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1. O que é óxido nítrico?
O óxido nítrico (NO) é uma combinação 1:1 de dois dos mais abundantes gases da atmosfera. É altamente solúvel e exerce efeitos parácrinos
em muitos tecidos, regulando diversas funções, como tono vasomotor,
neurotransmissão, resposta imune e adesão de células inﬂamatórias à
parede dos vasos 1.
Em 1980, Furchgott e Zawadzki 2 demonstraram que o relaxamento da
aorta de coelhos em resposta à acetilcolina era dependente da presença de células endoteliais intactas. Se o endotélio fosse removido, o
vaso ainda contrairia em resposta à noradrenalina e relaxaria diante de
agentes vasodilatadores, mas não relaxaria em resposta à acetilcolina.
Os autores demonstraram que o relaxamento vascular dependente da
acetilcolina era mediado pela liberação de um fator humoral, descrito
como fator de relaxamento derivado do endotélio. Posteriormente, demonstrou-se que a liberação endotelial de óxido nítrico era responsável
pela atividade biológica do fator de relaxamento derivado do endotélio,
estimulando intensa pesquisa sobre os efeitos biológicos do gás 3.
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2. Como o óxido nítrico é metabolizado e
quais são seus principais efeitos biológicos?
O NO é sintetizado a partir do aminoácido L-arginina pela ação da NO sintase (NOS) e é liberado após ativação química e mecânica. Três isoformas
de NOS foram descritas e denominadas, conforme o tipo de célula ou condições sob as quais foram identiﬁcadas, de formas constitutiva (endotelial e
neuronal) e induzível ou macrofágica1,3, sendo que os macrófagos parecem
ser a principal fonte celular da NOS induzível4.
Altos níveis de NO são continuamente produzidos nas vias aéreas e são
inalados a cada inspiração. O NO produzido pelos pulmões mantém baixa a
pressão da artéria pulmonar (PAP) no repouso e durante o exercício, controla
a distribuição do ﬂuxo sanguíneo pulmonar, opõe-se à vasoconstrição hipóxica pulmonar e regula a resposta pulmonar a vasoconstritores endógenos e
exógenos. O NO liberado pelos nervos pode controlar o tono broncomotor,
ao passo que o liberado pelo epitélio brônquico pode diminuir a formação
de edema submucoso3. Uma vez inalado, o NO facilmente se difunde através da membrana alveolocapilar, atingindo a circulação pulmonar e a célula
muscular lisa vascular, aumentando a concentração intracelular de guanosina 3’, 5’ monofosfato cíclico (cGMP) e promovendo relaxamento vascular4.
Consequentemente, a pressão arterial pulmonar (PAP) e a resistência vascular pulmonar (RVP) diminuem, e ocorre melhora das trocas gasosas como
resultado da melhora da relação ventilação/perfusão (relação V/Q).
Uma vez absorvido pelo organismo, o NO passa pelo leito capilar pulmonar,
onde se combina com hemoglobina saturada de 60% a 100% de oxigênio.
Nessa saturação de oxigênio, o gás liga-se, predominantemente, à oxiemoglobina, para produzir metemoglobina e nitrato. O NO é rápida e especiﬁcamente inativado pela hemoglobina, fazendo com que seu efeito vasodilatador ﬁque restrito à vasculatura pulmonar e não haja efeitos sistêmicos5.
O óxido nítrico inalatório (NOi) pode, também, exercer ações anti-inﬂamatórias
e antitrombóticas generalizadas sobre leucócitos e plaquetas. Essas ações
são dependentes da dose utilizada. Em altas concentrações (> 80 a 100 partes por milhão), o NOi tem efeitos pró-inﬂamatórios e pró-oxidantes, aumentando a produção macrofágica de fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1
e espécies reativas de oxigênio6. Em dose de até 80 partes por milhão (ppm), o
gás parece diminuir o número e a atividade dos neutróﬁlos pulmonares. A dose
de 50 ppm parece, também, reduzir a migração de neutróﬁlos do compartimento vascular para a via aérea e inibir a quimiotaxia7. Outra ação importante
é a inibição direta da adesão neutrofílica às células endoteliais. Recentemente,
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demonstrou-se que o NOi reduz a adesão leucocitária e o recrutamento dentro da vasculatura mesentérica, evidenciando que as ações do gás sobre os
neutróﬁlos circulantes podem ter implicações além da vasculatura pulmonar8.
O NOi também inibe a adesão e a agregação plaquetária. Estudos que examinaram se a exposição de plaquetas ao gás na membrana alveoloarterial altera
sua habilidade de regular à homeostase mostraram resultados conﬂitantes9.

3. Qual a ação do óxido nítrico em
situações de hipertensão pulmonar e
hipoxemia?
A hipertensão pulmonar (HP) e a hipoxemia são duas condições ﬁsiopatológicas que frequentemente complicam muitas doenças na prática clínica e
que podem ser tratadas com NOi10.
A HP é caracterizada por aumento da RVP, espessamento da parede da artéria
pulmonar e falência cardíaca direita. O decréscimo na expressão da NOS endógena, observado em estados de HP, contribui para a vasoconstrição pulmonar
e para o crescimento excessivo da túnica média das artérias10. A reatividade
vascular ao NOi, em situações de HP, varia amplamente, possivelmente porque
os casos mais crônicos levam a vários graus de remodelamento vascular e à
hipertroﬁa da camada média de pequenas artérias pulmonares. Além disso, já se
observou que o grau de HP aguda prediz o grau de resposta ao NOi3.
Em condições normais, a circulação pulmonar é ﬁnamente controlada, existindo uma proporção entre a perfusão e a ventilação por meio de regulação da
vasoconstrição hipóxica pulmonar. A atenuação da vasoconstrição hipóxica
pulmonar resulta em áreas de baixa relação V/Q e desvio de sangue da direita
para a esquerda através do pulmão. Os desequilíbrios da relação V/Q são a
causa mais importante de distúrbio nas trocas gasosas e hipoxemia em casos
de falência respiratória hipoxêmica aguda, doença pulmonar obstrutiva crônica
e desvio extrapulmonar de sangue da direita para a esquerda, característico de
algumas cardiopatias congênitas3.
A administração de NOi resulta em efeitos macro e microsseletivos sobre a
vasculatura pulmonar11. O efeito macrosseletivo é obtido por meio de vasodilatação direta das artérias pulmonares, e o microsseletivo deve-se a sua
ação limitada às regiões pulmonares aeradas. Essa vasodilatação seletiva
direciona o ﬂuxo sanguíneo de áreas mal ventiladas (áreas de shunt intrapulmonar) para áreas bem ventiladas e com perfusão diminuída, otimizando a
relação V/Q e melhorando a oxigenação. Essa é a maior vantagem do NOi,
quando comparado com vasodilatadores intravenosos.
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4. O óxido nítrico pode ser utilizado em
recém-nascidos?
Sim, o NO tem seu uso considerado e estudado tanto em recém-nascidos de
termo (RNT) como em prematuros (RNPT). Em recente revisão, a Cochrane Library concluiu que parece razoável usar o gás em uma concentração inicial de
20 ppm para recém-nascidos de termo ou próximos ao termo que apresentem
insuﬁciência respiratória hipoxêmica e que não tenham hérnia diafragmática12.
Nos prematuros, entretanto, a última atualização da Cochrane Library indicou
que, para prematuros gravemente enfermos e submetidos a ventilação mecânica, o NOi não parece ser efetivo e pode aumentar o risco de hemorragia
intraventricular. Nesses mesmos pacientes, o uso tardio do gás para prevenir
broncodisplasia também não se mostrou efetivo. O uso precoce do NOi em
prematuros moderadamente doentes pode diminuir danos cerebrais graves e
melhorar sobrevida sem broncodisplasia. Concluiu-se que mais estudos são
necessários para conﬁrmar esses achados, deﬁnir o grupo que provavelmente
apresentará benefícios e descrever a evolução a longo prazo13.

5. Qual a aplicação clínica do óxido nítrico
na síndrome do desconforto respiratório
agudo (SDRA) em crianças e adultos?
Os efeitos locais do NOi sobre a HP e, consequentemente, sobre a disfunção ventricular direita, a oxigenação, a inﬂamação, o edema e a permeabilidade capilar o tornam adequado para ser utilizado na SDRA.
A hipoxemia na lesão pulmonar aguda é causada principalmente por alteração na
relação ventilação/perfusão, com aumento do shunt intrapulmonar. O único estudo multicêntrico randomizado e controlado que envolveu 108 crianças com insuﬁciência respiratória hipoxêmica, avaliou o uso de NOi na dose de 10 ppm durante
72 horas e concluiu que houve melhora da oxigenação com 4 e 12 horas de uso e que
essa melhora foi mais prolongada em crianças imuno comprometidas e com índice

de oxigenação maior ou igual a 25. Não houve diferença na mortalidade NOi14. Os
autores admitiram que o tratamento com NOi não sustentou a melhora da oxigenação em todos os pacientes, pois eles foram incluídos em estágios tardios
da doença. Em 2004, Fioretto et al.15 analisaram os efeitos da administração precoce de NOi na SDRA (1h30 depois do diagnóstico), comparando
um grupo composto de crianças seguidas prospectivamente e que recebeu
NOi associado ao tratamento convencional, com um grupo histórico de pacientes que utilizou apenas o tratamento convencional. Concluiu-se que o
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tratamento precoce com NOi causa melhora imediata e sustentada da oxigenação, com redução mais precoce de parâmetros ventilatórios associados com alto risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica
(LPIVM) e toxicidade pelo oxigênio (pico inspiratório de pressão [PIP] e fração
inspirada de oxigênio [FiO2]), o que pode contribuir para redução da taxa de
mortalidade.
Revisões sistemáticas seguidas de meta-análise, que incluíram pacientes
adultos e crianças, não recomendaram o uso rotineiro do NOi por não ter
havido melhora na mortalidade16.
O I Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica em Pediatria e Neonatologia, no
capítulo sobre a ventilação mecânica na SDRA, recomendou a utilização do NO
como nível A de evidência, relatando que “óxido nítrico tem efeitos benéﬁcos sobre
a oxigenação de forma aguda e sustentada, sem, no entanto, reduzir mortalidade.
A utilização do gás pode melhorar a oxigenação como terapia de resgate em
casos de hipóxia inicial refratária grave”17. O III Consenso Brasileiro de Ventilação
Mecânica em adultos recomenda que o NOi pode ser útil como uma terapia de
resgate em casos de hipoxemia grave não responsiva a medidas mais convencionais, nível A de recomendação18.

6. Qual o papel do óxido nítrico em
cirurgia cardíaca e transplante cardíaco?
A patogênese da disfunção orgânica que ocorre após circulação extracorpórea envolve as cascatas inﬂamatórias e componentes celulares do sistema
imune. Hipertensão pulmonar é característica do período pós-operatório de
cirurgia cardíaca para reparo de cardiopatia congênita em crianças, de cirurgia de revascularização miocárdica e de cirurgia de válvulas em adultos ou
no pós-operatório de transplante cardíaco.
A HP que ocorre após cirurgia por doença cardíaca congênita, caracteristicamente, ocorre no período pós-operatório imediato e apresenta-se como
uma crise de HP caracterizada por aumento agudo da RVP, que inicia um
ciclo de falência ventricular direita e baixo débito cardíaco, que, se não for
tratada, pode levar a óbito5. Apesar de intervenções tradicionais, incluindo
vasodilatadores administrados pela via parenteral, hiperventilação hiperóxica, alcalose e suporte inotrópico, a morbidade e a mortalidade associadas a
essa condição permanecem elevadas19. Descreveu-se falência na liberação
do NO em crianças com lesões cardíacas congênitas com desvio de sangue da esquerda para a direita. Além disso, disfunção endotelial preexistente
pode ser exacerbada por cirurgia cardíaca para correção de cardiopatia congênita. Essa deﬁciência na disponibilidade do NO pulmonar pode, portanto,
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estar ﬁsiopatologicamente ligada à crise de HP que ocorre em cirurgia de
cardiopatia congênita19.
Após transplante cardíaco, a HP decorrente de insuﬁciência cardíaca crônica é
a maior causa de disfunção ventricular direita. Os objetivos terapêuticos, nesta
condição clínica, incluem a preservação da perfusão coronária pela manutenção
da pressão arterial sistêmica, otimização da pré-carga e redução da pós-carga do
ventrículo direito. Assim, o NOi é o tratamento de escolha antes mesmo de deixar
a sala cirúrgica. Existe evidência crescente da eﬁcácia do NOi neste contexto10.
O NOi também tem sido utilizado como método para diagnosticar a reversibilidade da HP e estabelecer indicações para transplante cardíaco ou
transplante coração/pulmão3. No entanto, casos de edema pulmonar foram
observados em pacientes candidatos a transplante cardíaco nos quais o NOi
foi usado como teste de reversibilidade de HP20.
Mais recentemente, a Cochrane Library publicou revisão sistemática sobre o
papel do NO em crianças no pós-operatório de cirurgia cardíaca para controlar
hipertensão pulmonar e observou que os dados até o momento não permitem
concluir sobre a mortalidade e o desenvolvimento neurológico a longo prazo21.

7. Em quais outras condições clínicas o
óxido nítrico pode ser utilizado?
As condições são: hipertensão pulmonar primária em jovens; doença pulmonar
obstrutiva crônica e ﬁbrose pulmonar; anemia falciforme; broncoespasmo10.

8. Qual a dose e como se administra o
óxido nítrico?
A administração de NOi começa com a realização de um teste de resposta de
quatro horas de duração. No protocolo que publicamos em 2001 para tratamento de crianças com SDRA22, a administração iniciou-se com dose teste de
20 ppm de NOi por 30 minutos e, qualquer que fosse a resposta, a concentração era reduzida para 10 ppm, e depois de 30 minutos para 5 ppm, sendo esta
dose mantida por mais 3 horas para completar 4 horas do teste de resposta. Tal
cuidado é importante, uma vez que a literatura descreve que a resposta ao NOi
pode manifestar-se apenas após 4 horas. Posteriormente, os pacientes foram
mantidos com a menor dose que se associava com resposta positiva (aumento
maior ou igual a 10 mmHg na relação PaO2/FiO2), geralmente 5 ppm. A dose
máxima, na maioria das situações clínicas, é de 20 ppm para iniciar o teste de
resposta. Se o paciente não for responsivo, pode-se aumentar a dose inicial
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para 40 ppm, lembrando que o objetivo do tratamento é manter o paciente na
menor dose que se associe com efeito benéﬁco sobre a oxigenação. O tempo
limite de uso ainda não foi estabelecido pela literatura.
Atualmente, o NOi é parte integrante do nosso protocolo de tratamento da síndrome. O gás é administrado assim que o diagnóstico de SDRA é estabelecido,
na dose de 5 ppm, para pacientes com SaO2 < 88%, apesar de PEEP (pressão
expiratória ﬁnal positiva) ≥ 10 cmH2O e FiO2 ≥ 0,623. Nos casos de hipertensão
pulmonar em pós-operatório de cirurgia cardíaca ou para teste diagnóstico, as
doses iniciais devem ser mais elevadas, iniciando-se com 40 ppm.
A administração de NOi propriamente dita segue protocolo estabelecido, que
deve ser aplicado sob rigorosa monitoração15. Resumidamente, uma fração de
NOi é continuamente liberada, via ﬂuxômetro, diretamente dentro do ramo inspiratório do circuito do ventilador, distalmente ao umidiﬁcador, a 30 cm do tubo
traqueal. As concentrações de NOi e de dióxido de nitrogênio (NO2) são continuamente medidas por meio de sensor eletroquímico ou de quimioluminescência a partir de amostras de gás obtidas o mais perto possível do tubo traqueal. O alarme audiovisual deve ser mantido em um ppm acima da dose de NOi
administrada e no nível máximo de NO2 de 3 ppm.

9. Quais são os riscos e como se faz para
retirar o tratamento com óxido nítrico?
A inalação de NO parece ser segura, sendo os principais problemas: a formação
de NO2 (gás tóxico), metemoglobina e o efeito rebote. O NO2 é produzido a partir
do NO e oxigênio, podendo causar lesão oxidativa em bronquíolos terminais e
alvéolos proximais. A taxa de produção de NO2 depende da dose de NOi, FiO2
utilizada e duração do tratamento com o gás, sendo a quantidade de NO2 formado de 1,14% da dose de NOi.
A reação do NO com a hemoglobina produz metemoglobina. Níveis de metemoglobina 2% acima do total de hemoglobina podem prejudicar a liberação
do oxigênio e piorar a hipóxia tecidual. Os níveis de metemoglobina devem ser
avaliados antes de começar a administração do gás, depois de uma hora e a
qualquer aumento da dose. Após estabilização, a monitoração pode ser diária.
Outro problema a ser evitado é a piora da oxigenação e o aumento da pressão
da artéria pulmonar que ocorre depois da retirada abrupta do gás (fenômeno do
rebote)22. Tal fenômeno pode ser explicado pelo fato de que o NO exógeno pode
inibir de forma reversível a NOS presente nas vias aéreas e na circulação pulmonar
e diminuir a produção pulmonar endógena do gás, havendo aumento rebote da
pressão arterial pulmonar quando a administração da droga é interrompida abruptamente. Portanto, é fundamental elaborar protocolo para a retirada lenta do gás e
evitar interrupção acidental ou falhas na administração, programando sistemas
de reserva e de inalação de NO durante períodos de desconexão do ventilador.
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10. O óxido nítrico interage com outros
medicamentos? Quais são suas
contraindicações?
Não há estudos que tenham avaliado a interação do NOi com outras medicações.
As interações clínicas com outros medicamentos utilizados no tratamento da
insuﬁciência respiratória não podem ser excluídas. O NOi tem sido administrado em conjunto com dopamina, dobutamina, corticoides, surfactante e
ventilação de alta frequência sem interações detectáveis5.
São descritas contraindicações absolutas e relativas. Entre as absolutas, vale
destacar o déﬁcit de redutase de metemoglobina e a utilização em neonatos
sabidamente dependentes de shunt sanguíneo da direita para a esquerda.
Entre as relativas, são descritos os quadros de diátese hemorrágica, hemorragia intracraniana e falência cardíaca esquerda grave (classe III ou IV
da NYHA)5.
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