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RESUMO 

 

A Hipertensão Pulmonar é uma doença silenciosa e seu diagnóstico, geralmente ocorre 

quando a enfermidade já está avançada. O tratamento farmacológico da Hipertensão Arterial 

Pulmonar (HAP) pode ser realizado com: (a) bloqueadores do canal de cálcio, (b) inibidores 

da fosfodiesterase 5, (c) prostanoides, (d) antagonistas dos receptores de endotelina e (e) 

estimulante da guanilato ciclase solúvel. O objetivo desse estudo é realizar uma Revisão 

Sistemática (RS) da eficácia do tratamento farmacológico da Hipertensão Arterial Pulmonar 

com Riociguate em comparação com outros medicamentos disponíveis ou com o placebo. 

Seguindo as etapas descritas na diretriz PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses), realizou-se uma busca por ensaios clínicos controlados e 

randomizados em que o Riociguate é empregado em monoterapia ou associado a outros 

medicamentos, nas bases de dados MEDLINE (via Pubmed), LILACS (via BIREME), Web of 

Science e Science Direct (via periódicos CAPES), Cochrane Library Wiley e na literatura 

cinzenta (Google Acadêmico e Clinical Trials). Utilizou-se os gerenciadores de referência 

EndNote e Mendeley. Os desfechos analisados foram: morte, distância de caminhada de seis 

minutos, classe funcional (piora, melhora ou sem alteração), melhora hemodinâmica, piora 

clínica, hospitalização e qualidade de vida.  Foram obtidos 467 artigos, permanecendo 379 

após a retirada das duplicatas. Após a exclusão por título e resumo por dois revisores 

independentes, permaneceram 47 estudos. Através da literatura cinzenta obteve-se 6 estudos, 

contabilizando 53 estudos para leitura na íntegra, verificando-se os critérios de elegibilidade. 

Foram selecionados 5 estudos para compor a RS. O Riociguate apresentou melhorias na 

distância de caminhada de 6 minutos, na resistência vascular pulmonar, na classe funcional, 

no tempo de piora clínica, mantido também após um e dois anos de uso. Feita análise de 

subgrupos comparando pacientes em uso do medicamento com e sem tratamento prévio. Este 

trabalho poderá servir como uma ferramenta de suporte à gestão e à decisão, baseada na 

mesma racionalidade que envolve uma Avaliação de Tecnologia em Saúde, contribuindo para 

qualificar as decisões a serem tomadas. 

 

Palavras-chave: Riociguate. Hipertensão Pulmonar. Ensaios clínicos. Revisão sistemática. 
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ABSTRACT 

 

Pulmonary Hypertension is a silent disease and its diagnosis often occurs when it is already at 

an advanced stage. Pharmacological treatment of Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) 

can be performed with: (a) calcium channel blockers, (b) phosphodiesterase-5 inhibitors, (c) 

prostanoids, (d) endothelin-receptor antagonists and (e) soluble guanylate cyclase stimulator. 

To perform a systematic review (SR) of the efficacy of pharmacological treatment of 

Pulmonary Arterial Hypertension comparing Riociguat with other available medications or 

with placebo. Following the steps described in the PRISMA guideline, a search for 

randomized controlled clinical trials was conducted in which Riociguat was used alone or in 

combination with other therapies, in databases MEDLINE, LILACS, Web of Science, Science 

Direct, Cochrane Library Wiley and in the gray literature (Google Scholar, Capes Bank of 

Theses and Clinical Trials). EndNote and Mendeley were used as reference managers. 

Outcomes analyzed were: death, 6-minutes walking distance (6MWD), WHO functional class 

(improvement, stabilization or worsening), hemodynamic variables (pulmonary vascular 

resistance, cardiac index, pulmonary-artery pressure), clinical worsening, hospitalization and 

quality of life. 467 articles were obtained, remaining 379 after the duplicated articles 

withdrawal. After exclusion by title and abstract by two independent reviewers, 47 studies 

remained. Through the gray literature, 6 studies were obtained, counting 53 studies for full 

article reading, and the eligibility criteria were verified. Five studies were selected to compose 

the SR. Compared with placebo, Riociguat showed improvements in 6MWD, pulmonary 

vascular resistance, WHO functional class and time to clinical worsening, also maintained 

after one year of use. Subgroup analysis was performed comparing of treatment-naive patients 

and patients on background PAH-targeted therapy. This work may be used as a management 

and decision support tool, based on the same rationality that involves a Health Technology 

Assessment, contributing to quality the decisions to be taken in relation to the incorporation 

of new technology. 

 

Key-words: Riociguat. Hypertension, pulmonary. Clinical trials. Systematic review. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A hipertensão pulmonar pode se iniciar de maneira silenciosa como consequência de 

doenças cardíacas, doenças sistêmicas ou doenças do parênquima pulmonar ou da vasculatura 

pulmonar. Com frequência, o diagnóstico ocorre quando as doenças associadas estão 

avançadas. Como reportado na Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2005), 

o sintoma mais comum é a dispneia de esforço e a fadiga, devido ao baixo débito cardíaco. 

Outros sintomas são a dor precordial tipo anginosa aos esforços, as palpitações que são 

queixas frequentes e inespecíficas, síncope ou pré-síncope que são sintomas preocupantes e 

hemoptise ou hemoptoicos que podem estar presentes em qualquer forma de hipertensão 

pulmonar e podem alertar para a possibilidade de tromboembolismo crônico (SBC, 2005). 

Para a avaliação inicial do paciente com suspeita de hipertensão pulmonar vários 

exames podem ser realizados como eletrocardiograma, radiografia de tórax, tomografia de 

tórax, ressonância magnética e ecocardiograma. Este último é o principal exame realizado 

para a triagem de hipertensão pulmonar, apesar de limitações como a dependência do 

examinador e uma porcentagem significativa dos pacientes não apresentar janela adequada 

para a realização do exame. No caso dos pacientes selecionados como suspeitos de 

apresentarem hipertensão pulmonar deve-se avaliar a necessidade de realização de 

cateterismo cardíaco direito para a confirmação diagnóstica, uma vez que o diagnóstico só 

pode ser estabelecido com certeza através da medida das pressões de forma invasiva 

(HOETTE et al., 2010). 

A Hipertensão Pulmonar (HP) é dividida em cinco grupos, de acordo com o 

estabelecido no III Simpósio Internacional de Hipertensão Pulmonar de Veneza em 2003. 

Algumas modificações e atualizações ocorreram desde então, sendo aceito atualmente o que 

foi determinado no V Simpósio Mundial de Hipertensão Pulmonar, realizado em 2013, em 

Nice, na França o que pode ser observado no Quadro 1 (BRASIL, 2014). 
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Quadro 1. Classificação Clínica da Hipertensão Pulmonar (NICE, 2013). 

Grupos Classificação 

Grupo 1 Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) 

Grupo 2 Hipertensão Pulmonar por Doença Cardíaca Esquerda 

Grupo 3 Hipertensão Pulmonar a Doença Pulmonar ou Hipoxemia 

Grupo 4 Hipertensão Pulmonar por Doença Tromboembólica Crônica (HPTEC) 

Grupo 5 Hipertensão Pulmonar por Mecanismo Multifatorial Desconhecido 

 

 A HAP decorre do espessamento das paredes dos vasos sanguíneos dos pulmões 

provocando o estreitamento dos vasos. Já a HPTEC ocorre quando os vasos sanguíneos dos 

pulmões se apresentam bloqueados ou estreitados por coágulos sanguíneos. Em ambas, o 

paciente fica debilitado devido a um grande estreitamento dos vasos sanguíneos dos pulmões. 

Isto acarreta uma tensão arterial elevada nos vasos que levam o sangue do coração para os 

pulmões e diminui o fluxo de sangue para os pulmões. Consequentemente, a quantidade de 

oxigênio disponível para o sangue nos pulmões é reduzida, dificultando a atividade física 

(EMA, 2014). 

 Várias são as terapias farmacológicas disponíveis para o tratamento da HP e muito 

está sendo pesquisado a respeito dos tratamentos para as diferentes causas desta enfermidade 

(GALIÈ et al., 2013; MONTANI et al., 2013; WOLFSON et al., 2014).  

 A Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) é uma doença que não tem cura, com 

prognóstico ruim. A taxa de mortalidade é de 15% em 1 ano, nos pacientes tratados, 33% em 

3 anos e 42% em 5 anos, com sobrevida média de 3,6 anos. Para os pacientes sem tratamento 

a média de expectativa de vida é de 2,8 anos. Existe diferença de sobrevida de acordo com a 

classe funcional, o que mostra a relação entre os sintomas e o prognóstico. Em registro 

francês, observou-se que 75% dos pacientes apresentavam classe funcional III e IV, quando 

diagnosticados (BRASIL, 2014; BRASIL, 2013).  

 A gravidade da hipertensão arterial pulmonar torna importante que estudos sejam 

direcionados para a obtenção de evidências as mais completas possíveis sobre essa 

enfermidade e sobre sua terapia. É preciso também que os recursos públicos e privados sejam 

usados racionalmente. A inserção de  novas tecnologias para tratamento, como o riociguate, 

que é o representante de uma nova classe terapêutica, deve estar assegurada por evidências 

científicas.  
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 Avaliações são realizadas para verificar que determinada tecnologia em saúde é mais 

segura, eficaz e economicamente viável quando comparada a outras alternativas ou não. Um 

dos principais tipos de estudos realizados para uma avaliação de tecnologia em saúde (ATS) 

são as revisões sistemáticas (BRASIL, 2012). 

 A busca de estudos que abordem os tratamentos medicamentosos existentes para a 

hipertensão arterial pulmonar, tanto no Brasil quanto em outros países, é fundamental para 

armar o sistema de saúde de protocolos e diretrizes mais seguros e eficazes. Uma revisão 

sistemática que abranja ensaios clínicos randomizados e controlados, é uma ferramenta 

adequada para a procura desses dados, considerando a eficácia, de acordo com os desfechos 

estabelecidos das terapias medicamentosas empregadas no tratamento da HAP.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 Realizar uma Revisão Sistemática sobre a  eficácia do tratamento farmacológico da 

Hipertensão Arterial Pulmonar com Riociguate em comparação com outros medicamentos 

disponíveis e placebo.  

2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar ensaios clínicos randomizados e controlados existentes sobre o tratamento 

farmacológico da Hipertensão Arterial Pulmonar com o medicamento Riociguate;  

• Avaliar a melhor evidência científica disponível sobre a eficácia do uso do Riociguate, 

comparado a outras alternativas farmacológicas e/ou placebo; 

• Fornecer embasamento científico quanto a eficácia do Riociguate para os tomadores 

de decisão do Sistema Único de Saúde sobre uma nova opção terapêutica para HAP 

aprovada em outros países. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1  Hipertensão Arterial Pulmonar  

 A Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) é uma síndrome clínica e hemodinâmica que 

resulta no aumento da resistência vascular na pequena circulação, geralmente provocada por 

mecanismos mistos, envolvendo vasoconstrição, remodelamento da parede arterial (arteriolar) 

e trombose in situ, elevando os níveis pressóricos na circulação pulmonar. Ocorre hipertrofia 

e falência do ventrículo direito que, se não tratadas de forma adequada, evoluem em curto 

período de tempo para óbito. A ocorrência pode estar relacionada tanto com condições 

médicas subjacentes, quanto a uma doença que afeta exclusivamente a circulação pulmonar. 

A HAP pode ser dividida conforme demonstrado abaixo (CALLOU; RAMOS, 2009; 

BARRETO et al., 2005). 

 O Grupo 1 - Hipertensão Arterial Pulmonar - abrange: 

1) Hipertensão Arterial Pulmonar Idiopática (HAPI);  

2) Hipertensão Arterial Pulmonar Hereditária (HAPH); 

3) Induzido por drogas ou toxinas; 

4) Associados a: doenças do tecido conjuntivo, infecção por HIV, hipertensão portal, doenças 

cardíacas congênitas, esquistossomose; 

5) Doença veno-oclusiva pulmonar ou hemangiomatose capilar pulmonar;   

6) Hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido (HTPRN).  

 

 Como critério diagnóstico a HAP é definida como pressão arterial pulmonar média 

igual ou acima de 25 mmHg em repouso ou maior que 30mmHg durante exercício, com 

pressão de oclusão da artéria pulmonar e/ou pressão diastólica final do ventrículo esquerdo 

abaixo ou igual a 15 mmHg, medidas por cateterismo cardíaco (BRASIL, 2014; RUFINO et 

al., 2013). 

 A sintomatologia da HAP inicial é leve e inespecífica. Os pacientes costumam 

apresentar dispneia, vertigem e fadiga. Segundo Hoette et al. (2010), durante uma triagem, os 

pacientes que devem ser avaliados para a HAP são os com queixa de dispneia aos esforços, 

dor precordial, tontura e/ou síncope e sinais de insuficiência cardíaca direita sem causa 

evidente. A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a HAP em classes funcionais 

(Classe I a IV), de acordo com os sintomas e limitações físicas da doença, como pode ser 

visto a seguir (BRASIL, 2014; BRASIL, 2013; HOETTE et al., 2010).  
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a) CLASSE I - Pacientes com HAP, mas sem limitação das atividades físicas. Atividades 

físicas habituais não causam dispneia ou fadiga excessiva, dor torácica ou pré-síncope.  

b) CLASSE II - Pacientes com HAP que resulta em discreta limitação das atividades físicas. 

Esses pacientes estão confortáveis ao repouso, mas atividades físicas habituais causam 

dispneia ou fadiga excessiva, dor torácica ou pré-síncope.  

c) CLASSE III - Pacientes com HAP que resulta em relevante limitação das atividades físicas. 

Esses pacientes estão confortáveis ao repouso, mas esforços menores do que os despendidos 

nas atividades físicas habituais causam dispneia ou fadiga excessiva, dor torácica ou pré-

síncope.  

d) CLASSE IV - Pacientes com HAP que resulta em incapacidade para realizar qualquer 

atividade física, sem sintomas. Esses pacientes manifestam sinais de falência ventricular 

direita. Dispneia ou fadiga podem estar presentes ao repouso, e o desconforto aumenta com 

qualquer esforço feito. 

  

 Ainda não existem dados a respeito da prevalência da HAP no Brasil. No entanto, 

segundo estimativas de prevalência em registro francês, haveria por volta de 3000 pessoas 

com diagnóstico de HAP no Brasil (BRASIL, 2013). Também em registro francês, foi 

relatado que 75% dos pacientes apresentavam classes funcionais III ou IV quando 

diagnosticados e 40% dos pacientes apresentavam HAPI ou HAPH. Os novos casos são cerca 

de 6 por milhão de habitantes/ano, sendo que a proporção dessa ocorrência é de 1,7 mulher 

para 1 homem. A maior prevalência é em adultos jovens (mulheres na 3ª década de vida e 

homens na 4ª década) (BRASIL, 2014). No Brasil, a esquistossomose é uma causa importante 

para HAP, pois existem aproximadamente 8-10 milhões de habitantes parasitados, sendo a 

prevalência de HAP nesses indivíduos de 1% a 11,7% (BRASIL, 2014; BRASIL, 2013). 

 

3.1.1 Tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar 

 

 A terapia da HAP se divide em tratamento não medicamentoso, tratamento 

medicamentoso dos fenômenos associados, como a trombose in situ, hipoxemia, insuficiência 

cardíaca, e um tratamento específico cujo alvo é a dilatação e a antirremodelação vascular 

pulmonar. A terapia não medicamentosa inclui fazer uma restrição de sódio na dieta (menos 

de 2,4g/dia), a gestação deve ser evitada devido a um risco elevado de morte materna (entre 
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30-50%), os exercícios físicos podem melhorar o quadro clínico do paciente, mas devem ser 

feitos sob a devida supervisão para evitar complicações, e a oxigenoterapia em pacientes com 

hipoxemia de repouso e durante o exercício (BRASIL, 2014; SBPT e SBR, 2005). 

 A terapia medicamentosa adjuvante inclui os anticoagulantes, devido ao maior risco de 

trombose in situ, os diuréticos para o controle do edema secundário na HAPI, que pode 

ocorrer tanto por causa de disfunção ventricular direita grave como pelo uso de altas doses de 

bloqueadores de canal de cálcio, e também os digitálicos cujo uso ainda é controverso, mas 

possui algumas evidências que o embasam. Recomenda-se também a aplicação anual de 

vacina antigripal e a cada 5 anos de vacina antipneumocócica. As opções de tratamento 

medicamentoso específico antes da década de 1990 eram poucas, foi a partir dessa que novos 

fármacos se tornaram disponíveis. Os principais fármacos utilizados para a dilatação e 

antirremodelação vascular pulmonar são os que o citados a seguir. 

 

3.1.2 Bloqueadores do Canal de Cálcio  

 Os pacientes candidatos ao uso dos bloqueadores do canal de cálcio (BCC's) são os 

com HAPI que apresentam o teste de reatividade vascular positivo, possuindo também uma 

sobrevida significativamente maior. Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da 

HAP, cerca de 10-15% dos indivíduos respondem agudamente ao uso de altas doses de 

BCC's, e são esses os que apresentam uma maior probabilidade de resposta favorável ao seu 

uso crônico. São indicados para pacientes classe funcional III ou IV e devem ser avaliadas 

outras opções caso a resposta não seja mantida. Os BCC's usados para HAP são nifedipino e 

anlodipino (BRASIL, 2014; RUFINO et al., 2013; HOETTE et al., 2010).  

 

3.1.3  Inibidor da fosfodiesterase 5 

 Foi demostrado que a enzima fosfodiesterase 5 está presente em quantidade maior nas 

arteríolas pulmonares e em miócitos do ventrículo direito em pacientes com HP (Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia; Sociedade Brasileira Reumatologia, 2005). Com isso, 

a inibição da fosfodiesterase 5 aumenta a concentração de guanosina monofosfato cíclico 

(GMP cíclico), que prolonga a vasodilatação pelo óxido nítrico, inibe o remodelamento nas 

artérias pulmonares devido a seu efeito antiproliferativo e pró-apoptótico, e ainda parece ter 

um efeito inotrópico positivo no ventrículo direito. Estudos atuais apontam a sildenafila como 
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uma das primeiras opções para o tratamento de pacientes com HAP classe II e III. Para os 

classe IV, a primeira escolha seria o epoprostenol, no entanto, este fármaco não está 

disponível no Brasil, e com isso, a sildenafila se torna também uma alternativa. A dose usual 

de sildenafila para HAP é de 20mg a cada 8 horas (BRASIL, 2014; RUFINO et al., 2013; 

HOETTE et al., 2010; Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia; Sociedade 

Brasileira Reumatologia, 2005). 

 

3.1.4  Prostanoides  

 Os derivados da prostaciclina são potentes vasodilatadores, inibem a agregação 

plaquetária e reduzem a proliferação das células musculares lisas. Os fármacos disponíveis 

para o tratamento da HAP são epoprostenol, trepostinil e iloprosta, no entanto o epoprostenol 

e o trepostinil não estão disponíveis no Brasil. O epoprostenol possui meia-vida curta (cerca 

de 3 a 5 minutos) e é administrado por via endovenosa, por cateter venoso central de longa 

permanência, de forma contínua através de bomba de infusão. Seu custo e possíveis 

complicações limitam seu uso, embora os pacientes apresentem melhora na sobrevida 

(RUFINO et al., 2013). O trepostinil é um análogo da prostaciclina que possui meia-vida mais 

longa que o epoprostenol, o que permite a administração subcutânea. No entanto, a dor no 

local de infusão pode ser um limitante para o seu uso. A administração por via inalatória e por 

via endovenosa contínua está sendo avaliada. O iloprosta está disponível como solução para 

inalação por nebulização, o que diminui seus efeitos de vasodilatação sistêmica. Como possui 

uma meia-vida curta são necessárias nebulizações de 6-9 vezes/dia, e em cada uma delas 

utiliza-se uma ampola, pois este medicamento possui uma baixa estabilidade (BRASIL, 2014; 

RUFINO et al., 2013; HOETTE et al., 2010; Sociedade Brasileira de Pneumologia e 

Tisiologia; Sociedade Brasileira Reumatologia, 2005).  

 

3.1.5  Antagonistas dos receptores de endotelina 

 A endotelina é um potente vasoconstritor, ativando-se ao se ligar aos seus receptores 

ET-A e ET-B, que são encontrados nas células endoteliais e células musculares lisas 

vasculares. Receptores ET-A são encontrados, em sua maioria, nas células musculares lisas 

dos vasos, e induzem a vasoconstrição pelo aumento intracelular de cálcio. Já os receptores 

ET-B são encontrados nas células endoteliais, e estimulam a liberação de vasodilatadores 

como a prostaciclina e o óxido nítrico. Contudo, os receptores ET-B também estão presentes 
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nas células musculares lisas vasculares, estimulando a vasoconstrição e hiperplasia celular 

(BRASIL, 2013). A HAP tem apresentado boa resposta a esses fármacos. Seus representantes 

são bosentana, ambrisentana e macitentana. Os dois primeiros foram incorporados pela 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) para o tratamento 

da HAP em 2013 em caso de falha primária, secundária ou contraindicação da sildenafila. A 

macitentana ainda não foi aprovado no Brasil (BRASIL, 2013; RUFINO et al., 2013; 

HOETTE et al., 2010; SBPT e SBR, 2005).  

 A bosentana é um antagonista não seletivo dos receptores de endotelina, que possui a 

vantagem de ser administrada por via oral e possuir uma baixa toxicidade. Com seu uso, a 

função hepática deve ser monitorizada e pode haver interação medicamentosa com a 

varfarina. A ambrisentana é um antagonista seletivo do receptor ET-A. Seu potencial de 

interação medicamentosa é menor devido a sua metabolização não ser dependente da via do 

citocromo P450. Outra vantagem consiste em sua administração apenas uma vez ao dia. A 

macitentana é um antagonista não seletivo dos receptores da endotelina, sintetizado com a 

modificação da molécula bosentana. Isso acarretou em uma melhor distribuição tecidual e na 

ligação com seus sítios de ação. A anemia foi um evento adverso importante (RAMOS et al., 

2015; RUFINO et al., 2013; HOETTE et al., 2010; SBPT e SBR, 2005). 

 

3.1.6 Estimulante da guanilato ciclase solúvel 

 Primeiro membro dessa nova classe de compostos, o riociguate é um estimulante da 

guanilato ciclase solúvel (GCs), enzima presente no sistema cardiopulmonar. Quando o óxido 

nítrico se liga ao GCs, a enzima catalisa a síntese de uma molécula cíclica que tem papel 

importante na regulação do tônus vascular, proliferação, fibrose e inflamação. Devido a esse 

novo mecanismo de ação, este medicamento foi aprovado para tratamento de dois subtipos da 

Hipertensão Pulmonar, a Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP - Grupo 1) e Hipertensão 

Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC - Grupo 4). O riociguate foi aprovado pelo U.S. 

Food and Drug Administration (FDA) em outubro de 2013 e pelo European Medicines 

Agency (EMA) em março de 2014. O EMA aprovou o uso desse medicamento para as classes 

funcionais II e III do tratamento da HAP (GALIÈ et al., 2013; EMA, 2014). 

 O riociguate recebeu a aprovação pela ANVISA, em 05 de outubro de 2015, para o 

tratamento dos pacientes do Grupo 4, com HPTEC inoperável ou HPTEC persistente ou 

recorrente após tratamento cirúrgico para melhorar a capacidade para o exercício e a classe 
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funcional da OMS (Bula Adempas® - Riociguate - Bayer). Ele é produzido como 

comprimidos revestidos de 0,5mg, 1,0mg, 1,5mg, 2,0mg e 2,5mg, sendo um medicamento de 

alto custo.  

 A dose inicial recomendada é de 1 mg três vezes por dia, em intervalos de 

aproximadamente 6 a 8 horas, durante duas semanas. A dose é depois aumentada a cada duas 

semanas, até a dose adequada ser estabelecida para o doente individual. A dose máxima não 

deve exceder 2,5 mg três vezes por dia. O tratamento com a dose estabelecida deve continuar, 

a não ser que os doentes apresentem sintomas e sinais de tensão arterial baixa, caso em que a 

dose deve ser reduzida (EMA, 2014). 

 Em um ensaio clínico, o evento adverso grave mais comum no grupo placebo e no 

grupo usando 2,5 mg de Riociguate foi a síncope (4% e 1%, respectivamente). A combinação 

de riociguate e Inibidor da fosfodiesterase 5 é contra-indicada devido à hipotensão e outros 

efeitos colaterais relevantes detectados (GALIÈ et al., 2013). 

 No Brasil, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o tratamento da HAP, 

publicado em 2014, estabelece uma ordem de escolha para o tratamento medicamentoso. A 

primeira opção é o bloqueador do canal de cálcio (apenas se HAP com teste de reatividade 

pulmonar positivo); a segunda opção é iloprosta ou sildenafila e a terceira opção é 

ambrisentana ou bosentana, se houver falha terapêutica ou efeitos adversos a sildenafila ou 

iloprosta. Os pacientes devem ser submetidos, periodicamente, a uma avaliação clínica com 

equipe de serviço especializado ou de centro de referência. Se estes apresentarem um nível 

instável e deteriorando, apesar do tratamento, são candidatos a transplante pulmonar 

(BRASIL, 2014). 

 

3.2 Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica 

 A tromboembolia pulmonar (TEP) é uma emergência cardiovascular comum, que se 

caracteriza pela migração de um ou mais coágulos das veias sistêmicas para o leito vascular 

pulmonar. Esta obstrução aguda pode levar à falência ventricular direita, que é potencialmente 

fatal, mas é passível de ser revertida (Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia; 

Sociedade Brasileira Reumatologia, 2005).  

 Para a maioria dos pacientes ocorre resolução do quadro de oclusão arterial. A HPTEC 

é definida como pressão arterial pulmonar média maior que 25 mmHg que persiste seis meses 

após a embolia pulmonar ter sido diagnosticada e parece ser uma extensão da história natural 

após um episódio agudo. Isso parece ser influenciado por uma resolução incorreta do quadro 
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agudo obstrutivo e endotelização dos trombos, obstruindo ou estreitando as artérias 

pulmonares, mas também por alterações histológicas da microvasculatura pulmonar 

(PIAZZA; GOLDHABER, 2011; BARROS et al., 2013). 

  Os fatores de risco que favorecem para que um episódio de TEP agudo evolua para a 

cronicidade são os seguintes: idade (indivíduos mais jovens ou com idade mais avançada), a 

história de TEP anterior, a presença de um defeito de perfusão extenso, a apresentação 

idiopática, a pressão sistólica da artéria pulmonar à admissão superior ou igual a 50 mmHg e 

as dimensões do trombo inicial (BARROS et al., 2013). 

 A associação entre TEP e HPTEC pode chegar a apresentar taxas de mortalidade de 

70-90%, mas se corretamente identificados, a maioria dos acometidos pode ser tratada 

recorrendo à tromboendarterectomia pulmonar (EUROPEAN PHA, 2015). Este tratamento 

cirúrgico é o melhor, pois pode ser curativo, quando os trombos são retirados. Porém, entre 

30% e 50% dos casos, dependendo da experiência do centro ou particularidades do caso, os 

trombos são muito periféricos e não acessíveis a cirurgia. Desta forma, o tratamento 

farmacológico não substitui a cirurgia, mas é indicado para esses pacientes em que a cirurgia 

não é uma opção, casos persistentes ou recorrentes (EUROPEAN PHA, 2015).  

 O primeiro medicamento aprovado pelo FDA e EMA tendo como indicação a HPTEC 

é o riociguate. O uso de antagonistas dos receptores de endotelina, inibidores da 

fosfodiesterase 5 e prostanoides, para essa indicação, não são aprovados pelas agências 

reguladoras, sendo, portanto, off-label (EUROPEAN PHA, 2015). 

 

 

3.3 Avaliações de Tecnologias em Saúde 

 

 Com o término da Segunda Guerra Mundial, ocorreu um elevado desenvolvimento na 

área da ciência e da tecnologia, o que contribuiu para que o setor saúde fosse um dos de maior 

desenvolvimento. Concomitantemente, a saúde passou a ser considerada um direito, o que 

proporcionou a expansão dos sistemas de saúde e o aumento do uso de medicamentos pela 

população. O papel dos profissionais da saúde e dos usuários passa também a ser fortalecido, 

o que traz consigo uma pressão pela incorporação de novas tecnologias na área da saúde 

(BRASIL, 2010; BRASIL, 2009). 

 Os recursos disponíveis são limitados e garantir as demandas da saúde é um desafio. 

Se faz necessário, desta forma, que os custos relacionados com a utilização das tecnologias 
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sejam avaliados. Não apenas a avaliação econômica, sendo fundamental a análise de 

evidências científicas de seus efeitos antes que determinada tecnologia seja incorporada e 

difundida, para que não ocorram casos como o uso da talidomida na gravidez, o que 

ocasionou malformação congênita nos anos 1960 (BRASIL, 2009; KRAUSS-SILVA, 2004).

 Segundo a Portaria nº 2.510/GM de 19 de dezembro de 2005 são consideradas 

tecnologias em saúde os medicamentos, materiais, equipamentos e procedimentos, sistemas 

organizacionais, educacionais, de informações e de suporte, e programas e protocolos 

assistenciais, por meio dos quais a atenção e os cuidados com a saúde são prestados à 

população (BRASIL, 2005). 

 Nos últimos vinte anos, houve um aumento dos custos em saúde, a disponibilização de 

uma gama cada vez maior de tecnologias novas e alterações epidemiológicas na população. 

Com isso, passa a ser necessário a elaboração de estratégias entre as áreas de produção, 

incorporação e uso das tecnologias nos sistemas de saúde. Devido a esses fatores, com base 

nos princípios da Política Nacional de Saúde e da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação em Saúde, foi elaborada a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde 

(PNGTS), em 2010. A PNGTS é um instrumento que norteia profissionais envolvidos na 

gestão dos processos de avaliação, incorporação, difusão, gerenciamento da utilização e 

retirada de tecnologias no Sistema (BRASIL, 2010).  

 O processo de Gestão das Tecnologias em Saúde deve ter como referenciais as 

necessidades de saúde, o orçamento público, as responsabilidades dos três níveis de governo e 

do controle social e também os princípios de equidade, universalidade e integralidade. Dessa 

forma, para que seja atendido o princípio da integralidade, a incorporação de tecnologias 

novas deve ser realizada no sentido de privilegiar a incorporação daquelas que forem eficazes 

e seguras, em que os danos ou riscos não superem os seus benefícios e que, atendendo a todos 

os que delas necessitem, não causem prejuízo aos outros segmentos da população (BRASIL, 

2010). 

 No Brasil, à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, 

bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas é 

responsabilidade da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) 

assistida pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS). A 

tomada de decisão pela CONITEC é baseada em evidências, analisando a eficácia, acurácia, 

efetividade, segurança e os custos em relação aos benefícios. Estudos que utilizam uma 

pergunta formulada, métodos sistemáticos e explícitos para a avaliação de uma determinada 
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tecnologia, contribuem para a produção de evidências, que são necessárias para elaboração de 

parecer pelo órgão responsável, sobre determinada intervenção em saúde (BRASIL, 2013). 

 

3.3.1 Revisões Sistemáticas 

 

 Revisão Sistemática é um conjunto de evidências provenientes de estudos primários 

conduzidos para responder uma questão específica de uma pesquisa. É uma ferramenta 

utilizada para investigação científica com o objetivo de serem tomadas decisões, com custos 

bem menores do que os necessários para um estudo de larga escala. Com esse tipo de estudo 

consegue-se um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção 

específica, com o uso de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e 

síntese da informação selecionada (BRASIL, 2012; BERWANGER et al., 2007).  

 As revisões sistemáticas são úteis para compilar as informações de um conjunto de 

estudos realizados separadamente sobre determinada terapia ou intervenção, que podem 

apresentar resultados semelhantes e/ou contrários, bem como identificar temas que necessitam 

de evidência, auxiliando na orientação para pesquisas futuras. Segundo documento publicado 

pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), a importância das revisões sistemáticas consiste 

em solucionar controvérsias em estudos com estimativas divergentes; aumentar do poder 

estatístico de estudos inconclusivos; estimar com maior precisão o efeito do tratamento; 

generalizar dados, aumentando a validade externa dos estudos; possibilitar uma análise mais 

consistente de subgrupos; identificar a necessidade de planejamento de estudos maiores e 

definitivos no caso de metanálise inconclusiva; fornecer dados para melhor estimar o tamanho 

de amostra e responder perguntas não abordadas pelos estudos individualmente (BRASIL, 

2012; SAMPAIO; MANCINI, 2006). Métodos estatísticos (metanálise) podem ou não ser 

usados para uma análise e resumo dos resultados dos estudos utilizados. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Tipo de estudo 

 

 Foi realizada uma revisão sistemática da literatura a fim de avaliar a eficácia do 

tratamento farmacológico com o medicamento riociguate para a hipertensão arterial pulmonar 

(HAP) comparado com outras alternativas disponíveis ou com placebo. Os estudos que 

fizeram parte desta foram os ensaios clínicos randomizados e controlados.   

  A documentação da metodologia a ser desempenhada foi registrada através da 

redação do protocolo no PROSPERO (International prospective register of systematic 

reviews). Todo o processo que envolve a realização da revisão sistemática foi descrito, bem 

como foi feita a definição das análises que seriam realizadas. Isso minimiza o risco de erros 

sistemáticos ou vieses, introduzidos por decisões que são influenciadas pelos achados.  

 

4.2 Fontes de dados e estratégias de busca 

 

 Realizou-se uma busca na literatura científica visando a obtenção de ensaios clínicos 

randomizados e controlados publicados, sobre a eficácia do riociguate para o tratamento da 

hipertensão arterial pulmonar. As bases de dados utilizadas para a busca de artigos foram 

MEDLINE (via Pubmed), LILACS (via BIREME), Web of Science e Science Direct (via 

periódicos CAPES), Cochrane Library Wiley. O EMBASE atualmente só encontra-se 

disponível no Brasil na PUC/RS, portanto, não foi acessada, assim como a Biblioteca 

Cochrane via BIREME, pois a partir do dia 16 de dezembro de 2015 houve exclusão dessa 

pela Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). A busca de evidência proveniente da literatura 

cinzenta foi conduzida, utilizando o Google Acadêmico e Clinical Trials.  

 A questão do estudo seguiu o formato PICOT (População/ Intervenção/ Controle/ 

Outcome - Desfecho/ Tipo de estudo), que também norteou os termos para a definição dos 

descritores, que foram estabelecidos conforme orientações de cada base de dados. Na base de 

dados MEDLINE (via Pubmed) identificou-se os termos MESH (Medical Subject Headings) 

e também os "entry terms" encontrados dentro da definição do termo MESH, aumentando a 

sensibilidade da busca. Nesta base também utilizou-se o filtro para ECR validado e sugerido 

pelo Centro Cochrane do Brasil, garantindo alta sensibilidade para a recuperação de todos os 

ECR. As estratégias de busca delineadas estão descritas no Apêndice A. 
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 A revisão buscou estudos em que o medicamento riociguate fosse o tratamento 

analisado ou o comparador. Não houve delimitação do período de publicação e nem restrição 

do idioma.  

 Os estudos obtidos nas bases de dados eletrônicas foram transferidos para o 

gerenciador de referência EndNote, já os provenientes da literatura cinzenta foram para o 

gerenciador Mendeley. Para a retirada das duplicatas utilizou-se ferramentas dentro dos 

gerenciadores de referências.   

 Os estudos identificados foram organizados em planilhas do programa Microsoft 

Excel® (versão 2010) para auxiliar na etapa de seleção dos estudos que comporiam a revisão 

sistemática. Nessa planilha colocou-se o título e resumo dos estudos e se seria excluído, em 

caso afirmativo, qual o motivo.  

 

4.3 Seleção dos estudos 

 

 A primeira etapa após a pesquisa bibliográfica, foi a revisão dos estudos por dois 

pesquisadores de forma independente (G.G.S.F e C.V.T.), sendo uma a autora deste trabalho. 

Essa etapa teve a finalidade de retirar os que não se enquadraram ao tema proposto através, 

inicialmente, de seus títulos e resumos. Em seguida, com os estudos que permaneceram, 

realizou-se a leitura dos textos na íntegra identificando os que seguissem todos os critérios de 

elegibilidade descritos no Quadro 2, compondo a revisão sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Quadro 2: Critérios de elegibilidade para que estudos sejam incluídos na revisão. 

Critérios de 

elegibilidade 
Descrição 

Objetivo do 

estudo 

Avaliar a eficácia do Riociguate ou tê-lo como comparador 

População 

Pacientes adultos (≥18 anos) com hipertensão pulmonar (Grupo 1 - 

hipertensão arterial pulmonar). 

 

Intervenção 

Intervenção Riociguate, tanto na forma de monoterapia para o 

tratamento daqueles pacientes sem terapia prévia e para os com 

terapia anterior, quanto em combinação com outros medicamentos 

utilizados para hipertensão arterial pulmonar. 

  

Comparação 

Outros medicamentos utilizados para hipertensão arterial pulmonar 

presentes no algoritmo de tratamento (ambrisentana, bosentana, 

macitentana, sildenafila, tadalafila, epoprostenol, iloprosta, 

trepostinil, beraprost) ou placebo. 

 

Desfecho 

Distância caminhada no teste de caminhada de 6 minutos (DTC6), 

melhora hemodinâmica (índice cardíaco (IC), resistência vascular 

pulmonar (RVP), pressão arterial pulmonar (PAP)), piora clínica 

(todos os eventos), hospitalização, morte, classe funcional OMS 

(melhora, sem alteração, piora), qualidade de vida (questionário 

EuroQol-5 Dimensões). 

 

Tipo de estudo Ensaios clínicos randomizados e controlados 

Fonte: Elaboração própria.  

  

 Nos casos de discordância quanto à inclusão ou não de determinados estudos, estes 

foram avaliados por um terceiro revisor (G.B.G.M.). 

 

4.4 Extração de dados 

 

 Para a extração dos dados foram elaboradas quatro tipos de planilhas, no Microsoft 

Excel® (versão 2010), com dados gerais e clínicos dos estudos. Essas foram preenchidas com 

elementos obtidos a partir da leitura na íntegra dos artigos, por dois revisores independentes, 

e, ao término, foram comparadas e sanadas possíveis divergências com nova leitura do texto. 
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 A primeira planilha foi composta das características gerais dos pacientes e dos estudos 

como os grupos em que foram randomizados, os tratamentos anteriores, número total de 

participantes, idade média, sexo, duração em semanas do tratamento e etiologia da doença 

(Apêndice B). Na segunda, foram descritos dados da intervenção e do controle a que foram 

submetidos os pacientes (Apêndice C). Na terceira e quarta planilhas foram descritos os 

desfechos de interesse. 

 Para a extração de dados dos cinco estudos que compuseram a revisão sistemática, a 

análise teve que ser dividida. Em dois dos cinco estudos foi necessária uma análise de 

subgrupo, pois os dados retratados se referiam a estudos já analisados que, no entanto, 

apresentavam os dados de maneira e em grupos diferentes. Desta forma, as planilhas para essa 

análise de subgrupos foram adaptadas ao descrito e encontram-se em um tópico separado 

(5.1.4 Análise de subgrupo). 

 

4.4.1 Análise de risco de viés 

 

 O tipo de estudo mais confiável para avaliar a eficácia de um tratamento ou 

intervenção é o ensaio clínico randomizado. Independente dos resultados obtidos 

apresentarem ou não significância estatística, o desenho do estudo, a condução e o relato dos 

dados costumam ser de alta qualidade, possibilitando a elaboração de uma revisão sistemática 

empregando-se esses estudos, também de qualidade (BRASIL, 2012). Todos os ensaios 

clínicos que preencheram os critérios de elegibilidade tiveram sua qualidade metodológica 

avaliada de maneira individual.  

 Como existe uma grande quantidade de lista de itens e escalas disponíveis para isso, 

não há uma padronização para essa análise. Utilizou-se o método descrito no Cochrane 

Handbook for Systematic Reviews of Interventions (HIGGINS et al., 2011) presente no 

Review Manager 5.3, onde não são atribuídas pontuações, mas sim, se os itens para a 

classificação das características metodológicas, foram ou não reportados ou se possuem baixo 

ou alto risco de viés.  
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4.5 Elaboração da revisão sistemática e qualidade da evidência 

 A condução do processo seguiu as Diretrizes metodológicas para elaboração de 

revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados conforme a Rede Brasileira 

de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS) (BRASIL, 2012).  

 Presente também  no documento citado acima, este estudo foi elaborado com base no 

checklist de 27 itens e diagrama de fluxo de seleção de artigos de quatro fases da diretriz 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (MOHER et 

al., 2009), que tem como objetivo melhorar a qualidade do relato dos dados de uma revisão 

sistemática.  

 

4.6 Questões éticas 

 

 Este estudo não necessitou de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa por não 

trabalhar com dados primários de seres humanos.  
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5 RESULTADOS 

 

 Inicialmente obteve-se 467 artigos após pesquisa nas bases de dados. Sessenta e oito 

estudos foram provenientes do MEDLINE (via Pubmed), 63 da Cochrane Library Wiley, 106 

estudos do Web of Science, 229 do Science Direct e 1 estudo do LILACS. Todos foram 

organizados no gerenciador de referências EndNote, onde realizou-se a retirada de duplicatas, 

permanecendo 379 estudos ao término desta análise. Na literatura cinzenta identificou-se 64 

artigos, dos quais 50 provinham do Google acadêmico, que foram transferidos para o 

gerenciador de referências Mendeley, e 14 estudos do Clinical Trials. Após a retirada das 

duplicatas permaneceram 60 estudos. Com isso, um total 439 seguiram para etapa posterior. 

As buscas nas bases de dados e na literatura cinzenta foram realizadas em abril de 2016. 

 Na primeira etapa de seleção, que corresponde à exclusão por título e resumo por dois 

revisores independentes (G.G.S.F e C.V.T), dos 379 estudos obtidos foram descartados 332 

permanecendo 47 estudos para leitura na íntegra. Da literatura cinzenta foram excluídos 54 

estudos, permanecendo 6 para a leitura na íntegra. No total, foram lidos na íntegra 53 estudos.  

 Após a leitura do texto completo foram descartados 48 estudos na segunda etapa da 

seleção, perfazendo um total de 5 estudos que atendiam a todos os critérios de elegibilidade 

para compor a revisão sistemática. O diagrama de fluxo descrevendo as etapas da elaboração 

deste trabalho encontra-se descrito na Figura 1. 
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Figura 1: Fluxograma da Revisão Sistemática. 

 

5.1 Características dos estudos 

 Para a análise dos cinco estudos (GHOFRANI et al., 2013; RUBIN et al., 2015; 

GALIÈ et al., 2015; LANGLEBEN et al., 2015; GHOFRANI et al., 2016) que compuseram a 

RS houve a necessidade de subdividi-los. Os estudos Ghofrani et al. (2013) (PATENT-1), 

Rubin et al. (2015) (PATENT-2), Galiè et al. (2015) (PATENT PLUS) possuíam grupos 

comparáveis, nos quais os pacientes foram divididos em grupo intervenção e controle. Os 

dados clínicos dos desfechos alvo que foram extraídos dos referidos estudos, estão 
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apresentados nos Quadros 3 e 4. 
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Quadro 3 - Resultados dos desfechos extraídos dos estudos. 

  

CONTROLE INTERVENÇÃO 

Nº de 
pacientes Antes do estudo Mudança 

Nº de 
pacientes Antes do estudo Mudança 

GHOFRANI et al., 
2013                

PATENT -1 

  Placebo Riociguate 2,5mg 3 vezes ao dia 

Desfecho primário 
      Distância de caminhada 

de 6 min (m) 126 368±75 -6±86 254 361±68 30±66 

Desfecho secundário 
      Resistência vascular 

pulmonar (RVP) 
(dyn.sec.cm-5) 107 834±477 -9±317 232 791±453 -223±260 

Pressão arterial 
pulmonar (mmHg) 109 49±15 -0,5±9,4 235 47±15 -4±8 

Qualidade de vida (EQ-
5D escore) 124 0,7±0,2 -0,03±0,30 253 0,7±0,2 0,03±0,24 

Classe funcional OMS 

125 

4 pacientes (3%) 
na classe I, 60 

(48%) na classe II, 
58 (46%) na classe 

III, 3 (2%) na 
classe IV 

18 pacientes (14%) 
redução na classe 

funcional (indicando 
melhora), 89 (71%) 

continuaram na mesma 
classe, 18 (14%) 

aumento da classe 
funcional (piora) 254 

5 pacientes (2%) 
na classe I, 108 

(43%) na classe II, 
140 (55%), 1 

(0,4%) na classe IV 

53 pacientes (21%) 
redução na classe 

funcional (indicando 
melhora), 192 (76%) 

continuaram na mesma 
classe, 9 (4%) aumento 

da classe funcional 
(piora) 

Fonte: Elaboração própria 
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* População absoluta: Classes I, II, III e IV: 8%, 61%, 28% e 2% (n=339) com 1 ano do PATENT-2 comparado com 3%, 43%, 54% e 1% (n=395) antes do 

estudo. 

# Os dados não totalizam 100% nas duas intervenções devido ao arredondamento. 

    

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

  

CONTROLE INTERVENÇÃO 

Nº de 
pacientes 

Antes do 
estudo 

Mudança após 1 
ano PATENT-2 

Nº de 
pacientes 

Antes do 
estudo 

Mudança após 1 
ano PATENT-2 

Nº de 
pacientes 

Antes do 
estudo 

Mudança após 1 
anos PATENT-2 

RUBIN et al., 
2015        

PATENT-2 

  Antigo Placebo Antigo Riociguate 2,5mg 3 vezes ao dia Antigo Riociguate 1,5mg 3 vezes ao dia 

Distância de 
caminhada de 

6 min (m) 109 378±66 46±76 231 364±67 53±70 56 359±68 56±88 

Qualidade de 
vida (EQ-5D 

escore) 106 0,02±0,22 0,07±0,20 227 0,05±0,21 0,06±0,24 55 0,10±0,26 0,13±0,24 

Classe 
funcional 

OMS 108 

3% na 
classe I, 
50% na 
classe II, 
45% na 

classe III, 
2% na 

classe IV 

26% redução na 
classe funcional 

(indicando 
melhora), 66% 

continuaram na 
mesma classe, 

8% aumento da 
classe funcional 

(piora) 231 

2% na classe 
I, 42% na 

classe II, 55% 
na classe III, 0 

na classe IV 

36% redução na 
classe funcional 

(indicando 
melhora), 57% 

continuaram na 
mesma classe, 

7% aumento da 
classe funcional 

(piora) 56 

7% na classe 
I, 30% na 
classe II, 
63% na 

classe III, 0 
na classe IV 

31% redução na 
classe funcional 

(indicando 
melhora), 67% 

continuaram na 
mesma classe, 

2% aumento da 
classe funcional 

(piora) 
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Resultados obtidos após estudo randomizado nas 12 primeiras semanas. 

  

CONTROLE INTERVENÇÃO 

Nº de 
pacientes Antes do estudo Mudança  

Nº de 
pacientes Antes do estudo Mudança  

GALIÈ et al., 2015        
PATENT PLUS 

  Sildenafila + Placebo Sildenafila + Riociguate 

Distância de caminhada 
de 6 min (m) 6 426±66 30±56 12 359±122 7±48 

Resistência vascular 
pulmonar (RVP) 
(dyn.sec.cm-5) 6 683±195 Sem dados 12 573±241 Sem dados 

Classe funcional OMS 6 

0 paciente na 
classe I, 4 (67%) 
na classe II, 2 na 

classe III, 0 na 
classe IV 

20% redução na classe 
funcional (indicando 

melhora), 80% 
continuaram na mesma 

classe 12 

1 paciente (8%) na 
classe I, 6 (50%)na 
classe II, 4 (33%) 

na classe III, 1 (8%) 
na classe IV  

18% redução na classe 
funcional (indicando 

melhora), 82% 
continuaram na mesma 

classe 

Variáveis 
hemodinâmicas: 

Resistência vascular 
pulmonar (PVR), 
pressão arterial 
pulmonar média 
(PAPm) e índice 

cardíaco Não há diferenças entre os grupos (dados não mostrados). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 



38 

 

Quadro 4 - Dados dos estudos relativos a piora clínica. 

*Esses desfechos foram apresentados para uma duração do tratamento de 95 semanas (mediana de 91 semanas). # A mortalidade e hospitalização 

estão incluídas no evento Piora Clínica. 

Fonte: Elaboração própria

Nº de pacientes (%) 
    

Autor, ano 
  

Piora Clínica (Todos os eventos) Mortalidade # Hospitalização # 

Controle Intervenção Controle Intervenção Controle Intervenção 

GALIÈ et al., 2015 Sem dados 
 

 
Sem dados 

 
Sem dados 

 

GHOFRANI et al., 
2013  Placebo               

8 (6%) 

Riociguate 2,5mg 
3 vezes por dia          

3 (1%) 

Riociguate 1,5mg 
3 vezes por dia         

2 (3%) 
Placebo         
3 (2%) 

Riociguate 2,5mg 
3 vezes por dia         

2 (1%) 

Riociguate 1,5mg 
3 vezes por dia              

1 (2%) 
Placebo         
4 (3%) 

Riociguate 2,5mg 
3 vezes por dia         

1 (<1) 

Riociguate 1,5mg 
3 vezes por dia              

0  

RUBIN et al., 2015 
Antigo Placebo    

24 (22%)         

Antigo Riociguate 
2,5mg 3 vezes por 

dia                            
49 (21%)     

Antigo Riociguate 
1,5mg 3 vezes 

por dia                            
11 (20%) 

Antigo 
Placebo      
9 (8%)         

Antigo Riociguate 
2,5mg 3 vezes por 

dia                            
14 (6%)     

Antigo Riociguate 
1,5mg 3 vezes 

por dia                               
4 (7%) 

Antigo 
Placebo      
11 (10%)         

Antigo Riociguate 
2,5mg 3 vezes 

por dia                            
25 (11%)      

Antigo 
Riociguate  

1,5mg 3 vezes 
por dia                               
5 (9%) 
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5.1.1 PATENT-1 

 

 Em Ghofrani et al. (2013), os pacientes com hipertensão arterial pulmonar (idiopática, 

hereditária ou associada com doença do tecido conjuntivo, doenças cardíacas congênitas, 

hipertensão portal, induzida por drogas ou toxinas) foram incluídos no caso de resistência 

vascular pulmonar (RVP) maior que 300 dyn.sec.cm-5, pressão arterial pulmonar média de 

pelo menos 25mmHg e uma distância de caminhada de seis minutos entre 150-450 metros. 

  Estes foram randomizados em três grupos na razão 2:4:1, em um dos três regimes: (a) 

placebo; (b) riociguate 2,5mg 3 vezes ao dia; (c) riociguate 1,5mg 3 vezes ao dia. As doses 

foram ajustadas em intervalos regulares nas oito primeiras semanas até ser atinginda a dose 

máxima prevista do grupo que maioria dos pacientes fazia parte (75% recebendo dose 

máxima de 2,5mg, 3 vezes ao dia; 96% recebendo dose máxima de 1,5mg, 3 vezes por dia). O 

grupo riociguate 1,5mg foi incluído para fins exploratórios, fornecendo informações sobre 

doses menores de riociguate. Assim, exceto pelos dados relativos a piora clínica, os demais 

desfechos não tiveram seus dados incluídos na análise de eficácia.  

 Os pacientes foram avaliados nas semanas 2, 4, 6 e 8 e na semana 12. Os que 

descontinuaram a terapia foram retirados do ensaio, sendo submetidos a avaliação da eficácia, 

que feita através de avaliações clínicas e exames de sangue, até a última semana de ajuste de 

dose. Um total de 38 participantes dos 443 saíram do estudo antes da 12ª semana. Todos os 

que saíram do estudo tiveram uma visita de seguimento de segurança após 30 dias da 

descontinuação.  

 Em relação a tratamentos anteriores aos quais os participantes eram submetidos no 

momento desse estudo, 44% estavam recebendo antagonistas do receptor de endotelina, 

principalmente bosentana, 6% prostanoides, principalmente iloprosta, e 50% não estavam 

recebendo nenhum outro tratamento para HAP. 

 Os desfechos analisados nesse estudo foram distância de caminhada de 6 minutos; 

resistência vascular pulmonar (RVP), N-terminal do pró-hormônio do peptídeo natriurético do 

tipo B (NT-proBNP), classe funcional OMS, piora clínica, qualidade de vida (questionário 

Grupo EuroQol 5-Dimensões, questionário LPH - Living with Pulmonary Hypertension, 

escore de Dispneia de Borg), segurança (eventos adversos e variáveis laboratoriais). No 

entanto, não empregou-se  todos os desfechos desse estudo para análise nessa RS. 
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5.1.2 PATENT-2  

  

 No estudo Rubin et al. (2015), os pacientes do PATENT-1 foram convidados para 

participar do PATENT-2, um estudo de extensão, multicêntrico, de longo prazo, feito em 97 

dos 124 centros e em 27 dos 30 países que participaram do PATENT-1. Dos 405 participantes 

que completaram o PATENT-1, 396 (98%) participaram do PATENT-2 e os grupos passaram a 

ser denominados antigo riociguate 2,5mg, 3 vezes ao dia; antigo riociguate 1,5mg, 3 vezes e 

antigo placebo. Essa nomenclatura de "antigo" relaciona-se com o grupo original a que os 

participantes pertenciam no PATENT-1. Nas 8 primeiras semanas o estudo foi conduzido 

como duplo-cego e constituiu a fase de ajustamento de dose, seguida por uma fase aberta até 

que todos os participantes tivessem feito a transição para um fármaco comercialmente 

disponível. 

 O objetivo desse estudo foi avaliar a segurança e a tolerabilidade ao tratamento com 

riociguate a longo prazo, o que impossibilita a existência de um grupo placebo. As avaliações 

foram realizadas no momento da entrada no estudo e nas semanas 2, 4, 6, 8 e 12 e a cada 3 

meses após este período. A duração média do tratamento foi de 95 semanas (mediana de 91 

semanas). Ao fim das 8 primeiras semanas, os pacientes do antigo grupo riociguate (a) 2,5mg, 

3 vezes por dia; (b) 1,5mg, 3 vezes por dia e o (c) grupo placebo; estavam recebendo 2,5mg, 3 

vezes ao dia (79%, 91%, 77%, respectivamente), dose mantida durante um ano para a maioria 

dos pacientes no PATENT-2 (86%).  

 No início do ensaio, metade dos participantes recebia medicamentos adicionais para 

HAP. Quarenta e três por cento receberam antagonistas do receptor de endotelina, 6% 

prostanoides e 1% ambas as classes. Após um ano, 54% usavam medicamentos específicos 

para HAP, dos quais 46% empregavam antagonistas do receptor de endotelina, 4% 

prostanoides e 4% as duas classes. 

 Os desfechos avaliados nesse estudo foram: (a) distância de caminhada no tempo de 6 

minutos, (b) N-terminal do pró-hormônio do peptídeo natriurético do tipo B (NT-proBNP), (c) 

classe funcional OMS, (d) piora clínica, (e) qualidade de vida (questionário Grupo EuroQol 5-

Dimensões, questionário LPH - Living with Pulmonary Hypertension, escore de Dispneia de 

Borg), (f) segurança (eventos adversos e variáveis laboratoriais). 
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5.1.3 PATENT PLUS 

  

 Os pacientes incluídos nesse estudo, um total de 18, possuíam HAP sintomática, 

estavam em uso de sildenafila por 90 dias. Aqueles que recebiam tratamento com outros 

inibidores da fosfodiesterase-5, antagonistas do receptor de endotelina e prostanoides, não 

foram incluídos; somente os em terapia suporte. Esse ensaio teve o objetivo de avaliar o efeito 

de riociguate (1-2,5mg, 3 vezes ao dia) administrado simultaneamente com sildenafila (20mg, 

3 vezes ao dia). Os participantes foram randomizados na razão 2:1 (riociguate + sildenafila, 

placebo + sildenafila, respectivamente).  

 A dose inicial de riociguate foi de 1mg, 3 vezes ao dia, com acréscimos de 0,5mg a 

cada 2 semanas, de acordo com a sintomatologia do paciente nas 8 primeiras semanas (fase de 

ajuste de dose). Na fase seguinte, de manutenção (4 semanas) os pacientes permaneceram em 

uso da dose ótima até a semana 12. Aqueles participantes que toleraram bem essa parte do 

estudo randomizado foram os que poderiam tomar parte da extensão a longo prazo, que 

consistiu-se em uma fase aberta.   

 O desfecho primário analisado foi alteração na pressão arterial sistólica supina (PAS) e 

os desfechos secundários foram: (a) pressão arterial; (b) frequência cardíaca; (c) variáveis de 

segurança (eventos adversos, sinais vitais e parâmetros laboratoriais); (d) variáveis 

exploratórias de eficácia (hemodinâmicas, alterações na distância de caminhada no tempo de 

6 minutos, classe funcional da OMS, N-terminal do pró-hormônio do peptídeo natriurético do 

tipo B (NT-proBNP), escore de Dispneia de Borg, tempo de piora clínica).  A combinação das 

terapias medicamentosas feitas nesse estudo não mostrou efeitos favoráveis nos parâmetros 

exploratórios clínicos, que incluem variáveis hemodinâmicas e capacidade de realizar 

exercício. 

 

5.1.4 Análise de subgrupo 

 

 Para os estudos Ghofrani et al. (2016) (dados referentes ao ensaio clínico PATENT-2) 

e Langleben et al. (2015) (dados referentes ao ensaio clínico PATENT-1) foi necessária uma 

análise de subgrupos. Nesses estudos são apresentados e avaliados os desfechos de estudos 

anteriormente conduzidos, comparando-se em três grupos que consistem nos pacientes sem 

tratamento prévio, com tratamento prévio com antagonistas no receptor de endotelina e com 
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tratamento prévio com prostanoides. Essa análise buscou demonstrar se os resultados 

benéficos obtidos com o riociguate são independentes dos tratamentos prévios com outros 

medicamentos específicos para a HAP. Os dados extraídos encontram-se nos Quadros 5, 6 e 7. 
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Quadro 5 - Extração de dados dos dois estudos submetidos a análise de subgrupo. 

Autor, ano 
  

Tratamentos anteriores 
  

Sexo (%) Idade anos 
  

Tamanho 
da amostra  

  Feminino Masculino 

GHOFRANI et al., 2016 

Sem tratamento prévio 78 22 47 197 

Com tratamento prévio* 82 18 53 199 

Total 80 20 50 396 

LANGLEBEN et al., 2015 

Sem tratamento prévio 77 23 48 221 

Tratamento prévio com 
antagonistas do receptor de 
endotelina (ERAs) 

82 18 54 194 

Tratamento prévio com 
prostanoides 

74 26 50 31 

*Pacientes que receberam riociguate em combinação com antagonistas do receptor 

de endotelina ou prostanoides. 

ERAs - Endothelin receptor antagonists / antagonistas do receptor de 

endotelina 
   

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 6 - Dados clínicos extraídos dos estudos submetidos a análise de subgrupo. 

  
Nº de 

pacientes 
Antes do 
estudo Mudança 

Nº de 
pacientes 

Antes do 
estudo Mudança   

Nº de 
pacientes 

Antes do 
estudo Mudança   

GHOFRANI et al., 
2016                 

PATENT-2 

  Sem tratamento prévio Com tratamento prévio Total 

Distância de 
caminhada de 6 

min (m)  197 369±68 Sem dados 199 365±66 sem dados 

396                   
n após 1 ano 

351                   
n após 2 anos  

296 367±67 

Após 1 ano 
PATENT-2                   

50±73                                
Após 2 anos 

PATENT-2                
47±85 

Classe funcional 
OMS 197 

5% na classe 
I, 51% na 
classe II, 
44% na 

classe III, 1% 
na classe IV Sem dados 199 

2% na 
classe I, 
34% na 
classe II, 
63% na 

classe III, 
1% na 

classe IV sem dados 

395                   
n após 1 ano 

363                   
n após 2 anos  

306 

3% na 
classe I,    
43% na 
classe II, 
54% na 

classe III, 
1% na 

classe IV 

Após 1 ano 
PATENT-2            

9% na classe I, 61% 
na classe II, 28% na 

classe III, 2% na 
classe IV            

Após 2 anos 
PATENT-2            

8% na classe I, 59% 
na classe II, 32% na 

classe III, 1% na 
classe IV     

Fonte: Elaboração própria. 
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Nº de 
pacientes 

Antes do 
estudo Mudança  

Nº de 
pacientes 

Antes do 
estudo Mudança  

Nº de 
pacientes 

Antes do 
estudo Mudança  

Sem tratamento prévio Tratamento prévio com ERAs Tratamento prévio com prostanoides 

LANGLEBEN et al., 
2015                 

PATENT-1 

Distância de 
caminhada de 6 

min (m)  221 364±71 

Pacientes com 
aumento de 
6MWD≥40m      

Riociguate (49%)      
Placebo (20%)   194 365±67 

Pacientes com 
aumento de 
6MWD≥40m      

Riociguate (35%)      
Placebo (28%)   31 346±73 

Pacientes com 
aumento de 
6MWD≥40m      

Riociguate (50%)      
Placebo (14%)   

Resistência 
vascular 

pulmonar (RVP) 
(dyn.sec.cm-5) 200 882±528 sem dados 173 724±406 sem dados 27 846±330 sem dados 

Pressão arterial 
pulmonar 

média (mmHg) 202 50±16 sem dados 174 46±14 sem dados 29 50±13 sem dados 

Índice cardíaco 
(IC) 

(litro/min/m2) 200 

2,5±0,7      
Pacientes  

com 
IC≥2,5L/min/
m2 Riociguate                        

43%  antes 
estudo          

Placebo                             
44% antes 

estudo               

Pacientes  com 
IC≥2,5L/min/m2 

Riociguate                                
72% após estudo  

Placebo                                     
42% após estudo 173 

2,6±0,6       
Pacientes  

com 
IC≥2,5L/min/

m2   

Riociguate                        
51%  antes 

estudo         
Placebo                             

52% antes 
estudo          

Pacientes  com 
IC≥2,5L/min/m2 

Riociguate                                
82% após 

estudo  Placebo                                      
48% após 

estudo 29 

2,4±0,6     
Pacientes  

com 
IC≥2,5L/mi

n/m2 

Riociguate                        
25%  antes 

estudo          
Placebo                             

50% antes 
estudo          

Pacientes  com 
IC≥2,5L/min/m2 

Riociguate                                
70% após estudo  

Placebo                                      
50% após estudo 

Classe 
funcional OMS 221 

5% na classe 
I, 51% na 

classe II, 44% 
na classe III, 
1% na classe 

IV 

Pacientes na 
classe I/II 

Riociguate                     
55%  antes 

estudo             
67% após estudo  

Placebo                             
59% antes estudo            
59% após estudo 193 

2% na classe 
I,    34% na 

classe II, 63% 
na classe III, 
1% na classe 

IV 

Pacientes na 
classe I/II 
Riociguate                        
34%  antes 

estudo            
53% após 

estudo  Placebo                             
43% antes 

estudo            
47% após 

estudo 31 

6% na 
classe I, 
29% na 
classe II, 
65% na 

classe III, 0 
na classe IV 

Pacientes na 
classe I/II 

Riociguate                        
40%  antes 

estudo            
60% após estudo  

Placebo                             
29% antes 

estudo             
43% após estudo 
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Quadro 7 - Dados dos estudos relativos a piora clínica na análise de subgrupo. 

Nº de pacientes (%) 

Autor, ano 
 

Piora Clínica (Todos os eventos) Mortalidade # Hospitalização # 

Sem 
tratamento 

prévio 

Com 
tratamento 

prévio Total 

Sem 
tratamento 

prévio 

Com 
tratamento 

prévio Total 

Sem 
tratamento 

prévio 

Com 
tratamento 

prévio Total 

GHOFRANI et 
al., 2016  50 (25%) 58 (29%) 108 (27%) 22 (11%) 28 (14%) 50 (13%) 16 (8%) 30 (15%) 46 (12%) 

  

# A mortalidade e hospitalização estão incluídas no evento Piora Clínica. LANGLEBEN et al.(2015) não apresentou dados de piora clínica. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 



47 

 

 

 No estudo de Langleben et al. (2015) as características gerais dos pacientes são as 

mesmas apresentadas de Ghofrani et al. (2013). Dos 443 participantes randomizados no 

PATENT-1, 221 (50%) não possuíam tratamento prévio, 194 (44%) recebiam tratamento 

anterior com antagonistas do receptor de endotelina, 31 (7%) com prostanoides e 3 pacientes 

com terapia prévia com antagonistas do receptor de endotelina e prostanoides, sendo incluídos 

nos dois subgrupos para análises. 

 Na publicação de Rubin et al. (2015), os dados correspondem aos tratamentos com 

duração média de 91 semanas, apontando para uma boa tolerabilidade do riociguate além de 

melhora da capacidade para realização de exercício físico e na classe funcional em um ano.  

 No estudo de Ghofrani et al. (2016), dados referentes ao PATENT-2 com análise ao 

final desse estudo (com duração em média de 139 semanas), a maioria dos pacientes recebeu 

tratamento com riociguate por pelo menos dois anos. Dentre os pacientes que atingiram dois 

anos de tratamento (n=307), 258 (84%) recebiam riociguate 2,5mg, 3 vezes ao dia; 31 (10%) 

2mg, 3 vezes ao dia; 12 (4%) 1,5mg, 3 vezes ao dia; 3 (1%) 1mg, 3 vezes ao dia e 3 (1%) 

0,5mg; 3 vezes ao dia.  

 Com o uso de duas metodologias diferentes (Kaplan-Meier e modelo bivariado de 

Cox), as análises apresentadas por Ghofrani et al. (2016) mostraram que a distância de 

caminhada de 6 minutos, a classe funcional da OMS e a concentração de NT-proBNP na linha 

de base e após 12 semanas de terapia com riociguate estavam, significantemente, associadas à 

sobrevida a longo prazo e à sobrevida livre de piora clínica. As análises também apontaram 

para tolerabilidade e a eficácia a longo prazo do riociguate. 

 

5.2 Qualidade dos estudos - Análise do risco de viés  

 

 O Quadro 8 apresenta a análise de risco de viés aos quais os estudos foram 

submetidos, a fim de avaliar sua qualidade metodológica na composição desta RS. Os 

principais domínios de um ensaio clínico randomizado de qualidade foram avaliados. Cinco 

estudos foram selecionados para compor esta revisão; no entanto, dois desses estudos se 

referem ao ensaios clínicos randomizados intitulados PATENT-1, dois ao PATENT-2 e  um ao 

PATENT PLUS, como pode ser observado. 
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Quadro 8 - Análise de risco de viés dos estudos incluídos na revisão sistemática. 
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GALIÈ et al., 2015 
PATENT 

PLUS (+) (+) (+) (-) (+) (+) (+) (-) (-) 

GHOFRANI et al., 2013    
LANGLEBEN et al., 2015 PATENT -1 (+) (+) (+) (-) (+) (+) (+) (+) (+) 

RUBIN et al., 2015               
GHOFRANI et al., 2016 PATENT-2 (+) (+) (+) (-) (+) (+) (+) (+) (+) 

(+) Baixo risco de viés / (-) Alto risco de viés / (?) Não reportado 

Fonte: Elaborado com base em HIGGINS et al. (2011). 

 

 As análises foram realizadas pelos dois revisores (G.G.S.F e C.V.T) e pela terceira 

pesquisadora (G.B.G.M), obtendo-se um consenso para o resultado final. Os estudos PATENT-

1 e PATENT-2, apresentaram uma boa qualidade metodológica individual. Estes estudos 

primários apresentaram alto risco de viés somente quanto ao cegamento do avaliador, visto 

que eram duplo-cegos.  

 Já o PATENT PLUS, além do risco de viés citado, apresentou uma qualidade inferior 

aos outros dois ensaios clínicos, com alto risco de viés em três domínios. O número de 

participantes foi pequeno, um total de 18. Todas as variáveis foram analisadas descritivamente 
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e nenhum teste estatístico formal foi planejado. Os dados apresentados foram os obtidos nas 

visitas e os em falta não foram imputados. Houve interrupção do PATENT PLUS antes de seu 

término devido a um elevado número de perdas de seguimento, relacionadas a hipotensão, e 3 

mortes (18%) (não consideradas relacionadas com o medicamento riociguate pelo 

investigador). O uso concomitante de riociguate e sildenafila foi contraindicado.  

 

5.3 Análise dos dados 

 

 Os dados extraídos antes e após a realização dos estudos estão listados nas Quadros 3, 

4, 6, 7 na seção 5.1 - Características dos estudos. 

 

5.3.1 Distância no tempo de caminhada de 6 minutos 

  

 Ghofrani et al. (2013) (PATENT-1) encontraram que na 12ª semana, que a distância no 

tempo de caminhada de 6 minutos aumentou em média 30 metros (m) no grupo 2,5mg, 3 

vezes ao dia e que diminuiu 6m no grupo placebo (Diferença média dos mínimos quadrados, 

36m; 95% Intervalo de confiança (IC), 20-52; P<0,001). Para minimizar vieses advindos da 

saída dos pacientes dos grupos durante o estudo, foi realizada a análise de intenção de tratar 

modificada. Este é um tipo de análise de sensibilidade em que os piores valores ("pior 

cenário") são imputados para esses pacientes como, por exemplo, percorrer zero metros de 

distância no tempo de caminhada de 6 minutos. Mesmo com os dados imputados, os 

resultados se mostraram consistentes. 

 Em Rubin et al. (2015) (PATENT-2), os resultados melhores se mantiveram na 12ª 

semana e com um ano do estudo PATENT-2 (Quadro 3). Os participantes do antigo grupo 

placebo também apresentaram melhorias com o uso de riociguate. A melhoria absoluta da 

distância percorrida foi de 51 ± 74 m na população total (n = 327, onde 192 pacientes eram 

antigo grupo 2,5mg; 50 do antigo grupo 1,5mg; 85 do antigo placebo). Quanto a distância 

percorrida na população total, a média absoluta foi de 419 ± 97 m (n=327) com 1 ano, em 

comparação com 367 ± 67 m (n = 396) no início do ensaio. Dados também foram imputados 

como no PATENT-1, demonstrando melhorias ligeiramente inferiores, mas que não 

comprometeram a interpretação geral dos resultados do estudo. A quantidade de participantes 

que atingia uma distância de caminhada em 6 minutos ≥ 380m encontrada no PATENT-1, 
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também foi mantida após 1 ano do PATENT-2.  

 No estudo conduzido por Langleben et al. (2015), o grupo em uso de riociguate, 49% 

dos pacientes sem tratamento prévio e 37% com terapia prévia, alcançaram um aumento na 

distância de caminhada de 6 minutos ≥40m na 12ª semana. Já no grupo placebo, este aumento 

foi de 20% e 27%, respectivamente. Nos participantes com terapia prévia, a resposta ao 

riociguate foi maior naqueles que tiveram terapia prévia com prostanoides. Em relação a 

distância caminhada ≥380m, na 12ª semana, no grupo em uso do riociguate sem terapia 

prévia, observou-se um aumento de +21% na proporção de pacientes e nos com terapia 

prévia, de +15%. No grupo placebo houve um pequeno decréscimo (-2% e -5%, 

respectivamente). No total dos pacientes em uso de riociguate, 71% dos sem terapia prévia 

alcançaram uma distância ≥380m e 56% com terapia prévia. 

 O estudo PATENT-2 concluiu que houve um aumento estatisticamente significativo na 

sobrevivência de pacientes cuja distância de caminhada no seguimento foi superior a 380 m 

quando comparados a pacientes com distância inferior, para um mesmo valor limite de 418 m. 

Em relação à variação de valor entre a distância de seguimento e o valor limite, Ghofrani et al. 

(2016) não observou evidências de alteração na taxa de sobrevivência. 

 

5.3.2 Classe funcional da Organização Mundial de Saúde 

 

 No estudo de Ghofrani et al. (2013) (PATENT-1), em relação a classe funcional da 

OMS, os pacientes classes III e IV apresentaram um benefício significativamente maior com 

riociguate do que aqueles das classes I e II. 

 Rubin et al. (2015) (PATENT-2), 33% dos indivíduos analisados tiveram redução da 

classe funcional, 61% mantiveram-se na mesma classe e 6% aumentaram sua a classe 

funcional, apontando para um resultado onde a maioria dos pacientes manteve-se estabilizada 

ou com melhoras. A mesma análise de sensibilidade relatada no desfecho anterior apontou 

melhorias ligeiramente reduzidas na classe funcional da OMS em comparação com os valores 

obtidos como resultados, sem análise de sensibilidade,  mas a interpretação geral dos 

resultados não foi afetada. 

 Em Langleben et al. (2015), o grupo que utilizou o riociguate obteve um aumento na 

proporção de pacientes sem terapia prévia (+12%) e nos com terapia prévia (+19%), 

alcançando a classe funcional I e II na 12ª semana. O grupo placebo obteve pequena ou 

nenhuma melhora (0% e +5%, respectivamente). A porcentagem absoluta de pacientes, em 
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uso de riociguate, que alcançaram as classes I/II da OMS foi maior dentre os sem tratamento 

prévio (67%) comparado com o subgrupo com tratamento prévio (53%).  

 No estudo conduzido por Ghofrani et al. (2016), após dois anos, a classe funcional 

proposta pela OMS apresentou melhora em relação à linha de base em 100 indivíduos (33%), 

estabilizou em 179 (58%) e piorou em 27 (9%) dos pacientes. As melhorias foram 

semelhantes nos subgrupos sem terapia prévia e com terapia prévia.  

 

5.3.3 Variáveis hemodinâmicas 

 

 No estudo de Ghofrani et al. (2013) (PATENT-1), a RVP diminuiu em 223 dyn.sec.cm-5 

no grupo riociguate 2,5mg, 3 vezes ao dia, já o grupo placebo a diminuição foi bem menor, 9 

dyn.sec.com-5 (P=0,003). Observou-se melhorias significativas no grupo do riociguate em 

outras variáveis hemodinâmicas como a pressão arterial pulmonar média (diferença média dos 

mínimos quadrados, -4mmHg; 95% Intervalo de confiança (IC), -6 a -2; P<0,001) e débito 

cardíaco. O estudo não apresentou os valores do índice cardíaco, desfecho proposto de ser 

avaliado. O índice cardíaco pode ser expresso da seguinte forma.  

 

Índice cardíaco = Débito cardíaco  

                            Massa corpórea 

 Fórmula 1. Índice Cardíaco 

  

 Como o valor da massa corpórea não estava disponível, não houve possibilidade de 

cálculo do índice cardíaco. O PATENT-2 não apresentou análises a respeito de nenhuma das 

variáveis hemodinâmicas. 

 No estudo PATENT PLUS, não foram observadas diferenças entre os dois grupos 

(riociguate + sildenafila e placebo + sildenafila) quanto a RVP, PAPm e índice cardíaco. 

 Em Langleben et al. (2015), no grupo riociguate, 72% dos pacientes sem tratamento 

prévio e 81% dos com terapia prévia (+30% e 33%, respectivamente) alcançaram o índice 

cardíaco ≥2,5 litros/min/m2 na 12ª semana. Já no grupo placebo este percentual foi 42% e 

47% (-2% e -6%, respectivamente).  
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5.3.4 Qualidade de vida (EQ-5D escore) 

 

 A pontuação de EQ-5D não apresentou diferenças significativas entre o grupo de 

riociguate 2,5 mg, 3 vezes ao dia e o grupo placebo (P = 0,07) no PATENT-1. 

 Melhorias nos escores de EQ-5D em pacientes que receberam riociguate no estudo 

PATENT-1, foram sustentadas na população total do estudo PATENT-2 por até 1 ano. 

  

5.3.5  Piora clínica 

 

 No estudo PATENT-1 a piora clínica foi mensurada para os grupos: (a) riociguate 

2,5mg, 3 vezes ao dia; (b) riociguate 1,5mg, 3 vezes ao dia e (c) placebo, conforme Quadro 4. 

Esse desfecho, que inclui como parte de seus eventos a hospitalização por hipertensão arterial 

pulmonar e morte, teve uma menor ocorrência nos grupos que faziam uso de riociguate. A 

piora clínica com o uso de riociguate 2,5mg, 3 vezes ao dia ocorreu em 1% dos pacientes, 

com riociguate 1,5mg, 3 vezes ao dia em 3% e o grupo placebo em 6%. A mortalidade foi de 

1% grupo riociguate 2,5mg; 2% grupo 1,5mg e 2% no grupo placebo. A hospitalização foi ˂1 

no grupo riociguate 2,5mg; zero no grupo riociguate 1,5mg e 3% no grupo placebo. 

 No total, 21% dos indivíduos apresentaram piora clínica durante o PATENT-2. A taxa 

estimada de sobrevida livre de piora clínica a 1 ano foi de 88% (95% IC, 84-91%) e a taxa de 

sobrevivência estimada em 1 ano foi de 97% (95% IC, 94-98%). O desfecho hospitalização 

devido a hipertensão arterial pulmonar e morte estão incluídos na piora clínica. De acordo 

com o ensaio, 10% dos pacientes foram internados e 7% morreram no decorrer de, em média, 

95 semanas. Realizou-se a análise de sensibilidade do pior caso para a sobrevida e 

agravamento clínico, onde supôs-se que os pacientes que abandonaram o estudo morreram ou 

apresentaram piora clínica. A taxa de sobrevida livre de piora clínica a 1 ano foi de 84% (95% 

IC, 80-87%) e a taxa de sobrevivência a 1 ano foi de 90% (95% IC, 87-93% nestas análises. A 

sobrevida foi semelhante entre os pacientes não tratados previamente e os pacientes em uso 

prévio de antagonistas do receptor de endotelina ou prostanoides.  

 No trabalho de Ghofrani et al. (2016), a taxa de sobrevivência estimada em um ano foi 

de 97% (IC 95%, 95-98) e 93% (90-95) em dois anos. Usando a análise do pior caso, onde 

assumiu-se que os pacientes que abandonaram o tratamento haviam morrido, a taxa de 

sobrevivência aos um e dois foi de 91% (IC 95%, 87-93) e 83% (79-87), respectivamente. A 
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taxa estimada de sobrevida livre de piora clínica foi de 88% (IC 95%, 85-91%) em um ano e 

79% (74-82) em dois anos. Ao considerarem o abandono como piora clínica, as taxas de 

sobrevida livre de piora clínica aos um e dois anos foram 84% (IC 95%, 80-87) e 73% (68-

77), respectivamente. 

5.3.6 Variáveis exploratórias PATENT PLUS 

Estudo randomizado nas 12 primeiras semanas 

 Não foram vistas mudanças do apresentado antes e depois do estudo entre os grupos 

riociguate e placebo, nos parâmetros clínicos exploratórios. Como pode ser observado na 

Quadro 3, a distância no tempo de caminhada de 6 minutos teve um acréscimo bem menor no 

grupo riociguate + sildenafila do que no placebo + sildenafila. Uma variação ainda menor foi 

observada no percentual de pacientes com melhoria na classe funcional ou que permaneceram 

na mesma classe funcional. Embora sem dados discriminados no estudo, relatou-se que não 

foram observadas diferenças entre os grupos nas variáveis hemodinâmicas, incluindo RVP, 

PAPm, índice cardíaco. 

 

Extensão em longo prazo  

 Os pacientes incluídos nessa fase foram os que completaram o estudo inicial 

randomizado (riociguate + sildenafila, n=11; placebo + riociguate, n=6). Um paciente retirou-

se devido à visão turva (relacionada com o medicamento). Esse estudo teve a duração de em 

média 305 dias e todos os 17 pacientes apresentaram eventos adversos (41% hipotensão, 24% 

tontura, 24% edema periférico, 24% vômitos, 24% anemia). Seis pacientes (35%) retiraram-se 

por eventos que os investigadores consideraram estar relacionados ao fármaco em estudo. 

Houve três óbitos associados a hematoma subdural após queda, parada cardíaca e 

insuficiência cardíaca direita, que não foram considerados relacionados aos medicamentos em 

estudo pelos investigadores, embora a hipotensão sistêmica causada pelo riociguate antes da 

queda não possibilite uma exclusão com certeza dos fatos. 

 Com base nos eventos de hipotensão, descontinuações múltiplas, três mortes nessa 

fase e ausência de sinais de um efeito clínico favorável na fase randomizada, em 2012 a Bayer 

HealthCare Pharmaceuticals decidiu encerrar o estudo. 
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6 DISCUSSÃO 

  

 Para a análise dos cinco estudos obtidos na revisão sistemática foi necessário dividi-

los. Três artigos apresentaram os desfechos de maneira similar com dados do grupo 

intervenção e controle.  Nos outros dois artigos foi feita uma análise de subgrupo em que 

avaliou-se a influência de terapias anteriores ao uso do riciguate. Os pacientes foram 

divididos nos grupos sem terapia prévia, terapia prévia com antagonistas do receptor de 

endotelina e terapia prévia com prostanoides. 

 As diretrizes de tratamento atuais recomendam a análise de vários parâmetros para 

definir se a terapia apresenta sucesso. Não existe um teste único confiável para ser o marcador 

prognóstico de longo prazo, e a cada vez mais observa-se que os objetivos do tratamento são 

mais preditivos do resultado a longo prazo. Publicações de GALIÈ et al. (2009) e 

MACLAUGHLIN et al. (2012) incluem alcançar a classe funcional I / II, distância de 

caminhada no tempo de 6 minutos > 380m, a normalização do tamanho do ventrículo direito e 

da função no ecocardiograma, decréscimo ou normalização do NT-proBNP, pressão atrial 

direita ˂ 8mm, e índice cardíaco >2,5 litros/min/m2. 

 Os dados obtidos nos estudos PATENT-1 e PATENT-2 analisados nessa revisão 

mostram que o riociguate é um medicamento eficaz e bem tolerado pelos pacientes com HAP. 

O riociguate proporciona melhora na capacidade de realizar exercício, nas variáveis 

hemodinâmicas, na classe funcional da OMS e no tempo de piora clínica. Também apresenta 

melhorias em desfechos não avaliados nessa revisão como NT-proBNP, pressão atrial direita 

e saturação venosa de oxigênio. Esses benefícios se mantêm tanto para pacientes sem 

tratamento prévio quanto para aqueles tratados com antagonistas do receptor de endotelina e 

prostanoides (GHOFRANI et al., 2013; RUBIN et al., 2015). 

 Em relação ao desfecho distância caminhada no tempo de caminhada de 6 minutos, o 

estudo de Ghofrani et al. (2013) sugere que, por mais que algumas análises deem uma 

validade modesta a esse desfecho, ele é o mais frequentemente usado nos ECR e correlaciona-

se com alterações funcionais, com as variáveis hemodinâmicas e sobrevida. Langleben et al. 

(2015), afirmaram que quase todos os tratamentos disponíveis para HAP foram aprovados 

para uso devido a melhoria na distância de caminhada de 6 minutos. O aumento de 36m 

observado no estudo PATENT-1 está inserido no intervalo obtido para outros medicamentos 
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em estudos relacionados a HAP, em que esse aumento na distância caminhada está entre 16-

59m (BARST et al., 1996; OLSCHEWSKI et al., 2002; RUBIN et al., 2002; GALIÈ et al., 

2006; GALIÈ et al., 2008; GALIÈ et al., 2011).  

 A proporção dos pacientes que apresentaram a distância caminhada ≥380m na 12ª 

semana do PATENT-1 cresceu em relação ao observado inicialmente, para os pacientes com e 

sem terapia prévia. Essa melhoria se mantém conforme relatado por RUBIN et al. (2015), 

após 12 semanas (aumento de 52 m) e 1 ano (51 m) de tratamento e após 2 anos, de acordo 

com Ghofrani et al. (2016), onde observou-se uma ampliação de 47 m.  

 Sobre a classe funcional da OMS, em ensaios anteriores, conforme relatado no 

PATENT-1, os benefícios do riociguate foram, provavelmente, clinicamente mais importantes 

em pacientes com sintomas da classe III e IV. No referido estudo, relatou-se uma maior 

proporção de pacientes na classe II no início, isto é, com a doença menos avançada, 

propiciando uma distância de caminhada de 6 minutos mais longa. Mesmo assim, a mudança 

foi clinicamente relevante, correspondendo ao intervalo de 31 a 42 m (GABLER et al., 2012; 

MATHAI et al., 2012; GILBERT et al., 2009).  

 Ghofrani et al. (2016) relataram um fato que mereceu atenção. No tratamento de 12 

semanas realizado no estudo PATENT-2, não observou-se uma relação direta entre a melhoria 

de classe funcional e aumento da sobrevida. A explicação sugerida pelos autores relaciona-se 

supostamente à heterogeneidade dos grupos e uma maneira de reduzir essa observação 

aparentemente paradoxal seria o emprego de grupos mais homogêneos na análise, de modo a 

gerar maior clareza nas mudanças de classe funcional dos grupos mais graves para os com 

melhor prognóstico e vice e versa.  

 Uma análise feita em separado dos subgrupos mais homogêneos avaliou-se pacientes 

das classes III e IV no início do estudo e caminharam para as classes I e II no seguimento. 

Estes indivíduos tiveram uma maior sobrevida do que os que permaneceram na classe III e 

IV, tendo sobrevida comparável aos que estavam na classe I e II. Este fato sugeriu que a 

melhora na classe funcional foi benéfica para pacientes com a doença avançada, implicando 

em uma situação onde mesmo com o pior prognóstico, os pacientes podem apresentar 

melhores efeitos, com base na terapia escolhida. 

 Já no estudo CHEST-2 (SIMONNEAU et al, 2015), um estudo de extensão com 

riociguate, assim como o PATENT-2, mas com pacientes portadores de hipertensão pulmonar 
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tromboembólica crônica, foi observado um baixo valor prognóstico na relação entre a 

melhoria na classe funcional e a sobrevida dos pacientes (GHOFRANI et al., 2016). 

 De acordo com McLaughlin et al. (2013), as variáveis hemodinâmicas são "padrão-

ouro" para a avaliação dos resultados para os pacientes com HAP (MCLAUGHLIN et al., 

2013). São três os parâmetros hemodinâmicos que o National Institute of Health identifica 

como associados ao aumento no risco de morte: pressão arterial pulmonar média - 

PAPm≥85mmHg, índice cardíaco <2 litros/min/m2 e pressão atrial direita ≥20mmHg, que 

não foi um desfecho analisado nessa revisão (D' ALONSO et al., 1991).  

 Dois estudos que analisaram os dados obtidos do ECR PATENT-1 apresentaram 

desfechos hemodinâmicos. Ghofrani et al., 2013 empregaram a RVP e PAPm. O grupo em 

uso de riociguate obteve boa redução dessas variáveis em relação ao placebo. Em Langleben 

et al., 2015 o índice cardíaco ≥2,5L/min/m2 em uma porcentagem bem maior nos pacientes do 

grupo riociguate com ou sem tratamento prévio com antagonistas do receptor de endotelina 

ou prostanoides. 

 Estudos investigaram o tratamento de longa duração com medicamentos específicos 

para HAP (MCLAUGHLIN et al., 2005; OUDIZ et al., 2009; BENZA et al., 2011; RUBIN et 

al., 2011), os quais avaliaram a mudança na distância de caminhada de 6 minutos e 

sobrevivência em pacientes utilizando outros tratamentos específicos para HAP, em um 

período de tempo comparável ao do tratamento com riociguate.  

 No estudo TRIUMPH (BENZA et al., 2011) observou-se um aumento médio de 18 m 

na distância de caminhada de seis minutos e  sobrevida de 91% dos pacientes após 2 anos no 

tratamento utilizando trepostinil. O estudo ARIES-E (OUDIZ et al., 2009) relatou um 

aumento de 23 e 28 m com ambrisentana 5 mg e 10 mg, respectivamente e sobrevida de 88% 

após 2 anos com os dois tratamentos. Em um estudo de longa duração com bosentana 

observou-se um aumento de 50 m e sobrevida de 89% em 1 ano (MCLAUGHLIN et al., 

2005).  No estudo SUPER-2 utilizando sildenafila, observou-se sobrevida de 88% em 2 anos 

(RUBIN et al., 2011).  Valores comparáveis foram observados no estudo PATENT-2 para o 

riociguate: 50 m em 1 ano, 47 m em 2 anos e sobrevida de 93% em 2 anos (RUBIN et al., 

2015). 

 As limitações apontadas do estudo PATENT-1 se devem principalmente a ausência de 

medidas de análise da eficácia nos pacientes que se retiraram do estudo. Entretanto, foram 
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feitas análises de sensibilidade que imputaram dados e sugeriram que os resultados eram 

confiáveis mesmo com as perdas. Não foram incluídos no estudo todos os pacientes com 

HAP. Foram excluídos os pacientes com HAP associada à infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana, esquistossomose e anemia hemolítica crônica e os em uso de 

inibidor da fosfodiesterase 5 ou prostanoides intravenosos (GHOFRANI et al., 2013). 

 O PATENT-2 apresentou as limitações inerentes de um estudo aberto de longo prazo. 

Como não houve um grupo placebo, pois não pode haver uma administração prolongada deste 

em pacientes com doença progressiva e por causa do tratamento concomitante com terapias 

para HAP, é impossível atribuir todos os resultados em relação a eficácia ao riociguate 

somente. Para os participantes que deixaram o estudo, também foi feita análise de 

sensibilidade imputando-se dados. Nesse caso, os resultados obtidos foram inferiores, mas 

consistentes (RUBIN et al., 2015). 

 O estudo PATENT PLUS, que teve como desfecho primário a alteração máxima na 

pressão arterial supina (PAS) em sua etapa inicial (12 primeiras semanas), resultou em 

mudanças semelhantes na pressão arterial com a adição de riociguate ou placebo a sildenafila. 

A PAS após as 12 semanas iniciais, passou a ser 10mmHg mais baixa no grupo do riociguate 

do que no grupo placebo. Algumas explicações foram dadas, como a combinação de inibidor 

da fosfodiesterase 5 com estimulante da guanilato ciclase solúvel, podendo levar a uma 

vasodilação pronunciada na circulação sistêmica, ou o efeito cumulativo ao longo do tempo, 

ou alterações de doses de medicamentos usados concomitantemente como diuréticos (GALIÈ 

et al., 2015).  

 As limitações apresentadas pelo PATENT PLUS foram: o número pequeno de 

participantes do estudo; a não realização de um teste estatístico formal, o grande número de 

eventos adversos e óbitos, sem evidências clínicas de benefícios, que levaram a encerramento 

do ensaio clínico. 

 A revisão sistemática elaborada seguiu as diretrizes metodológicas para elaboração de 

revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados (BRASIL, 2014) e o 

checklist de 27 itens PRISMA (MOHER et al., 2009), com objetivo de realizar uma revisão de 

boa qualidade. Os estudos obtidos não compararam diretamente, a eficácia do riociguate com 

os outros medicamentos utilizados no tratamento da HAP como ambrisentana, bosentana, 

macitentana, sildenafila, tadalafila, epoprostenol, iloprosta, trepostinil, beraprost, mas 

apontam para eficácia do riociguate com base nos desfechos analisados. 
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 Outra limitação deste trabalho foi a falta de acesso as importantes bases de dados 

EMBASE e Biblioteca Cochrane via Bireme, que provavelmente  reduziu o número de 

estudos selecionados durante a pesquisa bibliográfica. Os dados foram avaliados 

qualitativamente apenas, pois a análise quantitativa, através de metanálise, não foi possível 

devido a heterogeneidade dos cinco estudos obtidos. No entanto, será avaliada possibilidade 

para a realização de Metanálise Bayesiana em subgrupos. 

 Essa RS não teve qualquer fonte de financiamento para sua elaboração. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A hipertensão arterial pulmonar (HAP) é uma doença crônica e com risco de vida, que 

se caracteriza por um aumento da resistência vascular pulmonar devido ao remodelamento 

vascular progressivo, podendo levar à falência cardíaca direita e à morte. Existem algumas 

classes de medicamentos para HAP aprovadas no Brasil. No entanto, há necessidade de  

pesquisas e desenvolvimento em busca de tratamentos para essa enfermidade, pois a 

mortalidade de pacientes com HAP permanece elevada (GALIÈ et al., 2015).        

 Com essa revisão sistemática pretendeu-se buscar evidências sobre uma nova classe, a 

dos estimulantes da guanilato ciclase solúvel, da qual o riociguate, até o momento, é o único 

representante. Este vem sendo alvo de pesquisas desde 2004. Os pacientes alvo são os 

portadores de HAP, pois representa o maior número de acometidos (BRASIL, 2014).   

 Os cinco estudos selecionados, referentes a três ECR, não compararam dados de 

eficácia do riociguate e representantes de outras classes de medicamentos aprovados para 

HAP. O medicamento em questão foi analisado frente ao placebo (PATENT-1), mostrando 

superioridade e levando à sua aprovação pelo FDA para tal indicação em 2013, e pelo EMA 

em 2014 (GALIÈ et al., 2013; EMA, 2014). Em análise posterior (PATENT-2) comprovou-se 

que melhorias apresentadas se mantinham após 1 ano e 2 anos de tratamento com riociguate 

(RUBIN et al., 2015). 

 Com relação ao PATENT-1 e PATENT-2, em análises posteriores feitas por 

Langleben et al. (2015) e Ghofrani et al. (2016), investigou-se a influência dos tratamentos 

anteriores, com antagonistas do receptor de endotelina e prostanoides, em pacientes que 

participaram dos ECR. Os resultados apontam para desfechos melhores nos três grupos em 

uso do riociguate, ou seja, sem tratamento prévio, tratamento prévio com antagonistas do 

receptor de endotelina e prostanoides em comparação com a placebo. 

 Em comparação com ECR de outros tratamentos específicos para HAP descritos por 

Ghofrani et al. (2016), os desfechos distância de caminhada de 6 minutos e sobrevivência com 

o riociguate após 1 e 2 anos de tratamento apresentaram resultados superiores ou similares, do 

que com os outros medicamentos. 
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 O PATENT PLUS fez uma importante avaliação do uso concomitante de riociguate e 

sildenafila, contraindicando essa associação, devido a vários eventos adversos, três óbitos e 

ausência de efeitos benéficos. 

 Os resultados fornecidos por essa revisão sistemática demonstram a eficácia do 

riociguate em relação aos desfechos analisados, sustentando a possibilidade de que esta nova 

opção seja aprovada no Brasil para a indicação de HAP. Atualmente no Brasil, para os 

pacientes não sensíveis aos bloqueadores do canal de cálcio, os medicamentos disponíveis são 

sildenafila, iloprosta, ambrisentana e bosentana, respeitando os critérios de inclusão para o 

uso de cada um deles (BRASIL, 2014).  

 Em 5 de outubro de 2015, o riociguate recebeu a aprovação pela ANVISA para a 

indicação de HPTEC inoperável ou HPTEC persistente ou recorrente após tratamento 

cirúrgico (Bula Adempas® - Riociguate - Bayer), que é uma indicação em que o único 

medicamento aprovado no Brasil ou no exterior é o riociguate. Atualmente o preço é alto para 

o consumidor, já sendo alvo de ações na justiça para sua obtenção. Exemplificando, com a 

alíquota de ICMS 20% do Rio de Janeiro, o preço máximo ao consumidor da caixa de 0,5mg 

com 42 comprimidos é R$ 10.136,02 e a caixa de 2,5mg com 84 comprimidos é R$ 20.272,04 

(ANVISA, 2017).  O seu registro é válido até outubro de 2020. Para HAP não possui registro 

aprovado no Brasil. 

 A elaboração dessa revisão sistemática sobre a eficácia do riociguate em pacientes 

com HAP se propõe a subsidiar novas revisões que possam ser feitas sobre o tema e que 

juntamente com análises econômicas correspondentes sejam ferramentas de suporte à gestão e 

à tomada de decisão, baseadas na mesma racionalidade que envolve uma Avaliação de 

Tecnologia em Saúde. Isto contribui para qualificar as decisões a serem feitas futuramente em 

relação e esse novo medicamento. 
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9 APÊNDICES 

9.1 APÊNDICE A - Estratégias de busca de cada base de dados 

Bases de dados Estratégia de busca 
Nº de 

publicações 

MEDLINE (via 
Pubmed) 

#1 
riociguat OR Adempas OR "BAY 63-2521" OR "BAY-

63-2521" OR "soluble guanylate cyclase 
stimulators" OR "625115-55-1 .rn." 

68 

#2 

hypertension, pulmonary [Mesh] OR "pulmonary 
circulation" [Mesh] OR "vascular diseases" [Mesh] 

OR "pulmonary hypertension" OR PH OR 
"pulmonary arterial hypertension" OR PAH OR 

"idiopathic pulmonary arterial hypertension" OR 
IPAH OR "primary pulmonary hypertension" OR PPH 

OR "pulmonary circulation" OR "vascular disease" 
OR "pulmonary vascular disease" 

#3 

(randomized controlled trial[pt] OR controlled 
clinical trial[pt] OR randomized controlled trials[mh] 

OR random allocation[mh] OR 
double-blind method[mh] OR single-blind 
method[mh] OR clinical trial[pt] OR clinical 

trials[mh] OR ("clinical trial"[tw]) OR ((singl*[tw] 
OR doubl*[tw] OR trebl*[tw] OR tripl*[tw]) AND 

(mask*[tw] OR 
blind*[tw])) OR ("latin square"[tw]) OR 

placebos[mh] OR placebo*[tw] OR random*[tw] OR 
research design[mh:noexp] OR 

follow-up studies[mh] OR prospective studies[mh] 
OR cross-over 

studies[mh] OR control*[tw] OR prospectiv*[tw] OR 
volunteer*[tw]) 

NOT (animal[mh] NOT human[mh]) 

Cochrane Library 
Wiley 

#1 riociguat or Adempas or BAY 63-2521 or BAY-63-
2521 or soluble guanylate cyclase stimulators 

63 
#2 

hypertension, pulmonary or pulmonary circulation 
or vascular diseases or pulmonary hypertension or 
PH or pulmonary arterial hypertension or PAH or 

idiopathic pulmonary arterial hypertension or IPAH 
or primary pulmonary hypertension or PPH or 
pulmonary circulation or vascular disease or 

pulmonary vascular disease 

#3 
Nessa base de dados é possível selecionar os 

ensaios clínicos sem ter que colocar como termo de 
busca. 
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Web of Science 
(Todas as bases 

de dados) 

#1 
TS=(riociguat OR Adempas OR "BAY 63-2521" OR 

"BAY-63-2521" OR "soluble guanylate cyclase 
stimulators") 

106 
#2 

TS=("hypertension, pulmonary" OR "pulmonary 
circulation" OR "vascular diseases" OR "pulmonary 

hypertension" OR PH OR "pulmonary arterial 
hypertension" OR PAH OR "idiopathic pulmonary 

arterial hypertension" OR IPAH OR "primary 
pulmonary hypertension" OR PPH OR "pulmonary 
circulation" OR "vascular disease" OR "pulmonary 

vascular disease") 

#3 

TS=("randomized controlled trial" OR "controlled 
clinical trial" OR randomized OR placebo OR "clinical 
trials as topic" OR "drug therapy" OR randomly OR 

trial OR groups)  

Science Direct 

#1 
(riociguat OR Adempas OR "BAY 63-2521" OR "BAY-

63-2521" OR "soluble guanylate cyclase 
stimulators") 

229 
#2 

("hypertension, pulmonary" OR "pulmonary 
circulation" OR "vascular diseases" OR "pulmonary 

hypertension" OR "pulmonary arterial 
hypertension" OR "idiopathic pulmonary arterial 

hypertension" OR "primary pulmonary 
hypertension" OR "pulmonary circulation") 

#3 ("randomized controlled trial" OR "controlled 
clinical trial" OR randomized OR placebo OR "clinical 

trials as topic" OR randomly OR trial OR groups) 

LILACS (via 
BIREME) 

#1 

(riociguat OR Adempas OR "BAY 63-2521" OR "BAY-
63-2521" OR "soluble guanylate cyclase 

stimulators" OR "estimulador da guanilato ciclase 
solúvel" OR "estimuladores de la guanilato ciclasa 

soluble") 

1 

#2 

("Hypertension, Pulmonary" OR  "Hipertensión 
Pulmonar" OR "Hipertensão Pulmonar" OR 

"Pulmonary Circulation" OR "Circulación Pulmonar" 
OR "Circulação Pulmonar" OR "Vascular Diseases" 

OR "Enfermedades Vasculares"  OR "Doenças 
Vasculares" ) NENHUM ESTUDO OBTIDO 
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#3 

("Randomized Controlled Trial" OR "Ensayo Clínico 
Controlado Aleatorio" OR "Ensaio Clínico 

Controlado Aleatório" OR "Controlled Clinical Tria"l 
OR "Ensayo Clínico Controlado" OR "Ensaio Clínico 
Controlado" OR "Randomized Controlled Trials as 

Topic" OR" Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios 
como Asunto" OR "Ensaios Clínicos Controlados 
Aleatórios como Assunto") NENHUM ESTUDO  

OBTIDO 

    TOTAL 467 

Fonte: Elaboração própria
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9.2 APÊNDICE B - Tabela das características gerais dos estudos. 

Abreviação: HAPI - Hipertensão arterial pulmonar idiopática; HAPH - Hipertensão arterial pulmonar hereditária; HAPA - Hipertensão arterial 

pulmonar associada. 

 

Fonte: Elaboração própria 



70 

 

Autores, ano 
Nome do 

estudo 
Grupos Tratamentos anteriores 

Número de 
participantes 

(n) 

Idade 
(média) 

Sexo 
feminino 

(%) 

Duração 
(semanas) 

Etiologia (%) 

HAPI HAPH HAPA 

GALIÈ et al., 2015 PATENT PLUS 

Sildenadila 20mg 
3 vezes ao dia + 
Riociguate (1mg a 
2,5mg) / 
Sildenadila 20mg 
3 vezes ao dia + 
Placebo  

Somente terapia de 
suporte. 

  
Randomizados              

n=18               
Final das 12 

semanas    
n=17  

(extensão 
aberta a longo 

prazo) 60 67 
12 

(Randomizados) 50 - 50 

GHOFRANI et al., 2013 PATENT-1 

Riociguate 1,5mg 
3 vezes ao dia/          
Riociguate 2,5mg 
3 vezes ao dia/   
Placebo     

Antagonistas do 
receptor de endotelina 
(44%) ou prostanoide 
(6%)  ou nenhum (50%) 

  
Randomizados:          

n=443              
Final do estudo 

n=405 (91%) 51±17 79 12 61 2 37 

GHOFRANI et al., 2016 PATENT-2 
Sem tratamento 
prévio/ Com 
tratamento prévio 

Antagonistas do 
receptor de endotelina 
(43%) ou prostanoide 
(6%)  ou ambos (1%) ou  
Riociguate (PATENT-1) 
(50%) 

n=396           
Final de 2 anos 

de estudo  
n=307 50±16 80 95 62 2 36 

LANGLEBEN et al., 2015 PATENT-1 

Sem tratamento 
prévio / 
Tratamento  
prévio com ERAs 
/Tratamento 
prévio com 
prostanoides 

Antagonistas do 
receptor de endotelina 
(44%) ou prostanoide 
(6%)  ou nenhum (50%) 

Randomizados:           
n=443          

Final do estudo       
n=405       
(91%) 51±17 79 12 61 2 37 

RUBIN et al., 2015 PATENT-2 

Antigo Riociguate 
1,5mg 3 vezes ao 
dia/ Antigo  
Riociguate 2,5mg 
3 vezes ao dia/   
Antigo Placebo    

Antagonistas do 
receptor de endotelina 
(43%) ou prostanoide 
(6%)  ou ambos (1%) ou  
Riociguate (PATENT-1) 
(50%) n=396 50±16 80 95 62 2 36 
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9.3 APÊNDICE C - Tabela com dados dos pacientes do grupo intervenção e controle.  

 

Autor, ano 
  

Intervenção/dose diária) 
  

Sexo (%) Idade 
anos 

  

Tamanho 
da 

amostra  
  

Controle 
  

Sexo (%) Idade 
anos 

  

Tamanho 
da 

amostra 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

GALIÈ et al., 2015 
Sildenafila 20mg 3 vezes ao 
dia + Riociguat (1mg a 
2,5mg) 67 33 58 12 

Sildenafila 20mg 3 
vezes ao dia + 
Placebo  67 33 61 

 
 

6 

GHOFRANI et al., 2013 

Riociguate /1,5mg 3 vezes 
ao dia 78 22 49 63 

Placebo 78 22 51 126 
Riociguate /2,5mg 3 vezes 
ao dia 80 20 51 254 

RUBIN et al., 2015 

*Antigo Riociguate /1,5mg 3 
vezes ao dia 

79 21 48 56 

*Antigo Placebo 80 20 49 109 
*Antigo Riociguate /2,5mg 3 
vezes ao dia 

81 19 50 231 

* No final da 8º semana (período de ajustamento de dose e duplo cego) a maioria dos pacientes dos 

antigos grupos riociguate 2,5mg, 1,5mg e placebo estavam recebendo a dose de 2,5mg 3 vezes ao dia 

(79%, 91% e 77%, respectivamente). 

   

Fonte: Elaboração própria 

 


