, com 
melhoria da oxigenação em recém-nascidos a termo ou prematuros com insuficiência respiratória 
aguda e hipertensão pulmonar persistente. Particularmente o RN representa um grupo heterogê-
neo quando várias doenças e situações têm indicação do NO inalado. Como comentado, hiper-
tensão pulmonar e aspiração de mecônio estão entre outras indicações. Há também um interesse 
crescente do uso potencial de NO inalado em recém-nascidos prematuros e crianças maiores com 
insuficiência respiratória22,23.
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Há indicação para outras situações, mesmo em crianças com maior idade como, por exemplo, 
durante o cateterismo cardíaco, para determinar se a hipertensão pulmonar não responsiva ao oxi-
gênio é ou não refratária, para indicar-se ou não uma cirurgia. Também no intra e pós-operatório de 
cirurgias cardíacas, ou para correção de cardiopatias congênitas, o NO inalado tem sido indicado 
para controlar episódios de hipertensão pulmonar acompanhada de disfunção do ventrículo direito. 
Após a circulação extracorpórea há relato de disfunção do endotélio pulmonar, com prejuízo no  
relaxamento dos vasos, causando episódios de hipertensão pulmonar; o uso do NO estaria indicado 
nessas situações24.

Estudos clínicos randomizados multicêntricos têm demonstrado que o NO inalado reduz a necessi-
dade de oxigenação extracorpórea (ECMO) em neonatos a termo com hipoxemia refratária23. 

Quanto à duração do tratamento, na maior parte dos estudos clínicos o tempo médio de inalação é 
de cinco dias, coincidindo com a diminuição da pressão da artéria pulmonar. Em casos que reque-
rem administração prolongada com poucos resultados evidentes, causas de refratariedade ao NO 
devem ser investigadas, dentre as quais as mais comuns são: presença de atelectasias, disfunção 
ventricular sistodiastólica, displasia alveolocapilar, estenose das veias pulmonares e mesmo hipopla-
sia dos vasos pulmonares.

Uso do óxido nítrico em adultos
O resultado de um questionário de 54 unidades de tratamento intensivo do Reino Unido revelou 
que a indicação mais frequente de NO inalado foi na síndrome da insuficiência respiratória aguda 
(SARA) com hipertensão pulmonar25; esses resultados estão de acordo com um outro questionário 
europeu26. 

Por outro lado, o uso de NO inalado em um centro americano mostrou que a indicação mais frequente 
foi como coadjuvante no tratamento da insuficiência aguda do ventrículo direito (VD), seguido de cirur-
gia cardíaca com circulação extracorpórea, e suporte em pacientes submetidos a transplante cardíaco 
ortotópico, suporte mecânico ao VD ou biventricular, hipoxemia refratária, após o transplante pulmonar, 
entre outros27. 

Um estudo clínico recente demonstrou que, em receptores de coração e pulmão, tanto o óxido nítrico 
quanto a prostaciclina inalados reduzem de maneira similar a pressão da artéria pulmonar e venosa cen-
tral, aumentando o débito cardíaco e a saturação venosa de oxigênio28.

É importante comentar que a exposição prolongada do NO em modelos experimentais pode afetar a 
respiração celular, contribuindo para a disóxia citopática29. 

Também o insucesso do NO inalado em aumentar a sobrevida de pacientes acometidos de grave lesão 
pulmonar aguda pode ser decorrente de vários fatores. Grande número desses pacientes é acometido 
de falência orgânica múltipla, responsável pelo êxito letal. Benefícios do NO na oxigenação podem ser 
superados por subprodutos tóxicos liberados pela inalação de NO. Parte desses efeitos colaterais pode 
dever-se ao uso do NO inalado sem controles periódicos das doses inaladas.

Conclusão
Finalmente, embora o uso do NO esteja bem estabelecido em várias situações clínicas, destacando-se 
hipertensão pulmonar com disfunção do VD, os benefícios na sobrevida de pacientes com lesão pul-
monar aguda ainda necessitam de mais estudos clínicos para melhor definir o seu papel em situações 
como esta.

Assim, o NO permanece como importante ferramenta a ser usada no período per e pós-operatório, para 
o tratamento de hipoxemia refratária, da disfunção aguda de VD e hipertensão pulmonar. 
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Air Liquide Healthcare é líder mundial em gases medicinais, atendimento domiciliar,
produtos para higiene e ingredientes especiais para a saúde. Nosso objetivo é oferecer
aos clientes a continuação dos cuidados do hospital ao lar com produtos médicos,
ingredientes especiais e serviços que contribuam na proteção de vidas vulneráveis.

Junte-se a nós!
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