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A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de 
São Paulo (Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo) é o órgão 
oficial de divulgação da Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo (SOCESP). Trata-se de uma publicação trimes-
tral, com previsão de 120 páginas por edição, e indexada no 
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde) e no Latindex (Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal).

Cada edição abrangerá dois temas distintos, seleciona-
dos a critério da Diretoria de Publicações. Cada tema incluirá 
no máximo seis artigos. Em todas as edições serão convidados 
dois editores, um para cada tema. Editores convidados e autores 
devem adequar os artigos às Normas para Publicação, evitando-
-se prejuízo às fases de produção editorial e de produção gráfica.

1 DADOS GERAIS PARA PREPARO DO ARTIGO
A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de 

São Paulo adota as Normas de Vancouver (Uniform Require-
ments for Manuscript Submitted to Biomedical Journals – revi-
são em julho/2010), organizadas pelo International Committee 
of Medical Journal Editors: “Vancouver Style” (http://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
1.1 Cada artigo deverá ter até 20 páginas, incluindo as referên-

cias, respeitando a configuração de página padrão (2,5 cm 
nas laterais da página e 3,5 cm nas bordas superior e infe-
rior), e deverá ser digitado em Times New Roman, tamanho 
10, e espaçamento entre linhas de 1,5. Poderão ser inseridas 
até 4 ilustrações, considerando figuras, fotografias, gráficos 
e/ou tabelas, e até 50 referências. As exceções serão anali-
sadas pelos editores.

1.2 O uso de abreviaturas, mesmo as consagradas, deverá ser 
evitado.

1.3 O texto deverá ser digitado sem formatações especiais.
1.4 As tabelas deverão ser digitadas no mesmo processador/

editor de texto utilizado para o restante do texto. Não serão 
aceitas tabelas enviadas como imagem.

2 SEQUÊNCIA DA DISPOSIÇÃO DO TEXTO

Somente serão considerados aptos à produção editorial os 
artigos que se enquadrarem nas Normas para Publicação aqui 
apresentadas, respeitando a seguinte disposição:

2.1 Primeira página
-Título do artigo em português.

-Nome(s) do(s) autor(es) por extenso.
-Instituição(ões) a que cada autor pertence.
-Nome do autor responsável pela correspondência e 

endereço completo, incluindo endereço eletrônico.
2.2 Segunda página

-Resumo: até 250 palavras.
-Descritores: até 5 (obter os termos no “DeCS – Descri-

tores em Ciências da Saúde”, disponível em: http://decs.bvs.br).
2.3 Terceira página

-Título em inglês.

-Abstract (resumo em inglês): até 250 palavras.
-Descriptors: até 5 (obter os termos no DeCS – versão 

em inglês).
2.4 Quarta página e demais

-Corpo do texto: organizado em intertítulo, subtítulo, 
etc.

3 ESTILO E FORMATO DAS REFERÊNCIAS

3.1 As referências devem ser citadas quando efetivamente 
consultadas e numeradas, no corpo do texto, em formato so-
brescrito, respeitando a ordem de entrada no texto.
3.2 Incluir até 50 referências relevantes.
3.3 Exemplos de referências.
Artigo de revista com até 6 autores, citar todos os autores

Pahl E, Seghal R, Chystolf D, Neches WH, Webb CL, Duffy 
CE. Feasibility of exercise stress echocardiography for the 
follow-up of children with coronary involvement secondary 
to Kawasaki. Circulation. 1995;91(1):122-8.
Artigo de revista com mais de 6 autores, citar os seis pri-
meiros autores seguidos de et al.
Yu CM, Fung JW, Zhang Q, Chan CK, Chan YS, Lin H, 
et al. Tissue Doppler imaging is supervisor to strain rate 
imaging and prost systolic shortening on the prediction of 
reverse remodeling is both ischemics and nonischemics 
heart failure after cardiac resynchronization therapy. Cir-
culation. 2004;110(1):68-79.

Instituição como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zeland. Clinical 
exercise stress testing: safety and performance guidelines. 
Med J Aust. 1996;164(5):282-4.

Sem indicação de autoria
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 

1994;84(12):15.
Volume com suplemento

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcino-
genicity and occupational lung cancer. Environ Health 
Prospect. 1994;102 Suppl 1:275-82.

Livro
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. 
Medical microbiology. 4th ed. Saint Louis: Mosby; 2002.

Capítulo de livro
Mylek WY. Endothelium and its properties. In: Clark BL 
Jr, editor. New frontiers in surgery. New York: McGraw 
Hill; 1998.p. 55-64.

Monografias, dissertações e teses
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone sur-
vey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant 
(MI): Central Michigan University; 2002. Takemura CK. 
Correlação das variáveis geométricas de lesões coronárias 
com achados ultra-sonográficas [tese]. São Paulo: Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2003.

Eventos
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s compu-
tational effort statistic for genetic programming. In: Foster 
JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Ge-
netic programming, EuroGP 2002: Proceedings of the 5th 
European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 
3-5; Kinsdale, Ireland, Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

norMaS Para PuBlicação De artigoS na

reviSta Da SocieDaDe De carDiologia Do eStaDo De São Paulo
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Material eletrônico
- Consultas na Internet:
Ministério da Saúde [homepage]. Secretaria Executiva. 
Datasus. Informações de Saúde. Morbidade e informações 
epidemiológicas [citado 2000 maio 10]. Disponível em: 
http://www.datasus.gov.br. Sabroza PC. Globalização e 
saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das populações. 
In: 4º Congresso Brasileiro de Epidemiologia [on line]; 
1998 Ago 1-5; Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio de 
Janeiro: ABRASCO; 1998 [citado 1999 jan 17]. Disponível 
em: http://www.abrasco.br/epirio98.
- Jornal:
Novo remédio ajuda a deixar o hábito de fumar. O Globo, 
Rio de Janeiro [jornal on line]. 1999 maio 17 [citado 1999 
ago 17]. Disponível em: http://www.oglobo.com.br.
- revIsta:
Morse SS. Factors in the emergence of infections diseases. 
Emerg Infect Dis. 1995;1(1):e10-e23. [cited 1996 Jun 5]. 
Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.
- lIvro:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996 [cited 1999 May 27]. Available from: 
http://www.sinuses.com/postsurg.htm.
- Capítulo de lIvro quando o autor do Capítulo é o mesmo 
autor do lIvro:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996. p. e31-e43. [cited 1999 May 27]. Avai-
lable from: http://www.sinuses.com/postsurg.htm.
- tese (lIvro no todo):
Lourenço LG. Relação entre a contagem de microdensidade 
vasal tumoral e o prognóstico do adenocarcinoma gástrico 
operado [tese on line]. São Paulo: Universidade Federal 
de São Paulo; 1999 [citado 1999 jun 10]. Disponível em: 
http://www.epm.br/cirurgia/gastro/laercio.

4 TABELAS E FIGURAS
4.1 Tabelas

As tabelas devem ser inseridas apenas quando necessário 
para a efetiva compreensão do trabalho, não devem ser 
redundantes (repetindo informações já mencionadas no 
corpo do texto), e devem ser numeradas por ordem de 
citação. Devem ser apresentadas em páginas separadas, no 
mesmo arquivo do texto, depois das referências, digitadas 
em Word e configuradas em espaço duplo, sem linhas de 

grade. Devem ser numeradas em numeral arábico e o título 
(enunciado) deve ser conciso. Os marcadores de rodapé 
devem obedecer à seguinte ordem: *, †, ‡, §, #, **. As abre-
viações utilizadas devem ser definidas no rodapé da tabela.
4.2 Figuras
As figuras devem ser submetidas em alta resolução 
(mínimo de 300 dpi e 1000px de largura) e enviadas em 
formato JPEG. As legendas das figuras devem constar em 
páginas separadas, após as tabelas, e permitir sua perfeita 
compreensão, independentemente do texto.
Siglas e abreviações usadas nas figuras devem ser explici-
tadas nas legendas.

5 ENVIO DO MATERIAL
O artigo completo, compreendendo texto, figuras/fotos/

gráficos e tabelas, deverá ser enviado unicamente via Internet 
para o e-mail do editor responsável pelo tema para o qual o 
autor foi convidado a escrever. O artigo deverá ser acompa-
nhado por uma carta de submissão, em PDF, contendo uma 
declaração do autor de que todos os coautores estão de acordo 
com o conteúdo expresso no trabalho, explicitando a presença 
ou não de conflito de interesses e a inexistência de problema 
ético relacionado.

Atenção: Solicitamos aos autores a elaboração de um 
teste de múltipla escolha relativo ao assunto abordado em 
seus respectivos artigos. Esse material será disponibilizado no 
website www.socesp.org.br, como contribuição ao programa 
de educação médica continuada destinado a nossos leitores.

6 DIREITOS AUTORAIS
Após o aceite do artigo e previamente à publicação, os 

autores deverão encaminhar à SOCESP (socesp@socesp.org.
br), em PDF, a seguinte declaração escrita e assinada, inclusive 
pelos coautores:

O(s) autor(es) abaixo assinado(s) transfere(m) todos 
os direitos autorais do artigo (título do artigo) à Revista da 
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. O(s) 
signatário(s) garante(m) que o artigo não infringe os direitos 
autorais ou qualquer outro direito de propriedade de terceiros, 
e confirma(m) que sua versão final foi revista e aprovada por 
ele(s).

Todos os artigos publicados tornam-se propriedade per-
manente da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo e não podem ser publicados sem o consentimento 
por escrito da Diretoria de Publicações.
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CARTA DO EDITOR CONVIDADO

DiSfunção enDotelial

Poucas décadas atrás o conhecimento sobre o endotélio vascular era diminuto. A partir da observação 
original de Furchgott e Zawadizki - The obligatory role of endotelial cells in the relaxation of arterial smooth 
muscle by acethylcholine (Nature, 1980), identificando o fator relaxante derivado do endotélio - hoje, óxido 
nítrico, surgiram inúmeros estudos altamente sofisticados demonstrando a vital participação do endotélio nas 
situações de saúde e principalmente nos mecanismos fisiopatológicos de inúmeras doenças - principalmente 
as que afetam o sistema cardiovascular.

O endotélio vascular tem papel crucial na interface entre o sangue e os tecidos, exercendo papel 
fundamental na regulação de inúmeros processos, entretanto quando ativado por estimulo inflamatório ou 
quando em disfunção, vários mecanismos fisiopatológicos influenciam a ocorrência e a evolução de várias 
doenças como a aterosclerose, a hipertensão arterial e a insuficiência cardíaca.

Ao receber o honroso convite da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo para editar este 
número da Revista da SOCESP - Disfunção Endotelial, procuramos buscar junto as Instituições de nosso 
estado, o grande avanço do conhecimento em uma área praticamente ignorada há poucas décadas. Os autores 
ao apresentarem os trabalhos realizados em seus centros de pesquisa, nos deram a oportunidade com esta 
edição, de apreciar o alto grau da produção científica na área do Endotélio Vascular, e nítidos exemplos de 
como a ciência básica pode ser aplicada a medicina clínica.

Agradecemos aos autores convidados pela excelência do trabalho realizado esperando que apreciem 
o material apresentado.

Boa leitura a todos!

Antonio Carlos Palandri Chagas,
Professor Titular de Cardiologia, FMABC,

Professor Livre-Docente, FMUSP,
Laboratório de Biologia Vascular, INCOR-FMUSP.
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Endotélio é um órgão secretor que recobre a face interna de todos 

os vasos, atua como barreira entre o meio circulante e a parede 

arterial, secreta substâncias vasodilatadoras e vasoconstritoras 

por meio das quais regula a vasomotricidade arterial, protege 

contra a coagulação do sangue e é antiproliferativo. Desempenha 

papel fundamental na aterosclerose: esta começa pela disfunção 

endotelial, a qual permite a entrada de partículas lipídicas 

na região subendotelial. A partir daí, formam-se as placas 

ateroscleróticas, sob a influência de células inflamatórias. 

A progressão das placas é em parte também mediada pelo 

endotélio; igualmente, a instabilização das placas, fenômeno 

responsável pelos eventos coronários agudos, também depende 

em grande parte de lesões endoteliais. A disfunção endotelial 

precede fenômenos clínicos da aterosclerose, como a angina. 

Neste artigo, resumimos os aspectos mais relevantes da 

participação do endotélio na aterosclerose.
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The endothelium is a secretory organ that covers the 
inner surface of all vessels. It acts as a barrier separating 
the circulating millieu from the arterial wall, produces 
several vasoconstrictive and vasodilating substances 
through which blood circulation and arterial dilation 
are preserved. It plays pivotal roles in atherosclerosis; 
the latter begins with endothelial dysfunction which 
permits that lipid particles penetrate the sub-endothelial 
space thus initiating a cascade of events mainly mediated 
by inflammatory cells. Atherosclerosis progression 
and plaque instability are both endothelium dependent 
phenomena. Endothelial dysfunction precedes clinical 
manifestations of atherosclerosis, such as in angina. In 
this article we review the main features of endothelial 
participation in atherosclerosis.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(4):10-17
RSCESP (72594)-2082

enDotheliuM anD atheroScleroSiS

Descriptors: atherosclerosis, endothelium vascular, 
endothelium/physiopathology.

Descritores: aterosclerose, endotélio vascular, endotélio/
fisiopatologia.
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Aterosclerose é o principal processo contribuinte 
para a patogênese, uma das maiores complicações 
cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio, 

miocardiopatia isquêmica e morte súbita. O endotélio é o local 
onde o processo se inicia.

O endotélio é órgão com funções autócrinas e 
parácrinas, exercendo inúmeras ações específicas, como o 
controle do tônus vascular, da coagulação e fibrinólise local, 
além de apresentar interações específicas com a adesividade 
leucocitária e plaquetária. Sob ação do shear stress, produz 
substâncias vasodilatadoras e vasoconstritoras, como ilustrado 
na Figura 11. Radicais livres de O2 são também produzidos pelo 
endotélio, como mostra a Figura 22.

Uma das principais moléculas endoteliais é o óxido 
nítrico (NO). O NO é sintetizado pelo endotélio, a partir da 
L-arginina e através da enzima NO-sintase, sob influência 
de cofatores como a tetrahidrobiopterina (BH4) (Figura 3)3. 
Difunde-se rapidamente até as fibras musculares lisas, onde 
se combina com o ferro da porção ativa da guanilil-ciclase, 
ativando-a para a produção de GMP-cíclico, que estimula o 
relaxamento das fibras musculares lisas. O NO também exerce 
importante ação regulatória local, influenciando diretamente 
sobre grau de adesividade leucocitária e expressão de moléculas 
de adesão leucocitária.

Figura 1. Fatores vasoativos produzidos pelo endotélio (Ref. 1).

Figura 2. Espectro de EPR do aduto-radical de PBN, obtido do extrato 
lipídico de aortas torácicas de coelhos. Aortas com endotélio íntegro 
(espectros à esquerda). A retirada mecânica do endotélio praticamente 
aboliu esta resposta (Ref. 2). EPR: Espectroscopia de Ressonância 
para magnética eletrônica; PBN: α-fenil-t-butilnitrona.

Figura 3. Estrutura da NOS endotelial na sua forma ativa (dímero). 
Os componentes FMN, FAD e NAFPH formam o domínio redutase, 
enquanto os sítios de ligação à BH4 e ao ferro heme formam o domínio 
oxidase. BH4: Tetrahidrobiopterina; CaM: Calmodulina; FM: Flavina 
mononucleotídeo; FAD: Flavina adenina dinucleotídeo (Ref. 3).

Dentre suas ações fisiológicas, incluem-se:
1. manutenção de uma superfície luminal não 

trombótica;
2. atuação como uma barreira seletivamente 

permeável, onde há troca de substâncias através 
de transporte ativo entre a luz luminal e a parede 
arterial;

3. manutenção do tônus vascular por meio da 
produção e liberação de pequenas moléculas como 
o NO, prostaciclinas (PGI2) e endotelina (ET) 
que modulam vasodilatação e vasoconstrição, 
respectivamente;

4. formação e secreção de moléculas reguladoras 
de crescimento e citocinas;

5. habilidade para modificação (oxidação) de 
lipoproteínas assim que são transportadas para a 
parede arterial. Mudanças em uma ou mais dessas 
propriedades podem representar os primeiros 
estágios da disfunção endotelial.
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DiSfunção enDotelial

A disfunção endotelial pode ser definida como a 
incapacidade de o endotélio exercer suas funções fisiológicas. 
Quando falamos em disfunção endotelial, em geral, nos 
referimos à incapacidade de regulação da vasodilatação arterial 
mediada pelo fluxo sanguíneo (DMF). Os fatores de risco 
clássicos deprimem a DMF, interferem em múltiplas funções 
endoteliais, levando, por fim, à formação de placas, como 
mostrado nas Figuras 4 e 4A4,5.

ocorre tipicamente nas bifurcações arteriais. A formação da 
placa ateromatosa é um contínuo que compreende as seguintes 
fases: disfunção endotelial; penetração de LDL e leucócitos 
circulantes, especificamente linfócitos T e monócitos, para a 
região subendotelial; oxidação de LDL; formação de células 
espumosas; migração e proliferação de CMLV para o espaço 
subendotelial, e síntese de matriz extracelular (MEC); lesão 
estrutural do endotélio, com deposição de plaquetas e formação 
de trombos7.

O endotélio normal participa de modo essencial na 
regulação do tônus vascular, na resposta inflamatória, na 
coagulação/fibrinolise e na resposta imune. Seu principal 
produto vasodilatador, o NO, protege contra lesão vascular, 
inflamação e trombose. O NO inibe a adesão leucocitária 
ao endotélio, evita proliferação das CML e é antitrombótico 
porque limita a agregação plaquetária. Porém, na presença de 
fatores de risco como hipercolesterolemia, tabagismo, diabetes 
mellitus ou hipertensão arterial estas defesas do endotélio 
entram em colapso. Assim, a hipercolesterolemia promove 
a deposição de leucócitos sobre o endotélio. Angiotensina 
II causa produção de espécies reativas de oxigênio (ERO2), 
aumenta a expressão de interleucina - 6 (IL-6) e proteína 
quimiotática de monócitos (MCP-1) e hiperregula molécula 
de adesão de célula vascular (VCAM-1). Proteína C reativa 
(PCR) também promove disfunção endotelial ao diminuir 
produção e biodisponibilidade do NO. Tais modificações no 
endotélio promovem inflamação do vaso, criando condições 
para o desenvolvimento da aterosclerose.

A deposição de leucócitos sobre o endotélio, e 
sua penetração no espaço subendotelial, é mediada por 
moléculas de adesão, expressas no endotélio e nas células 
circulantes. Entre as moléculas de adesão, destacam-se a 
VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule), a ICAM-1 
(intercellular adhesion molecule), a E-seletina, também 
denominada de molécula de adesão da fase aguda, e a 
ELAM-1 (endothelial leukocyte adhesion molecule). A 
expressão de moléculas de adesão é induzida por citocinas 
sintetizadas em pequenas concentrações pelo endotélio 
arterial, tais como interleucina-1β (IL-1 β), interleucina-4 
(IL-4), interleucina-6 (IL-6), interleucina 18, mas também 
por angiotensina II, PCR que é produzida no fígado 
pelo IL-6, pela captação LDLox via receptor-1 de LDL 
(LOX-1), e pelo ligante CD40/CD40L. Na vigência de 
disfunção endotelial, a concentração destas citocinas se 
eleva, estimulando a produção de moléculas de adesão, 
assim favorecendo o recrutamento e adesão de monócitos à 
superfície endotelial.

O sistema CD40/CD40L é uma proteína da membrana 
celular inicialmente descrita em linfócitos B e T; é expressa 
em todos os tipos celulares atuantes em aterosclerose, i.e., 
linfócitos T ativados, CE e macrófagos. É composta de 
CD40, uma proteína da membrana de 50-kDa, da família do 
receptor do TNF, e da CD40L, de 39 kDa da família do TNF. 
A expressão de CD40/CD40L no ateroma é induzida por 

Figura 4. Ação de fatores de risco sobre a dilatação da artéria branquial 
mediada pelo fluxo (DMF) (Ref. 4).

Figura 4A. Disfunção endotelial como elemento central na ação 
dos fatores de risco sobre a parede arterial, levando a eventos 
cardiovasculares e cerebrais. Mantêm-se siglas em inglês por 
fidelidade ao original (Ref. 5, com permissão).

A resposta vascular à lesão induzida pelos fatores 
de risco envolve a interação de diversos grupos celulares, 
tais como células endoteliais (CE), monócitos/macrófagos, 
linfócitos T, plaquetas e células musculares lisas vasculares 
(CMLV)6. As lesões iniciais ocorrem especialmente em locais 
onde o fluxo laminar sanguíneo está alterado, o que interfere 
no shear stress e nas características normais do endotélio, 
causando diminuição da produção do óxido nítrico (NO); isto 
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LDLox (LDL oxidada) e, por sua vez, causa a produção de 
E-seletina, citocinas, VCAM-1 e ICAM-1, portanto, facilitando 
o recrutamento de leucócitos para o endotélio. Assim, sem 
surpresa, tem sido implicada na patogenia da aterosclerose. 
Por exemplo, usando modelos de camundongos deficientes 
em receptor de LDL, e aplicando um anticorpo neutralizador 
de CDL40, obteve-se grande redução de aterosclerose. Em 
situações clínicas, níveis elevados de CDL40 solúvel têm sido 
relacionados à maior incidência de eventos em pacientes com 
síndromes coronários agudos.

A interleucina-18 é também participante significativa 
do processo aterosclerótico. Ela está francamente expressa 
nas placas ateroscleróticas, principalmente em macrófagos 
e mostrou-se marcador de risco independente em pacientes 
com doença coronária. IL-18 induz o recrutamento de células 
inflamatórias na placa e estimula a produção de ICAM-1 e 
VCAM-1. Tem-se até considerado que o bloqueio da IL-8 
possa ser um objetivo terapêutico; assim, notou-se que perda 
de peso reduz seus níveis circulantes.

Uma vez aderentes ao endotélio, monócitos migram 
para a região subendotelial, passando por entre as células 
endoteliais, via interação com receptor de monócitos CCR2. 
Papel importante na migração de monócitos é exercido pela 
MCP-1 (monocyte chemoatractant protein-1), um poderoso 
agente quimiotático. Dentro da íntima, os monócitos se 
diferenciam em macrófagos e passam a expressar receptores 
removedores, tais como CD36, LOX-1 e SR-A que internalizam 
lipoproteínas modificadas Figura 57.

A diferenciação de monócitos em macrófagos e a 
proliferação destes deve-se em grande parte à ação do M-CSF 
(macrophage colony stimulating factor). A formação das 
células espumosas requer partículas de LDL, que também 
penetram por entre CE e alcançam o espaço subendotelial. Aí, 
sofrem um processo de oxidação, por meio de ERO2 secretadas 
por CE, macrófagos e CML. A captação da LDL modificada 
pelos macrófagos é que origina as células gordurosas, que 
formam as lesões iniciais da aterosclerose. Células gordurosas, 
por sua vez, produzem citocinas que mantêm estímulo para a 
atração de leucócitos, promovem replicação de macrófagos e 
aumentam a expressão de receptores removedores Figura 67.

Figura 5. Mecanismos iniciais na formação da lesão aterosclerótica. 
Mantêm-se siglas em inglês por fidelidade ao original (Ref. 7, com 
permissão).

Figura 6. Formação de células espumosas e migração de células 
musculares lisas na fase proliferativa da formação da lesão. Mantêm-se 
siglas em inglês por fidelidade ao original (Ref. 7, com permissão).

As ações aterogênicas da LDLox se exercem princi-
palmente através do receptor semelhante a lectina, específico 
para LDLox.- LOX-1- pela qual é ativado. Está presente em 
CE, macrófagos e CML; é uma proteína de membrana tipo II, 
com um domínio extracelular tipo lectina, que pode ser clivado, 
e, assim, liberar sua forma solúvel, LOX-1. Em condições 
normais, serve como removedor de detritos celulares de células 
apoptóticas ou lesadas. No entanto, concentrações elevadas 
do mesmo foram encontradas em lesões ateroscleróticas de 
diversas fases evolutivas. Na presença de vários fatores de risco, 
como hipertensão, diabetes e hipercolesterolemia, LOX-1 é 
fartamente encontrado em vasos sanguíneos. Angiotensina II e 
endotelina, dois antagonistas de NO, intermedeiam a expressão 
de LOX-1. O aumento de LOX-1 eleva também a captação de 
LDLox pelas células, o que, por sua vez, incrementa a síntese 
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de LOX-1; isso reduz a disponibilidade de NO, agravando a 
disfunção endotelial. O aumento de LOX-1 também induz 
apoptose, aumenta expressão de P-seletina, VCAM e ICAM-1, 
desencadeia a atuação da via de sinalização CD40/CD40L, 
e aumenta a produção de ERO2, bem como modula ação de 
metaloproteinase. Portanto, graças a essa ampla gama de ações, 
a hiperregulação de LOX-1 tem grande importância em todas 
as fases do processo aterosclerótico Figura 77.

expansão do ateroma. À exposição aos já conhecidos fatores 
de risco para aterosclerose, principalmente hipercolesterolemia, 
é capaz de mudar a proporção dos fagócitos de um indivíduo, 
alterando o equilíbrio fisiológico, e deste modo, favorecer a 
produção de fagócitos produtores de quimiocinas inflamatórias 
contribuintes para a perpetuação do processo de aterogênese.

Receptores ativados por proteases (PARs) são uma 
família de receptores de membrana ligados a proteínas-G que 
intermedeiam lesões teciduais a diversas respostas celulares, 
incluindo inflamação e reparação tecidual. Identificaram-se 
quatro PARS, nomeados de 1 a 48. Em lesões ateroscleróticas e 
lesões vasculares induzidas, seus níveis encontram-se elevados; 
estão presentes em CE, CML e plaquetas. Ativação de PAR1 
e PAR-4 causam adesividade de monócitos ao endotélio por 
meio da liberação de p-seletina e fator de von Willebrand. 
Ativação de PARS também liga-se à produção de IL-6, a 
interleucina que promove síntese de PCR. A ativação de 
PARS também está relacionada à ativação plaquetária, que é 
importante fenômeno na evolução da aterosclerose. Por outro 
lado, a ativação de PAR-2 induziu migração de CML in vitro, 
fenômeno inibido por anticorpo anti-PAR. No geral, a ativação 
de PARs promove resposta inflamatória na íntima e, assim, 
facilita desencadeamento e a progressão das placas.

Receptores ativados de proliferação peroxisomal 
(PPARs) modulam os estágios iniciais da aterogênese, pois 
regulam a quimiotaxia e adesão de células circulantes às célu-
las endoteliais. Os ativadores dos PPARα e PPARγ inibem a 
expressão de endotelina-1, a expressão de MCP-1, modulam 
a proliferação de linfócitos T e a resposta imune e reduzem a 
expressão de VCAM-1 e ICAM-1. Os PPARs são receptores 
nucleares ativados por ácidos graxos e derivados e participam 
da regulação dos lípides plasmáticos, lipoproteínas, secreção 
de insulina e de processos inflamatórios.

Além dos efeitos acima, os PPARs modulam a 
agregação plaquetária por meio da redução da expressão de 
tromboxane A2, reduzem a expressão de receptores ativadores 
de plaquetas e do fator tecidual de monócitos e macrófagos, 
diminuindo a resposta trombogênica do vaso.

Assim, o efeito antiaterogênico do PPARγ é predominante 
e foi documentado em modelos experimentais de aterosclerose. 
A ação antiaterogênica dos PPARs também é decorrente da 
inibição de genes inflamatórios e da síntese de citocinas como 
o TNFα, as IL-1β, IL-6 e IL-8 e metaloproteinases.

A presença de linfócitos T no processo de aterogênese, 
associado à presença de macrófagos, sugere que além de uma 
reação inflamatória também coexiste uma reação imunológica 
local, que poderia estar associada à presença de um antígeno 
específico.

As células espumosas, além de serem uma grande 
reserva de lipídios local, também são importante fonte de 
mediadores pró-inflamatórios (citocinas e quimiocinas) 
e elaboradoras de espécies oxidantes, caracterizando um 
importante papel como amplificadores do processo inflamatório 
local, denominado imunidade inata9.

Figura 7. Aspecto mais avançado da formação da placa, capa fibrosa, 
núcleo lipídico, apoptose. Mantêm-se siglas em inglês por fidelidade 
ao original (Ref. 7, com permissão).

Uma característica importante dos monócitos/macró-
fagos é sua diversidade. Diferentes tipos de fagócitos foram 
identificados num mesmo indivíduo, os quais acabam por 
contribuir diferentemente no processo de infiltração na placa 
aterosclerótica e suas complicações. Dependendo dos sinais a 
que os diferentes tipos de fagócitos são expostos, eles são capa-
zes de expressar moléculas pró ou até antiaterogênicas. Estudos 
envolvendo a expressão de diferentes moléculas de adesão têm 
identificado dois substratos de monócitos. Células produtoras 
de CD14+/CD16- representam 80%-90% dos monócitos 
circulantes e expressam altos níveis de CCR2 (receptor para 
MCP-1) e baixos níveis de CX3CR1 (receptor da fructalquina).

Em exposição ao Lipopolissacarídeo (LPS - importante 
estimulante para a produção e expressão de quimiocinas 
inflamatórias), eles são produtores fracos de citocinas 
inflamatórias. Já os monócitos que expressam os receptores 
CD16+ em sua membrana (10%-20% dos monócitos 
circulantes), os quais são fortes produtores CX3CR1, são 
responsáveis pela expressão de grande parte das citocinas 
inflamatórias, sendo estes os maiores contribuintes para a 
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Além da resposta inata, também está muito bem 
caracterizado o papel da resposta adaptativa local na progressão 
das lesões. Os linfócitos T presentes na lesão são ativados 
por meio do reconhecimento de determinados antígenos 
(lipoproteínas modificadas, beta-2-glicoproteína I-b e agentes 
infecciosos) apresentados pelas células apresentadoras de 
antígenos (macrófagos e células dendríticas). As células T 
ativadas podem secretar citocinas que são capazes de modular 
todo o processo de aterogênese.

As células T helper CD4 se subdividem em duas 
categorias. A Th 1 elabora citocinas pró-inflamatórias 
(interferon gama, linfotoxina, TNF alfa), ativando células da 
parede vascular e contribuindo para o processo de instabilização 
e aumento da trombogenicidade. A Th 2, por outro lado, 
acaba por elaborar citocinas anti-inflamatórias, servindo 
como inibidora da inflamação local. Células citolíticas T CD8 
expressam fatores citotóxicos capazes de contribuir para a 
progressão da placa e sua instabilização. É fácil de observar 
que a imunidade humoral pode atuar como fator inflamatório 
ou anti-inflamatório dependendo dos estímulos externos e 
outras circunstâncias.

evolução Da Placa De ateroMa

Com o passar do tempo, por meio dos estímulos 
apresentados sobre o endotélio e a resposta a esses estímulos, 
o processo de aterogênese progride, o acúmulo de células 
espumosas cresce, há multiplicação local dessas células, liberação 
local de fatores de crescimento, com estímulo ainda maior para a 
multiplicação celular local, da matriz extracelular e das células 
musculares lisas. As células musculares lisas também possuem 
um papel importante na progressão do ateroma, pois também são 
alvo das quimiocinas secretadas pelos macrófagos ativados. Um 
importante quimioatrativo para as células musculares lisas é o 
fator de crescimento derivado das plaquetas (PDGF). Este fator, 
que é secretado pelos macrófagos ativados, é capaz de promover 
a migração das células musculares lisas para a íntima, além de 
estimular sua replicação local, contribuindo, deste modo, para 
a progressão do processo de aterogênese.

Portanto, a placa de ateroma é composta por células 
(predominantemente macrófagos e linfócitos), matriz extracelular 
(colágeno intersticial tipos I e III e proteoglicanos), células 
musculares lisas e núcleo lipídico. A porcentagem de composição 
varia entre as placas, podendo em um mesmo indivíduo 
coexistir placas das mais diferentes composições. Já é sabido 
que a composição das placas influi diretamente sobre o tipo 
de manifestação clínica que a doença irá apresentar, podendo 
diversos tipos de manifestações ocorrer simultaneamente no 
mesmo indivíduo acometido por essa doença.

coMPlicaçõeS Da ateroScleroSe

Instabilização da placa aterosclerótica é a principal causa 
de síndromes coronarianas agudas. Pode ocorrer pela rotura da 
capa fibrosa que envolve a placa aterosclerótica (2/3 casos) ou 
uma simples erosão da íntima (1/3 casos), ambas predispondo 

à formação aguda de um trombo obstrutivo. A rotura aguda da 
capa fibrosa provavelmente é um reflexo de um desequilíbrio 
entre fatores que compõem a placa e forças mecânicas da capa 
fibrosa. É sabido que formas intersticiais de colágeno são os 
responsáveis pela resistência biomecânica da placa à ruptura. A 
partir da rotura, cria-se uma condição favorável para a formação 
aguda de um trombo obstrutivo, como mostrado na Figura 8.

Figura 8. Exemplo de placa rota com formação de trombo que 
ocluiu parcialmente a luz arterial, em paciente falecido devido 
a IAM. Contribuição da Dra. Maria de Lourdes Higuchi, InCor.

Também se sabe que a simples erosão da placa 
aterosclerótica em humanos pode ser responsável pela formação 
aguda de um trombo. O mecanismo é pouco conhecido, porém, 
acredita-se que a apoptose local das células endoteliais poderia 
contribuir para a predisposição local para a formação de um 
trombo obstrutivo. A Figura 9 ilustra a combinação de fatores 
inflamatórios que contribuem par a disfunção endotelial aguda10.

As células progenitoras endoteliais (CPE) exercem 
papel fundamental na formação da placa de ateroma, bem como 
na reparação de lesões endoteliais11. Como mostra a Figura 10, 
elas se originam da medula óssea, sofrem diferenciação pro-
gressiva até se incorporarem ao endotélio. O número de CPE 
circulantes correlaciona-se inversamente com o escore de risco 
Framingham e diretamente com a DMF em homens (Figura 
11A e 11B)12.

Vários estudos salientam o valor prognóstico da 
disfunção endotelial em diversas condições clínicas, como 
ilustrado na Figura 12.

Finalmente, a disfunção endotelial associada à 
aterosclerose pode ser revertida com o tratamento dos fatores 
de risco. Por exemplo, nós demonstramos que a disfunção 
endotelial de pacientes com HDL baixo pode ser revertida 
com o emprego de niacina, mesmo sem a restauração dos 
valores de HDL13,14.

Em conclusão, a disfunção endotelial é fator essencial 
no início e na evolução da aterosclerose humana. Precede as 
manifestações clínicas e também é marcadora de risco para 
eventos cardiovasculares.
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Figura 10. Origem das células endoteliais progenitoras. Mantêm-se 
siglas em inglês por fidelidade ao original (Ref. 11, com permissão).

Figura 9. Processo inflamatório que causa desagregação da matriz 
extracelular e erosão endotelial. Mantêm-se siglas em inglês por 
fidelidade ao original (Ref. 10, com permissão).

Figura 11A. Relação entre número de células progenitoras endoteliais 
circulantes e DMF e escore de Framingham. (Ref. 12, com permissão).

Figura 11B. Mantêm-se siglas em inglês por fidelidade ao original 
(Ref. 12, com permissão).

Figura 12. Predição de eventos cardiovasculares em relação à 
disfunção endotelial. Mantêm-se siglas em inglês por fidelidade ao 
original (Ref. 13, com permissão).
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A busca pelo entendimento do papel dos radicais livres 

e estresse oxidativo no desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares vem há mais de 60 anos. Hoje, há um 

acúmulo de dados que evidenciam a participação de reações 

oxidativas não somente na fisiopatologia destas doenças, 

mas também na regulação de vias de sinalização intracelular. 

Isto se reflete na ineficácia das estratégias de suplementação 

com antioxidantes na melhora de doenças cardiovasculares. 

Neste capítulo, discorreremos sobre as características das 

principais espécies reativas presentes no endotélio, suas 

fontes biológicas e contribuição tanto na fisiologia quanto 

fisiopatologia do sistema cardiovascular, com ênfase na 

disfunção endotelial.
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For over 60 years researchers have been trying to understand the 

role of free radicals and oxidative stress in cardiovascular diseases. 

Nowadays there is a considerable data which indicate that reactive 

species are involved in the pathophysiology of cardiovascular 

diseases, but also in the regulation of intracellular signaling 

pathways. This is reflected in the ineffectiveness of the antioxidant 

supplementation strategies in ameliorate cardiovascular 

disease. This chapter addresses the characteristics of reactive 

species present in the endothelium, their biological sources and 

contribution in both the physiology and pathophysiology of the 

cardiovascular system, with emphasis on endothelial dysfunction.
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A busca pelo entendimento do papel das espécies 
radicalares derivadas do oxigênio molecular em 
doenças cardiovasculares iniciou-se historicamente há 

mais de 60 anos, com base na “Teoria dos Radicais Livres”, que 
propunha a geração endógena celular de radicais de oxigênio 
como origem do dano oxidativo em biomoléculas (DNA, 
lipídios e proteínas) acumulado com os anos1. O conceito de 
que a produção de radicais livres seria apenas deletéria no 
ambiente celular começou a ser reformulado cerca de 15 anos 
depois, com a descoberta da enzima antioxidante superóxido 
dismutase2. Esta descoberta mostrou que, se expressamos uma 
enzima que consome um radical livre (no caso, o superóxido), 
é porque produzimos endogenamente esta espécie. Finalmente, 
nos anos 80, com a descoberta de que o radical livre óxido nítri-
co é o principal fator relaxante derivado do endotélio (EDRF)3, 
mostrou-se que a produção pelo endotélio de um radical 
livre é essencial para a manutenção do tônus vascular, o que 
definitivamente implicou na readequação de definições como 
estresse oxidativo e no desenvolvimento de novos conceitos 
na área redox, como o de sinalização redox. Estes e outros 
termos serão explicados durante o texto, conforme a evolução 
dos exemplos e necessidade das definições. Inicialmente, serão 
revistos os dois principais mediadores de sinalização redox que 
são espécies oxidantes: o óxido nítrico (•NO) e o peróxido de 
hidrogênio (H2O2, conhecido também como água oxigenada).

O •NO é um mediador de processos de proteção das 
células do vaso sanguíneo em condições fisiológicas, pois, além 
de sustentar um tônus vascular dilatador (ao lado de mediadores 
como fatores hiperpolarizantes derivados do endotélio, 
prostaciclina, bradicinina, etc.), regula negativamente a 
proliferação e migração das células musculares lisas, inibe 
a adesão de leucócitos e plaquetas no endotélio, e suprime 
a ativação da cascata de coagulação. Sua participação em 
processos fisiológicos e celulares tão importantes ocorre 
por ser o •NO um mediador peculiar: i) trata-se de um gás, 
portanto, o •NO tem grande capacidade de difusão em ambientes 
celulares, ii) o •NO não tem carga (é uma molécula neutra) e, 
desta forma, acumula-se facilmente no ambiente lipofílico das 
membranas celulares; e, finalmente, iii) o •NO é um radical 
livre, o que lhe confere possibilidades de múltiplas reações 
com outras moléculas. Um radical livre é qualquer espécie 
química que apresente um ou mais elétrons desemparelhados 
em sua última camada eletrônica (por isso escrevemos o ponto 
na notação da espécie química). Geralmente, radicais livres são 
espécies bastante reativas, mas o •NO é uma exceção, sendo 
um oxidante/redutor fraco, característica essencial para tornar 
o •NO um mediador biológico.

Desta forma, o •NO é capaz de reagir com biomoléculas 
específicas, gerando a especificidade necessária para participar 
de vias de sinalização. Este é o caso da reação entre o •NO 
originado na célula endotelial e o ferro do grupo heme da enzima 
guanilato ciclase no músculo liso (Figura 1). Outras duas reações 
importantes do •NO são com determinadas proteínas específicas 

que contêm cisteínas ativas e com o ânion radical superóxido 
(exemplos serão discutidos no decorrer do texto). Por ser um 
mensageiro celular, os efeitos biológicos do •NO são múltiplos e 
podem ser classificados como efeitos regulatórios (por exemplo: 
manutenção do tônus vascular, regulação da adesão celular e 
neurotransmissão), protetores (por exemplo: inibição da adesão 
de leucócitos e proteção contra a toxicidade do fator de necrose 
tumoral, TNF), mas também em certos casos deletérios (por 
exemplo: inibição da função enzimática, indução de lesão em 
DNA)4. É importante ressaltar que todos estes processos são 
intimamente relacionados à proteção ou disfunção do endotélio.

Figura 1. Redução por 1 elétron do oxigênio molecular. Os 
intermediários formados a partir da redução unieletrônica do oxigênio 
molecular estão descritos na figura. Durante o transporte de elétrons 
mitocondrial, o oxigênio molecular recebe quatro elétrons de uma vez 
(dentro do complexo IV), formando água.

Outra molécula importante para sinalização redox 
em diversos ambientes celulares é o peróxido de hidrogênio. 
Ao contrário do •NO, o H2O2 não é um radical livre, mas é 
classificado como uma espécie reativa de oxigênio (sigla 
ROS em inglês, reactive oxygen species). Esta denominação 
ROS é um termo geral que abrange qualquer espécie química 
derivada da redução (pela adição de um ou mais elétrons) do 
oxigênio molecular, seus precursores e/ou produtos derivados 
(Figura 2). Desta forma, as espécies englobadas no termo 
ROS são heterogêneas, diferem entre si quanto à reatividade 
química, difusibilidade, localização celular, solubilidade, etc. 
e, consequentemente, diferem quanto aos efeitos biológicos 
associados à sua formação. No caso do H2O2, sua reatividade 
com biomoléculas em geral é baixa, inclusive com antioxidantes 
de baixo peso molecular, como a glutationa. Suas principais 
reações são com hemeproteínas (como a mieloperoxidase em 
fagócitos), selenoproteínas (como a glutationa peroxidase) e 
com cisteínas reativas de proteínas; neste caso, com implicações 
em sinalização redox (Figura 1). Este é o caso, por exemplo, 
do mecanismo proposto pelo qual o H2O2 atua no músculo liso 
como fator hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF): a 
oxidação de cisteínas específicas da cinase PKG-Iα pelo H2O2 
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Ainda é importante notar a localização da fonte enzimática, 
geralmente compartimentalizada em ambiente celular que propicie 
a especificidade da reação entre a espécie reativa e o alvo biológico.

fonteS De óxiDo nítrico e roS no SiSteMa 
carDiovaScular

O •NO é produzido enzimaticamente na célula endotelial 
pela eNOS, enzima dimérica de regulação complexa. A eNOS 
apresenta um domínio denominado oxigenase, separado do 
domínio redutase pela região que liga calmodulina (uma 
proteína ligante de cálcio). Enquanto os sítios de ligação 
do heme, tetrahidrobiopterina, do substrato (L-arginina) 
estão no domínio oxigenase da eNOS, no domínio redutase 
estão os sítios de ligação de flavina (FMN) e de NADPH. 
Em condições basais, a transferência de elétrons entre os 
domínios da eNOS é suprimida, entretanto, com o aumento da 
concentração intracelular de cálcio, a formação do complexo 
Ca2+/calmodulina rompe a inibição da eNOS pela caveolina 
(proteína presente em cavéolas, compartimento lipídico celular 
onde encontra-se a eNOS), e, desta forma, permite a transfe-
rência de elétrons entre os domínios oxigenase e redutase da 
eNOS. A síntese de •NO ocorre em duas etapas; na primeira, 
ocorre a transferência de elétrons do NADPH ao oxigênio 
molecular (O2), que interage com a L-arginina para formar o 
intermediário L-ômega-N-hidroxiarginina e água. Na segunda 
etapa, novamente ocorre a transferência de elétrons de NADPH 
ao O2, que interage com o L-ômega-N-hidroxiarginina, ge-
rando L-citrulina e •NO6. Caso os cofatores da eNOS sejam 
oxidados, especialmente a tetrahidrobiopterina, a eNOS passa 
a ser monomérica e ocorre preferencialmente a formação do 
ânion radical superóxido em detrimento à formação de •NO; é 
o denominado desacoplamento da eNOS. A eNOS desacoplada 
foi descrita, por exemplo, em segmentos de artérias de pacientes 
com aterosclerose7. Em animais de experimentação submetidos 
a dietas ricas em colesterol, o desacoplamento da eNOS foi 
associado aos níveis de tetrahidrobiopterina nos vasos8. De fato, 
a superexpressão da enzima GTP-ciclohidroxilase 1 (enzima 
limitante para a síntese de tetrahidrobiopterina) em camundon-
gos ApoE (que não expressam apolipoproteína E e, portanto, 
apresentam maior desenvolvimento de placas ateroscleróticas 
comparados aos camundongos selvagens) preveniu o desaco-
plamento da eNOS, diminuiu os níveis de lesão aterosclerótica 
e a produção de ROS9.

Enquanto a produção de •NO nos vasos é mediada 
primordialmente pela eNOS, o H2O2 é produzido a partir do 
ânion superóxido espontaneamente - de modo lento - ou, de 
modo acelerado, pela enzima superóxido dismutase (SOD, que 
catalisa a reação entre duas moléculas de radical superóxido, 
gerando uma molécula de H2O2 e uma molécula de oxigênio), 
além de ser gerado como produto secundário por oxidases 
(xantina oxidase, glicose oxidase, lisil oxidase, entre outras) 
e, possivelmente, pela isoforma Nox4 do complexo NADPH 

Figura 2. Alvos biológicos do óxido nítrico e do peróxido de 
hidrogênio. Após sua síntese pela •NO sintase, o óxido nítrico 
liga-se preferencialmente aos grupos heme de proteínas como a 
guanilato ciclase (sGC) e hemoglobina (Hb); entretanto, se no 
mesmo microambiente celular encontrar o ânion radical superóxido 
(O2•-) a reação ocorre rapidamente (a constante de ordem desta 
reação entre •NO e O2•- é da ordem da constante de difusão de 
moléculas em líquidos), gerando o peroxinitrito, capaz de oxidar e 
nitrar biomoléculas. Os efeitos da interação do •NO com clusters 
ferro-enxofre de proteínas (como a aconitase) ainda precisam ser 
melhor elucidados, tendo sido reportados efeitos tanto fisiológicos 
quanto patológicos. A formação de H2O2 está intimamente rela-
cionada à produção de ânion radical superóxido, cuja conversão 
à H2O2 é catalisada pela enzima superóxido dismutase (SOD). 
Uma vez formado, o H2O2 pode reagir com cisteínas reativas de 
biomoléculas redox sensíveis, como algumas fosfatases e cinases. 
Enzimas antioxidantes como as peroxiredoxinas, catalase, glutationa 
peroxidase consomem o H2O2, sendo as primeiras postuladas como 
importantes para manter a concentração estacionária de H2O2 em 
determinados microambientes para sinalização mediada por H2O2. 
O H2O2 também pode ser convertido a outras ROS, como HOCl na 
presença de mieloperoxidase (MPO) ou radical hidroxila (•OH), 
na presença de metais de transição livres, na forma reduzida, como 
ferro ou cobre (Fe2+ ou Cu+). Tanto HOCl quanto •OH são fortes 
oxidantes, mas geralmente o HOCl encontra-se compartimentalizado 
em fagossomos para atuar como germicida, sem causar danos à 
biomoléculas da célula em que está sendo gerado; já a produção 
de •OH é evitada pelas células, que mantêm os metais de transição 
armazenados em proteínas como ferritina e metalotioneína, evitando, 
desta forma, a oxidação de biomoléculas pelo •OH, especialmente 
dano ao DNA.

leva à dimerização e ativação da PKG-Iα, com subsequente 
abertura dos canais ativados por cálcio (BK(Ca)) e dilatação 
das arteríolas5.

Para atuarem como mensageiros biológicos, a produção 
destas espécies (•NO e H2O2) deve ser bem controlada e 
compartimentalizada. Como veremos a seguir, as enzimas que 
produzem estas espécies para fins de sinalização redox apresentam 
estruturas complexas e sua atividade enzimática é finamente 
regulada. Estas são características cruciais para a formação de 
baixas concentrações destas espécies, o que confere seletividade 
na escolha do alvo biológico para a transmissão do sinal químico. 
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observou-se cerca de 2%-3% de vazamento de elétrons que 
formam ânion superóxido, que por sua vez é rapidamente 
dismutado à H2O2 pelo superóxido dismutase manganês 
(MnSOD, isoforma abundante preferencialmente expressa na 
matriz mitocondrial). A remoção de superóxido mitocondrial 
pela MnSOD é ressaltada pela observação de que em 
camundongos nocautes para MnSOD ocorre cardiomiopatia 
que leva à letalidade perinatal destes animais13 e de que a 
deleção desta enzima, especificamente em cardiomiócitos, 
leva à insuficiência cardíaca congestiva progressiva com 
insuficiência na respiração mitocondrial14. A geração de H2O2 
mitocondrial pela MnSOD também deve ser controlada, já que 
a superexpressão da enzima peroxirredoxina 3, que consome 
de forma bastante eficiente H2O2 (gerando água), previne a 
insuficiência cardíaca em modelo experimental de infarto do 
miocárdio em camundongos15.

A enzima xantina oxidase é uma das formas da xantina 
oxidoredutase (a outra forma é a xantina desidrogenase), cuja 
função primordial é a oxidação de hipoxantina em xantina 
ou xantina a ácido úrico, conversões importantes no meta-
bolismo de purinas em mamíferos. Trata-se de enzima de 
estrutura complexa, contendo duas subunidades idênticas 
que contém molibdênio, FAD e centros ferro-enxofre. Ela 
está distribuída ubiquamente em diversos tecidos, com alta 
expressão particularmente no endotélio capilar16. As duas 
formas (oxidase e desidrogenase) são interconversíveis, sendo 
a desidrogenase predominante in vivo, enquanto a oxidase é 
encontrada na forma isolada e in vivo predomina em situa-
ções de estresse como hipóxia. Ambas as formas são capazes 
de reduzir oxigênio molecular a ânion superóxido ou H2O2, 
conforme o substrato (Figura 3); portanto, a xantina oxidase tem 
sido estudada como potencial fonte de superóxido em diversas 
situações patológicas, dentre as quais isquemia-reperfusão e 
doenças vasculares17. A principal estratégia de estudo tem sido 
o uso dos inibidores farmacológicos alopurinol e oxipurinol ou 
dieta deficiente em molibdênio (que inativa a enzima pela falta 
deste cofator). Utilizando-se esta segunda estratégia de inibi-
ção da xantina oxidase, a deficiência em molibdênio reduziu 
o desenvolvimento de aterosclerose em camundongos ApoE 
submetidos à dieta rica em colesterol18.

Ao contrário de todas as fontes de ânion superóxido 
discutidas até agora, a NADPH oxidase (NOX) é a única 
fonte enzimática cujo produto principal é o ânion radical 
superóxido (e não um produto secundário, como nos casos 
acima) ou o peróxido de hidrogênio. As NOXs produzem 
superóxido em compartimentos celulares específicos a partir 
de oxigênio molecular utilizando os elétrons do NADPH 
(Figura 3); e o superóxido gerado destina-se para sinalização 
redox ou defesa microbicida (Figura 4). A família NOX 
compõe-se de cinco isoformas (NOX1 a NOX5), formadas 
pelo citocromo b transmembranar e subunidades regula-
tórias citosólicas que dependem da isoforma em questão. 
Esta regulação complexa é extremamente importante para 

Figura 3. Fontes de ROS com implicações em doenças cardiovascula-
res. Os complexos I e III da mitocôndria são componentes importantes 
do transporte de elétrons para oxigênio, formando moléculas de água, 
em condições fisiológicas. Entretanto, em condições patológicas, 
ocorre vazamento de elétrons, gerando, preferencialmente, o ânion 
radical superóxido ao invés de água. Outras fontes importantes de 
ROS incluem: lipo-oxigenases (enzimas que incorporam oxigênio em 
ácidos graxos insaturados, essenciais para a síntese de leucotrienos e 
geram ROS como produtos secundários), eNOS desacoplada, xantina 
oxidase e o complexo enzimático NADPH oxidase (NOX). O retículo 
endoplasmático é também uma importante fonte de ROS, produzida 
durante a inserção de pontes dissulfet em proteínas nascentes. Vale 
ressaltar que enquanto o H2O2 é uma molécula capaz de difundir 
através de membranas, o ânion superóxido cruza membranas através 
de receptores aniônicos. HPETEs: 5-ácido hidroperoxieicosatetrae-
nóico; HETEs: ácido hidroxieicosatetraenóico, NADPH: nicotidamida 
adenina dinucleotídeo fosfato.

oxidase, cuja identidade do produto final (superóxido ou H2O2) 
ainda está em debate10.

Outra fonte importante de H2O2 intracelular é o re-
tículo endoplasmático, que gera H2O2 durante a inserção 
e/ou correção da posição de pontes dissulfeto em proteínas 
nascentes11. De qualquer maneira, a formação de H2O2 está 
intimamente relacionada à produção de ânion superóxido, seu 
precursor (Figura 2) combinada à alta concentração intracelular 
SOD (cerca de 10 micromolar) e à alta eficiência da SOD em 
catalisar a dismutação do superóxido em H2O2 e O2. Existem 
diversas fontes endógenas de ânion radical superóxido, como 
a eNOS desacoplada (discutida acima), xantina oxidase, o 
vazamento de elétrons durante a respiração mitocondrial, e o 
complexo enzimático NADPH oxidase (Figura 3). A geração 
de superóxido está na base da disfunção endotelial, sendo 
assim importante discutir em mais detalhes estas outras fontes 
de superóxido.

A mitocôndria reduz de forma muito eficiente o 
oxigênio molecular. Estima-se que mais de 97% do oxigênio 
seja convertido em água12 (Figura 2). Em mitocôndria isolada, 
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(oxidar) determinados alvos e, desta forma, transduzir um sinal 
intracelular, i.e., transformar um sinal de qualquer natureza 
em um sinal bioquímico intracelular20. No caso da ativação 
da NOX1 pela angiotensina II em células musculares lisas, a 
ativação redox de cinases (como MAPK e ERK1/2) leva, dentre 
outros eventos, à proliferação celular10.

A ativação da NOX1 pelo fator de crescimento 
derivado de plaquetas (PDGF) também é importante para a 
migração das células musculares lisas, que é coordenada pelo 
citoesqueleto celular de modo redox-dependente. Entretanto, 
quando a produção de superóxido pela NOX é exacerbada, 
não controlada, descompartimentalizada, e/ou gera oxidações 
inespecíficas em biomoléculas, ocorre uma ruptura na 
organização do módulo de sinalização redox; é o que chamamos 
de estresse oxidativo. Um conceito importante é que o estresse 
oxidativo gera a perda da homeostase redox por causar um 
desequilíbrio na função de alvos celulares que normalmente 
já são regulados por oxidação, redução e reações relacionadas.

No endotélio, além da ativação mediada por agonistas 
como a angiotensina II, as NADPH oxidases são reguladas 
pelo estresse de cisalhamento (shear stress). O fluxo laminar 
arterial (ateroprotetor) diminui a produção sustentada de ânion 
superóxido mediado pelas NADPH oxidases, enquanto nas 
regiões arteriais de fluxo oscilatório ou turbulento, subunidades 
da NADPH oxidase estão superexpressas e há maior produção 
de ânion superóxido. Por este aumento crônico dos níveis 
de ROS (mediado pelas NOXs) nas regiões de fluxo osci-
latório, ocorre ativação sustentada de fatores de transcrição 
(como NFκB e proteína ativadora-1) que induzem citocinas 
inflamatórias e moléculas de adesão, resultando, em última 
instância, no desenvolvimento de placas de aterosclerose 
predominantemente nestas regiões21. Além disso, a maior 
produção de ânion superóxido pode ter implicações diretas 
nos níveis de óxido nítrico bioativo, isto é, •NO disponível para 
ser mediador do relaxamento do vaso. Isto ocorre por meio de 
uma reação direta bastante rápida entre o ânion superóxido e o 
óxido nítrico (Figura 2). Desta forma, pode-se concluir que a 
homeostase endotelial é estreitamente regulada pela produção 
de oxidantes; portanto a disfunção endotelial pode ser definida, 
sob esta ótica molecular, como uma disfunção na sinalização 
redox que mantém a homeostase do endotélio.

A formação de peroxinitrito pela reação entre óxido 
nítrico e radical superóxido pode levar à oxidação, nitração, 
S-nitrosilação de diversas biomoléculas (lipídios, prote-
ínas, DNA), com implicações na patogênese de doenças 
cardiovasculares como infarto do miocárdio, insuficiência 
cardíaca e derrame22. Ainda, o peroxinitrito pode tornar a eNOS 
desacoplada, (pela oxidação da tetrahidrobiopterina), levando 
à produção de superóxido, um círculo vicioso que contribui 
para a depleção de óxido nítrico23. Entretanto, o destino do 
ânion superóxido dependerá do microambiente celular no 
qual for gerado. Por exemplo, ativação constante em células 
endoteliais submetidas a shear laminar da NOX4 é proposta 

Figura 4. Níveis de ROS têm implicações distintas nos sistemas 
biológicos. A concentração estacionária de alguns oxidantes é necessária 
para manutenção da homeostase redox em sistemas biológicos.

modular finamente a produção de superóxido pelas NOXs; 
por exemplo, a isoforma NOX2 produz ânion superóxido na 
ordem de micromolar em neutrófilos para eficientemente neu-
tralizar patógenos19, enquanto em células vasculares as NOXs 
produzem cerca de nanomolar de superóxido (1.000 vezes 
menos que a produção no neutrófilo) para fins de sinalização 
celular10. A produção de altas concentrações de superóxido 
compartimentalizada em fagossomos gera diferentes ROS 
(Figura 1), e o H2O2 oriundo do superóxido serve de subs-
trato para outra enzima presente nestes compartimentos, a 
mieloperoxidase. A mieloperoxidase utiliza o H2O2 e cloreto 
para produzir ácido hipocloroso (conhecido como o produto 
de limpeza “Cândida”), outro oxidante - forte - que mata o 
patógeno por causar oxidações nas biomoléculas do mesmo. 
Assim, a compartimentalização em fagossomos da produção 
de oxidantes (via NOX e mieloperoxidase) é uma forma 
eficiente de defesa sem causar danos às biomoléculas do 
hospedeiro. A disfunção da NOX2, por diversas mutações no 
gene que codifica esta isoforma, leva os indivíduos a apre-
sentarem quadro de infecções recorrentes, doença conhecida 
como doença granulomatosa crônica (Figura 4).

o coMPlexo nadph oxidases na fiSio(Pato)logia 
vaScular

No sistema vascular, a NADPH oxidase tem importante 
papel em sinalização redox. Por exemplo, a ativação das células 
musculares lisas por angiotensina II leva à montagem do 
complexo da NOX1 na membrana plasmática e à produção de 
superóxido em compartimentos como cavéolas ou lipids rafts. 
Desta forma, os oxidantes gerados ficam compartimentalizados, 
umas das características da sinalização redox. Por sinalização 
redox entende-se a produção de um oxidante específico (como 
H2O2) de forma controlada, compartimentalizada, para modular 
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como importante regulação (positiva) da ativação da eNOS, via 
ativação da cinase p3824. Ainda, a superexpressão da NOX4 
no endotélio de camundongos transgênicos, ao contrário de 
diminuir os níveis de •NO bioativo, causou melhora na vaso-
dilatação, atribuída ao efeito hiperpolarizante do peróxido de 
hidrogênio25. Estes dados mostram que a produção exacerbada 
de superóxido pode, em alguns casos e de forma ainda desco-
nhecida, produzir preferencialmente H2O2 em detrimento à 
formação prejudicial de peroxinitrito.

MoDulação reDox na ProDução De óxiDo 
nítrico: eSPécieS reativaS alteraM a ativiDaDe 
Da enoS

Já discutimos acima que oxidantes podem diminuir a 
produção de óxido nítrico por oxidarem cofatores da enzima 
eNOS, como tetrahidrobiopterina. O estado redox das cisteínas 
da própria enzima também regula a conversão de L-arginina em 
óxido nítrico. As cisteínas são aminoácidos geralmente pouco 
frequentes em proteínas e muito importantes para a manutenção 
da estrutura terciária/quaternária de proteínas por serem capazes 
de se ligarem entre si, formando pontes dissulfetos. Poucas 
cisteínas são consideradas “reativas” em proteínas; para isso, 
o microambiente proteico ao redor dela deve favorecer a maior 
reatividade desta cisteína específica. As cisteínas reativas 
podem apresentar diferentes estados de oxidação (-SH, -SOH, 
-SO2H, -SO3H, -SNO, -SS), com consequências na função desta 
proteína. No caso da eNOS, duas cisteínas reativas localizadas 
no domínio redutase foram identificadas modificadas, mais 
especificamente, ligadas à glutationa (modificação denominada 
S-glutationilação).

Esta modificação da eNOS leva ao desacoplamento da 
enzima; de fato, em ratos Wistar com disfunção endotelial por 
administração de nitroglicerina observou-se maiores níveis 
de eNOS S-glutationilada26. Mais recentemente, uma terceira 
cisteína da eNOS foi identificada com esta modificação (agora 
no domínio oxidase da eNOS), levando à menor atividade 
da eNOS, mas sem ocorrer desacoplamento. Interessante é 
que a enzima antioxidante glutarredoxina 1 (que catalisa a 
reação de ligação entre glutationa e cisteínas de proteínas) é 
capaz de S-glutationilar a eNOS, portanto, possivelmente a 
glutarredoxina 1 deve regular a atividade da eNOS em células 
endoteliais27.

Outra modificação redox que altera a atividade da 
eNOS é a ligação de •NO em cisteínas reativas (modificação 
denominada S-nitrosilação), que ocorre preferencialmente 
quando a eNOS está associada à membrana plasmática. A 
S-nitrosilação da eNOS diminui sua atividade basal; e a adição 
do agonista fator de crescimento endotelial (VEGF) resulta na 
denitrosilação da eNOS e aumento de sua atividade28, sugerindo 
que a eNOS é inibida pelo seu substrato •NO.

Além destas modificações diretamente na estrutura da 
eNOS, a atividade da eNOS pode ser regulada indiretamente por 

peróxido de hidrogênio. O H2O2 em concentração fisiológica 
(menor que 100 micromolar) promove a fosforilação de cinases 
proximais à eNOS (como Akt e AMPK); este é o caso citado 
acima de ativação da eNOS mediada pela NOX4 em células 
endoteliais submetidas a shear laminar24.

Apesar das inúmeras evidências implicando estresse 
oxidativo na gênese de doenças vasculares e várias outras 
doenças, o progresso na aplicação destes conceitos à prática 
clínica tem sido lento e enfrenta desafios técnicos e conceituais 
importantes. Aparentemente, o conhecimento ainda incipiente 
dos mecanismos profundos envolvidos na sinalização redox e 
estresse oxidativo é um fator limitante real. Dois dos principais 
pontos que limitam o desenvolvimento prático destes conceitos 
são: a identificação de biomarcadores de estresse oxidativo e 
o desenvolvimento de estratégias antioxidantes adequadas e 
eficientes. Estes dois pontos serão discutidos a seguir.

coMo iDentificar eStreSSe oxiDativo no 
enDotélio

A busca de evidências da participação de reações 
oxidativas em pacientes ou populações para ensaios clínicos é 
fundamental para entendimento do papel das espécies reativas 
de oxigênio em doenças cardiovasculares. Basicamente, há três 
abordagens distintas para compreender o envolvimento de ROS 
em amostras biológicas: i) identificação direta, ii) identificação 
de um produto secundário à oxidação pela espécie reativa em 
questão e, iii) medida do estado redox. No caso de amostras 
oriundas de pacientes, por questões de limitações técnicas, a 
identificação direta do radical livre ainda não é possível, tanto 
por escpetroscopia paramagnética eletrônica quanto pelo uso 
de moléculas fluorescentes capazes de detectar determinadas 
espécies reativas como o ânion superóxido.

Apesar da maioria das espécies reativas apresentar baixo 
tempo de meia-vida (da ordem de nanossegundos) e baixa 
concentração, é possível quantificar H2O2 em fluidos biológicos 
(cujos dados para associar seus níveis na urina com estresse 
oxidativo ainda são insatisfatórios), e também •NO no plasma, 
como medida indireta da atividade da eNOS (atentando-se ao 
fato que nitrito é rapidamente oxidado a nitrato in vivo, e pode 
refletir a ingestão de nitrato pela dieta)29. Evidências indiretas 
sobre a ação de ROS no sistema cardiovascular são obtidas 
pela busca de biomarcadores (biomoléculas que tenham sido 
oxidadas por ROS ou níveis de enzimas importantes para rea-
ções oxidativas, como a NADPH oxidase ou mieloperoxidase) 
e/ou medidas do estado redox. Vamos discorrer sobre os alguns 
métodos para realizar estas medidas.

A medida do estado redox reflete a razão de glutationa 
reduzida por glutationa oxidada (GSH/GSSG). Esta medida 
feita no plasma é possivelmente o mais confiável marcador 
de estresse oxidativo in vivo. A glutationa intracelular é um 
importante antioxidante que ajuda a eliminar peróxidos e outros 
oxidantes, enquanto a glutationa oxidada é formada durante as 
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reações enzimáticas de remoção de peróxido de hidrogênio ou 
pela reação direta da glutationa com oxidantes. A oxidação do 
par GSH/GSSG no plasma aumenta progressivamente durante 
o processo de envelhecimento, em pacientes com diabetes 
tipo 2 ou submetidos a determinadas quimioterapias30. Esta 
medida mostrou-se um preditor independente da presença 
de aterosclerose precoce em indivíduos saudáveis, por 
correlacionar-se ao risco de Framingham, podendo, portanto, 
ajudar na identificação precoce de indivíduos assintomáticos 
em risco de doença aterosclerótica31.

Outra medida realizada em fluidos como plasma ou 
soro de pacientes é a capacidade antioxidante do plasma, que 
analisa a inibição da oxidação em sistema oxidante in vitro 
pela amostra biológica. Por esta metodologia, analisa-se 
essencialmente os antioxidantes presentes na fase aquosa 
e não na fase lipídica do meio. A capacidade antioxidante 
total refletirá principalmente as contribuições dos principais 
antioxidantes presentes no plasma humano: ácido úrico, ácido 
ascórbico e, às vezes, dos grupos tiol (-SH) da albumina29. 
Portanto, os resultados devem ser interpretados com cuidado, 
pois alterações nos níveis destas biomoléculas em decorrên-
cia da dieta, por exemplo, irão alterar os valores obtidos da 
capacidade antioxidante do plasma.

As duas medidas citadas acima, razão GSH/GSSG 
e capacidade antioxidante do plasma refletem alterações 
do estado redox ou nos níveis de antioxidantes na amostra. 
Outra abordagem para evidenciar a participação de ROS é a 
identificação de biomoléculas oxidadas, como isoprostanos, 
proteínas nitradas, formação de adutos de DNA. Ainda não é 
possível medir um único biomarcador como indicação de es-
tresse oxidativo, embora os níveis de diversos biomarcadores 
de dano oxidativo geralmente aumentam em células/tecidos 
submetidos a estresse oxidativo. Uma grande dificuldade em 
se medir marcadores de danos oxidativos é que biomoléculas 
modificadas são metabolizadas rapidamente; no caso de bases 
de DNA oxidadas pela remoção de lesões por mecanismos de 
reparo do DNA e no caso de proteínas oxidadas pelo sistema 
proteasoma. Desta forma, as extensões de dano oxidativo, 
bem como o período em que há “alta” concentração dos 
biomarcadores de tais danos, variam muito29. Vale ressaltar 
que a identificação de biomarcadores de estresse oxidativo 
não identifica a ROS que causou originalmente a oxidação; 
portanto, trata-se de uma medida indireta da formação de 
ROS no sistema estudado.

A quantificação de isoprostanos é uma das medidas 
de lipoperoxidação mais confiáveis até o presente. Eles 
são gerados não enzimaticamente pela oxidação do ácido 
araquidônico, oriundo de fontes de ácidos graxos como a 
membrana plasmática ou LDL circulante. Uma vez forma-
dos, os isoprostanos circulam na forma livre ou se mantêm 
esterificados como fosfolípides e podem ser identificados em 
fluidos como plasma e urina. Eles são bons indicadores de 
estresse oxidativo, pois são acumulados graças à estabilidades 
destas moléculas in vivo. A produção de isoprostanos ocorre 

em diferentes tipos celulares durante o desenvolvimento da 
aterosclerose, inclusive em monócitos; de fato, em placas 
ateroscleróticas e células espumosas de tecidos humanos foi 
identificada a presença de isoprostanos32.

Consistente com estes dados, diversos estudos têm 
buscado estabelecer uma associação entre os níveis de 
isoprostanos e doenças arteriais coronarianas. Níveis elevados 
de isoprostanos plasmáticos foram associados com a extensão e 
gravidade da DACe ICC33 e isoprostanos detectados em urina 
se mostraram um marcador de risco sensível e independente 
em pacientes com DAC e angina instável34. Estes e outros 
estudos sugerem que a quantificação de isoprostanos poderia 
ser um preditor clínico de eventos cardiovasculares, entretanto, 
os métodos atuais ainda precisam de validação adequada 
para se tornarem de fácil desenvolvimento e corriqueiros. 
Ainda, há evidência que os níveis de isoprostanos variam 
conforme a hora do dia e de dia para dia, por razões técnicas 
e mesmo possivelmente porque ocorrem variações instantâ-
neas no estresse oxidativo, o que deve ser levadas em conta 
nas análises29. De qualquer forma, a medida de F2-IsoPs é 
considerada “padrão ouro” das medições de peroxidação 
lipídica.

Outro alvo das espécies reativas que pode ser medido 
como biomarcador é a oxidação de bases de DNA, e o melhor 
produto caracterizado de dano ao DNA é a 8-hidróxi-deoxi-
guanosina. Os níveis de 8-hidróxi-deoxiguanosina na urina de 
pacientes com infarto agudo do miocárdio foram utilizados 
para predizer eventos cardíacos subsequentes35 e pacientes 
com cardiomiopatia dilatada apresentaram níveis elevados 
de 8-hidroxi-deoxiguanosina de forma significativa quando 
comparados a indivíduos controles36. Em proteínas, uma das 
modificações oxidativas frequentemente medida é a nitração 
de tirosinas (3-nitrotirosina) que pode ser medida na urina ou 
plasma por cromatografia e espectrometria de massas, e em 
tecidos é frequentemente identificada por imunomarcação. 
Por exemplo, em pacientes hipercolesterolêmicos, a gravidade 
da doença da artéria coronariana correlacionou-se a maiores 
níveis plasmáticos de nitrotirosina, que foram revertidos com 
o tratamento com estatina37.

Para todos os métodos de medidas de biomarcadores 
em amostra biológicas, a maior crítica refere-se a oxidações 
inespecíficas que ocorrem durante a manipulação da amostra, 
que vai desde o momento da coleta, armazenamento, até o 
momento da análise. Algumas medidas (como de glutationa) 
requerem ensaio imediato ou diluição em tampão adequado, 
pois o analito é instável, exigindo que o ensaio seja realizado 
em horas ou dias. Outra questão importante é que os marcadores 
elevados de oxidação quase certamente não são específicos para 
aterosclerose ou disfunção endotelial, pois reações oxidativas 
ocorrem em várias condições, incluindo câncer, doenças 
imunológicas, asma, tabagismo, diabetes, e envelhecimento. 
Apesar dessas limitações, biomarcadores do estresse oxidativo 
têm potencial para desempenhar um papel importante na 
detecção clínica de risco.
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Porque aS teraPiaS antioxiDanteS têM SiDo 
inconcluSivaS

A busca por terapias antioxidantes como prevenção 
primária ou secundária de doenças cardiovasculares, assim 
como de outras doenças, tem sido intensa e continuada. 
Entretanto, mesmo com alguns estudos tendo mostrado uma 
melhora em riscos cardiovasculares, no geral, a suplementação 
de antioxidantes não mostrou eficácia clínica, como descrito 
na Tabela 1. Diversas razões para estes resultados foram 
discutidas anteriormente, como a complexidade das reações 
que envolvem as espécies reativas e a fina regulação destas 
espécies para fins de sinalização redox. Além disso, é difícil 
considerar se as doses, tempo de administração e tipos de 
antioxidantes empregados nestes estudos foram adequados. 
Existem, ainda, os fatores genéticos que podem influenciar a 
resposta aos antioxidantes49, mas ainda desconhecemos como 
identificar os pacientes que realmente serão beneficiados com 
o tratamento com antioxidantes.

Mas a principal razão para a falta de resultados positivos 
nestes ensaios decorre da falta de conhecimento sobre os 
mecanismos pelos quais os oxidantes afetam a fisiologia e a 
fisiopatologia do sistema cardiovascular, e também em como os 
oxidantes afetam a compartimentalização da sinalização redox. 
Dentro deste contexto, o objetivo das intervenções terapêuticas 
antioxidantes deve ser diferente de simplesmente tornar o 
ambiente celular menos oxidante, mas sim deve-se objetivar 
manter a sinalização redox, levando-se em consideração 
inclusive a compartimentalização dos antioxidantes. De 
fato, um interessante trabalho mostrou que a suplementação 

com vitaminas alfa-tocoferol e ascorbato diminui (podendo 
até mesmo anular) os efeitos potencialmente benéficos do 
exercício físico, como a expressão de genes antioxidantes e a 
sensibilidade à insulina50.

conSiDeraçõeS finaiS

Há um grande número de evidências do envolvimento 
de radicais livres e oxidantes na fisiopatologia de doenças 
cardíacas, inclusive na disfunção endotelial. Entretanto, 
a estratégia de melhora nas manifestações de doenças 
cardiovasculares simplesmente por suplementação de antio-
xidantes não foi eficiente, possivelmente porque as espécies 
reativas apresentam funções importantes na fisiologia redox. 
Estudos sobre como as fontes de ROS são reguladas e como 
as espécies reativas interagem com seus alvos biológicos 
são fundamentais para o entendimento de como as espécies 
reativas modulam a fisiopatologia cardiovascular. Apenas o 
conhecimento profundo das características químicas de cada 
espécie reativa presente na célula endotelial (considerando-se 
os microambientes celulares), bem como dos mecanismos 
pelos quais cada espécie reativa regula vias de sinalização, 
poderão contribuir no desenvolvimento de estratégias tera-
pêuticas eficientes para inibição e/ou melhora da disfunção 
endotelial, e, por conseguinte, de doenças cardiovasculares 
como a aterosclerose.

agraDeciMentoS

Apoio financeiro: Processo 2009/54764-6, Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Tabela 1. Resumo de alguns estudos clínicos de terapias antioxidantes com vitamina C ou E em doenças cardiovasculares 
(tabela adaptada de Sugamura et al.38).
Desenho do estudo Prevenção Indivíduos Achados Resultado Referência

Vitamina C

Coorte prospectiva 1ª - Associação com menor risco de DCV + 39

Randomizado controlado 1ª. - Sem efeitos em eventos CV = 40

Randomizado controlado 2ª. Mulheres DAC Aumentou mortalidade = ou - 41

Randomizado controlado 2ª. Pacientes DAC Reversão na disfunção endotelial + 42

Coorte prospectiva 2ª. Angina variável
Diminuiu reatividade vasomotora 
anormal

+
43

Vitamina E

Coorte prospectiva 1ª - Associação com menor risco de DCV + 44

Randomizado controlado 2ª. Pacientes DAC Diminuiu eventos DAC + 45

Randomizado controlado 2ª. Pacientes hemodiálise Diminuiu eventos CV + 46

Randomizado controlado 2ª. Pacientes após IM Sem melhora na prevenção de eventos CV = 47

Randomizado controlado 2ª. Pacientes IC
Sem melhoras no prognóstico ou índices 
funcionais de IC

=
48

DCV: Doenças cardiovasculares; CV: Cardiovasculares; DAC: Doença da artéria coronariana; IC: Insuficiência cardíaca; + Melhora; 
= Sem efeito; - Piora.
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O endotélio saudável produz e libera numerosos autacoides, entre 

os quais o óxido nítrico, elemento que imprime no tônus vascular 

características francamente vasodilatadoras, mantendo a homeostase 

vascular por meio dos seus efeitos anti-aterogênicos e antitrombóticos. 

Algumas doenças cardiovasculares como hipertensão arterial, 

diabetes mellitus e dislipidemias provocam uma disfunção endotelial, 

levando a uma modificação do estado normal de vasodilatação 

endotélio-dependente resultante de uma diminuição da biodisponibi-

lidade do óxido nítrico. Colesterol da lipoproteína de alta densidade 

(HDL-C) e lipoproteína de alta densidade (HDL) não são sinônimos 

e existe uma clara distinção entre eles. O HDL-C é o colesterol que 

é carreado pelas partículas de HDL, as quais existem em um número 

superior a uma dezena de subfrações, cada uma com diferentes 

composições. As partículas de HDL possuem propriedades biológicas 

ateroprotetoras, como o transporte reverso do colesterol, e recentemente 

foi descoberto que também agem diretamente no endotélio, auxiliando 

a modular a vasodilatação endotélio dependente. Estas propriedades 

das partículas de HDL estão comprometidas em doenças como 

dislipidemias, síndrome metabólica e diabetes mellitus porque elas 

perdem a sua eficiência funcional por sofrerem alterações estruturais, 

tornando-se disfuncionantes. Em pacientes com estas doenças, 

observou-se que a presença de partículas HDL disfuncionantes 

influencia diretamente uma menor produção de óxido nítrico pelo 

endotélio, levando a vasculatura a um estado preponderantemente 

vasoconstritor. Exercício físico e alguns fármacos podem melhorar a 

funcionabilidade das partículas de HDL, que agindo diretamente nas 

células endoteliais aumentam a liberação de óxido nítrico e melhoram 

o estado de vasodilatação endotélio-dependente.
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The healthy endothelium produces and releases numerous 

autacoids, including nitric oxide, fundamental element in 

maintaining vascular homeostasis through its anti-thrombotic 

and anti-atherogenic properties. Certain cardiovascular diseases 

such as hypertension, diabetes mellitus and dyslipidemia cause 

endothelial dysfunction, leading to a change in the state of normal 

endothelium-dependent vasodilation, caused by a decrease in the 

bioavailability of nitric oxide. High density lipoprotein cholesterol 

(HDL-C) and high density lipoprotein (HDL) are not synonymous 

and there is a clear distinction between them. HDL-C is the 

cholesterol carried by HDL particles, which are in a number higher 

than a dozen sub-fractions, each with different compositions. 

HDL particles have many biological properties, such as reverse 

cholesterol transport, and it has recently been discovered that these 

particles also act directly on the endothelium helping in modulate 

endothelium-dependent vasodilation. These properties of HDL are 

impaired in diseases such as dyslipidemia, metabolic syndrome 

and diabetes mellitus because they lose their functional efficacy to 

undergo structural changes, becoming dysfunctional. In patients 

with these diseases the presence of dysfunctional HDL particles 

directly influences a lower production of nitric oxide by the 

endothelium, leading the vasculature to a condition predominantly 

vasoconstrictor. Physical exercise and some agents may improve 

the functionality of HDL that acts directly on the endothelial 

cells increasing the release of nitric oxide and improving the 

endothelium-dependent vasodilation state.
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O endotélio era considerado como uma simples 
barreira, cujas funções seriam de permitir a difusão 
de substâncias e separar o sangue do músculo liso 

vascular, sendo que se atribuía o controle da reatividade 
vascular da musculatura lisa subjacente ao sistema nervoso 
simpático e aos hormônios vasoativos circulantes. Entretanto, 
descobriu-se que as células endoteliais possuem, na realidade, 
muitas ações autócrinas e parácrinas, produzindo e liberando 
numerosos autacoides, entre os quais o óxido nítrico, elemento 
fundamental para a manutenção da homeostase da parede 
vascular e para o controle vasomotor1.

O óxido nítrico, formado por células endoteliais 
funcionalmente intactas e sintetizado pela óxido nítrico sintase 
endotelial (eNOS), é um importante mediador da vasodilatação 
que atua como uma molécula endógena antiaterogênica, 
mantendo a homeostase vascular por meio dos seus efeitos 
antiaterogênicos e antitrombóticos na parede vascular2. A via 
de ação do óxido nítrico na vasculatura envolve a ativação da 
guanilato ciclase solúvel, que produz a guanosina-monofosfato 
cíclica (cGMP), que representa o segundo mensageiro 
responsável pela mediação do relaxamento de vasos. A 
modulação promovida pelo endotélio íntegro e sadio imprime 
no tônus vascular características francamente vasodilatadoras.

O óxido nítrico possui uma variedade de funções 
antiaterogênicas e é essencial para a manutenção da saúde 
vascular. De fato, reduções da biodisponibilidade do óxido 
nítrico estão ligadas a alterações funcionais associadas com 
disfunção endotelial. O principal motivo da redução da 
vasodilatação endotélio-dependente está na dificuldade do 
endotélio em responder positivamente ao óxido nítrico. A 
ativação da guanilato ciclase pelo óxido nítrico encontra-se 
dificultada em pessoas com disfunção endotelial. Por essa 
razão, deixa de existir o acúmulo de cGMP no endotélio, e, 
consequentemente, a vasodilatação endotélio-dependente fica 
comprometida.

A disfunção endotelial é um dos componentes 
básicos tanto da origem como das complicações de algumas 
doenças cardiovasculares, principalmente aquelas devidas à 
aterosclerose, como hipertensão arterial, diabetes mellitus e 
dislipidemias3. Estas situações orgânicas adversas são capazes 
de alterar o refinado equilíbrio homeostático vascular por 
provocar uma alteração na função endotelial. Este desequilíbrio 
leva a uma modificação do estado normal de vasodilatação 
endotélio-dependente a nível celular. Ocorre, então, um 
predomínio de efeitos vasoconstritores sobre os efeitos 
vasodilatadores, quase sempre resultante de uma diminuição 
da biodisponibilidade do óxido nítrico, principalmente na 
presença de fatores de risco tradicionais para o aparecimento 
de doenças cardiovasculares4.

De fato, reduções da biodisponibilidade do óxido 
nítrico estão ligadas a alterações funcionais associadas com 
disfunção endotelial, sendo que a ativação da guanilato ciclase 
pelo óxido nítrico, passo importante no controle vaso motor, 
encontra-se dificultada nesta situação. Por essa razão, deixa 

de existir o acúmulo de monofosfato cíclico de guanosina 
(cGMP) no endotélio e, consequentemente, a vasodilatação 
endotélio-dependente fica comprometida.

Estes dados puderam ser comprovados clinicamente 
em pacientes portadores de síndrome metabólica em que se 
observou marcante redução de biomarcadores do óxido nítrico, 
como as concentrações de nitrito sanguíneo e GMPcíclico, 
associados com alterações de reatividade vascular endotélio 
dependente, quando comparados com os dados de indivíduos 
normais de controle5,6.

liPoProteína De alta DenSiDaDe: hDl-c e hDl
Colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL-C) 

e lipoproteína de alta densidade (HDL) não são sinônimos e 
existe uma clara distinção entre eles. O HDL-C é o colesterol 
que, por ser insolúvel no sangue, é carreado na forma de éster 
de colesterol por partículas de lipoproteínas de alta densidade, 
as partículas de HDL.

Já na década de 1980, estudos epidemiológicos, como 
o Framingham Heart Study, demonstraram que o risco de 
DAC era significativamente menor entre as pessoas com 
níveis plasmáticos mais elevados de colesterol de lipoproteína 
de alta densidade (HDL-C)7. Vários estudos observacionais 
prospectivos e estudos de caso controle retrospectivos 
revelaram que baixos níveis plasmáticos de HDL-C estão 
consistentemente associados com risco aumentado de todas 
as formas de doença aterosclerótica e suas sequelas clínicas, 
incluindo infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral 
e morte súbita. Em contraste, altos níveis plasmáticos desta 
lipoproteína estão associados com risco reduzido para estes 
resultados.

Entretanto, achados mais recentes sugerem que a relação 
entre HDL-C e risco cardiovascular é bem mais complexa, 
podendo ir além dos níveis de HDL-C no plasma. Um estudo 
voltado para observar as relações de aumento de concentração 
de HDL-C com desfechos clínicos foi o The Investigation 
of Lipid Level Management Using Coronary Ultrasound 
to Assess Reduction of Atherosclerosis by CETP Inhibition 
and HDL Elevation (ILLUSTRATE), em que se utilizou o 
torcetrapibe, um inibidor da enzima proteína de transferência 
de colesterol esterificado (CETP). Este fármaco, apesar de 
aumentar expressivamente a concentração de HDL-C, não 
promoveu os benefícios esperados de redução de aterosclerose 
e de desfechos clínicos, pelo contrário, observaram-se efeitos 
deletérios traduzidos por aumento de morte cardiovascular entre 
os pacientes que utilizaram o fármaco, o que obrigou a uma 
interrupção precoce do estudo. Como causas prováveis deste 
fracasso levantaram-se as hipóteses de um efeito off-target por 
elevação da pressão arterial por uma provável interferência 
no metabolismo da aldosterona, mas também, talvez a causa 
mais importante, por este fármaco na realidade promover um 
acúmulo de partículas de HDL extremamente maduras, já 
sem qualquer efeito metabólico benéfico para a retirada do 
colesterol da periferia.
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Corroborando estes fatos, dados do recente estudo 
Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis - MESA8, em que se 
compararam eventos cardiovasculares tanto com concentração 
de HDL-C como com o número de partículas de HDL, ficou 
bem evidente que as funções antiaterogênicas da HDL eram 
melhor representadas por quantas partículas na realidade 
existiam, ao invés do quanto de colesterol elas carregavam. 
Na realidade, não existe uma razão biológica plausível para 
se pensar que o colesterol que as partículas de HDL carregam 
seja uma boa medida, mas sim só o que se é possível de dosar 
laboratorialmente, de forma fácil, no presente momento. A 
simples dosagem do HDL-C, então, talvez não represente toda 
a complexidade das partículas de HDL e suas relações com 
processos ateroscleróticos.

O HDL-C é uma mistura extremamente heterogênea 
de partículas de HDL e esta heterogeneidade provavelmente é 
causada pelas contínuas mudanças que suas várias subfrações 
ou subpopulações sofrem no decorrer do seu processo de 
metabolismo. Uma das consequências disto é que estas 
subfrações são muito diversas estruturalmente variando em 
tamanho, forma e composição, e se distribuem de acordo 
com o tamanho e carga na superfície em pré-β HDL e HDL α 
(incluindo as subespécies HDL3a, HDL3b, HDL3c, HDL2a 
e HDL2b)9.

A origem das partículas de HDL é basicamente no 
fígado, iniciando-se pela produção hepática de APOA-I em 
formato de dupla hélice, que é o constituinte fundamental 
das partículas de HDL. Logo após a formação no fígado da 
APOA-I, enzimas como a lipase lipoproteica agem transferindo 
colesterol livre e fosfolípides de vários locais para as APOA-I, 
dando origem a estruturas lamelares denominadas pré-β HDL, 
que são as partículas nascentes de HDL, responsáveis pela 
remoção do excesso de colesterol das células periféricas através 
das membranas celulares. Após a captação do colesterol, este 
é esterificado pela enzima lecitina-colesterol aciltransferase 
(LCAT) localizada na superfície das HDL e que, convertido em 
éster de colesterol, vai preenchendo continuamente o núcleo da 
partícula de HDL nascente a qual toma um formato esferoidal, 
transformando-se na partícula HDL3.

À continuação do processo, pela ação da CETP, existe 
uma captação de triglicérides, advindos das lipoproteínas que 
contêm apolipoproteína B como quilomicrons, VLDL-C e 
LDL-C, transformando as partículas de HDL ainda maiores e 
mais globulares, sendo então designadas de HDL2. As partículas 
HDL2, ricas em triglicérides, são metabolizadas pela lipase 
lipoproteica hepática e removidas no fígado por receptores 
scavenger classe B, tipo I (SR-BI), que medeiam a captação 
seletiva do éster de colesterol10. Os componentes remanescentes 
das HDL, principalmente apolipoproteínas, retornam ao 
interstício, reiniciando o ciclo de retirada de colesterol celular. 
Este processo é chamado de transporte reverso de colesterol 
e é responsável pela remoção do colesterol da periferia para o 
fígado, para ser eliminado na bile11.

Estudos realizados por eletroforese de dupla dimensão 
mostram a existência de um número superior a uma dezena 
de subfrações, cada uma com diferentes composições, 
revelando indubitavelmente a complexidade das partículas de 
HDL12. Uma análise das subfrações da HDL por este método, 
em participantes homens do Framingham Offspring Study 
mostrou que a redução de 1 mg da subfração HDL α-1 está 
relacionada com um aumento de 26% no risco de doença arterial 
coronariana (DAC), indicando que estas subfrações são as mais 
importantes para determinadas funções antiateroscleróticas das 
partículas de HDL, como o transporte reverso do colesterol13.

Além disto, as partículas de HDL podem transportar 
quase uma centena de diferentes proteínas e enzimas, 
evidenciadas por técnica de proteômica, que estão em constante 
movimentação e que proporcionam as características das 
propriedades funcionais destas partículas. Interessante destacar 
que ainda não se conhece precisamente qual a verdadeira função 
de muitas destas proteínas e enzimas associadas, e somente 
parte delas são relacionadas diretamente com o metabolismo 
lipídico. As outras estão relacionadas com processos de inibição 
de proteases, regulação do complemento, resposta de fase 
aguda, entre outros14.

Dadas as múltiplas funções da HDL, a prática 
clínica convencional de determinação de HDL pelo seu 
teor em colesterol no plasma pode não proporcionar uma 
visão inteiramente adequada para as funções das partículas. 
Importante ressaltar que, quando se determina laboratorialmente 
o HDL-C, na realidade dosa-se todo o colesterol de todas as 
partículas de HDL, sendo que as partículas em fim de processo 
metabólico, quase sem mais nenhuma capacidade de remover 
o excesso de colesterol da periferia, são as que mais contêm 
colesterol livre e esterificado na sua composição, contribuindo, 
portanto, em maior peso na dosagem do HDL-C.

ProPrieDaDeS funcionaiS BiológicaS Da hDl; 
hDl funcionante e hDl DiSfuncionante

Sem dúvida alguma, o metabolismo do HDL-C é 
extremamente complexo, fascinante e muitas vezes intrigante. As 
partículas de HDL possuem propriedades biológicas chaves atero-
protetoras que incluem: transporte reverso do colesterol, inibição da 
oxidação do colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL-C), 
ação anti-inflamatória na parede vascular e ação no endotélio.

A oxidação das biomoléculas de LDL-C no espaço 
subendotelial é considerada como um dos processos principais 
na aterogênese, ocorrendo em vigência de situações de 
estresse oxidativo. As moléculas de LDL-C minimamente 
oxidadas (LDL-MM) são indutoras da produção de substâncias 
quimiotáxicas aos monócitos circulantes, o que os estimula a 
um processo de adesão no leito vascular e interiorização no 
espaço subendotelial, onde se transformam em macrófagos. 
Estes macrófagos fagocitam LDL-C oxidado e se transformam 
em células espumosas, substratos fundamentais das placas 
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ateroscleróticas subendoteliais. Este processo pode ser atenuado 
ou suprimido pelo efeito antioxidativo da HDL sobre o LDL-C, 
inibindo parte do processo de oxidação subendotelial, por meio da 
atividade das enzimas associadas às suas apoproteínas, as quais 
podem prevenir ou mesmo reverter este processo. A paraoxonase 
1 e 3 (PON1 e 3), a glutationa fosfolípide peroxidase, a PAF-AH 
e a LCAT são enzimas transportadas pela HDL e responsáveis 
pela hidrólise dos produtos de oxidação do LDL-C15.

Recentemente, Kontush et al.16 demonstraram que a atividade 
antioxidante das subfrações da HDL é dependente da densidade de 
suas partículas, sendo que as menores e mais densas possuem maior 
poder antioxidante, obedecendo à seguinte sequência: HDL2b 
< HDL2a < HDL3a < HDL3b < HDL3c. Esta heterogeneidade 
de atividade antioxidante entre as subfrações, provavelmente se 
deve à distribuição não uniforme das apolipoproteínas e enzimas 
associadas. A potente atividade antioxidativa protetora observada 
nas menores e mais densas partículas se deve ao sinergismo na 
inativação de lipídios oxidados por mecanismos enzimáticos 
(PON, LCAT e PAF-AH) e não enzimáticos refletindo, portanto, 
propriedades físico-químicas intrínsecas17.

Estas variações funcionais entre as subfrações reforçam o 
entendimento que não é somente o aumento ou a redução da con-
centração de HDL-C que determina a proteção contra a doença 
aterosclerótica, mas também a concentração das subpopulações 
de HDL, a mobilização celular de lipídios, assim como a própria 
cinética do metabolismo do HDL-C.

hDl funcionante/DiSfuncionante e enDotélio

É bem aceito que a HDL é protetora contra o desenvolvi-
mento de doença vascular aterosclerótica. Um dos mecanismos 
aventados para esta vasculoproteção pelas partículas de HDL é pela 
facilitação da bioatividade do óxido nítrico no endotélio arterial, 
resultando em um benefício global para a homeostase vascular18. 
Alguns estudos recentes mostraram que, independentemente do 
processo de transporte/efluxo de colesterol da periferia, a HDL tam-
bém promove uma mobilização de células progenitoras endoteliais 
reparadoras, associada a uma atuação direta e rápida no endotélio 
vascular. Observou-se que a ligação das partículas de HDL ao recep-
tor Scavenger-BI (SR-BI) endotelial ativa a enzima eNOSintase, por 
meio da mobilização intracelular de Ca++ e da fosforilação da eNOS, 
mediada pelas Akt/MAP quinases, promovendo liberação de óxido 
nítrico pelas células endoteliais. Os efeitos vasoativos parecem se 
relacionar com lisofosfolipides carreados pela HDL, representando 
outro aspecto funcional interessante destas biomoléculas19-21.

Clinicamente, estes dados foram comprovados por 
Spieker et al.21 pela demonstração de que uma infusão aguda 
de HDL reconstituído em indivíduos hipercolesterolêmicos 
melhorava a disfunção endotelial que geralmente acompanha 
estes casos, por ativação aguda da eNOSintase, indicando efeitos 
protetores da HDL sobre o endotélio vascular por mecanismos 
diretos e rápidos da biodisponibilidade de óxido nítrico.

Outro estudo comprobatório da ação direta da HDL no 
endotélio são os resultados obtidos por Benjó et al.22 em pacientes 
com HDL baixo, nos quais a administração de ácido nicotínico 

não aumentou os níveis de HDL-C. Entretanto, observou-se im-
portante melhora tanto na funcionabilidade da HDL, assim como 
na reatividade vascular endotélio-dependente, indicando uma me-
lhora funcional endotelial e maior disponibilidade de óxido nítrico.

Estas propriedades funcionais da HDL podem, contudo, 
estar comprometidas em doenças metabólicas associadas com 
aterosclerose, como, por exemplo, dislipidemias, síndrome meta-
bólica e diabetes mellitus. Nestes casos, as biomoléculas de HDL 
podem perder a sua eficiência funcional consequente ou a uma 
composição estrutural anormal mais rica em triglicérides ou por 
sofrerem uma glicação ou nitração na sua estrutura apoproteica. 
Estas alterações provocam redução na capacidade das partículas 
de HDL tanto em induzir o efluxo do colesterol celular como em 
estimular a produção de óxido nítrico endotelial, fundamentais 
para reduzir o estresse oxidativo endotelial23,24.

Em pacientes com distúrbio de metabolismo glicêmico, 
observou-se claramente que a presença de partículas HDL dis-
funcionantes influencia diretamente menor produção de óxido 
nítrico pelo endotélio, levando a vasculatura a um estado prepon-
derantemente vasoconstritor, situação que sabidamente propicia 
a aterosclerose. A HDL de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 
perde em muito a capacidade de estimular diretamente a produ-
ção de óxido nítrico endotelial vascular, em contraste marcante 
com os efeitos observados de HDL de indivíduos saudáveis25.

O exercício físico, quando praticado de forma intensa e 
regular por longos períodos, pode levar tanto a um aumento no 
HDL-C como melhora na reatividade vascular. Entretanto, sabe-
-se hoje em dia que o exercício físico promove precocemente 
benefícios nas lipoproteínas plasmáticas de pacientes com HDL-
-C baixo, como os portadores da síndrome metabólica, promo-
vendo uma melhora substancial das características funcionais das 
partículas de HDL, antes mesmo de aumentar a concentração 
plasmática de HDL-C26. Também nestes pacientes os testes de 
reatividade vascular mostraram que a porcentagem de dilatação 
arterial endotélio dependente encontrava-se reduzida em relação 
aos controles e com valores muito inferiores à porcentagem 
mínima de dilatação arterial considerada normal, indicando 
que estes pacientes possuíam uma nítida disfunção endotelial.

Após três meses de exercício moderado, observou-se 
uma melhora significativa da vasodilatação endotélio-dependente 
nos pacientes, acompanhada de um aumento significativo das 
concentrações de nitrito sanguíneo e GMPcíclico, biomarcadores 
do óxido nítrico, associados com a melhora da reatividade vascular 
endotélio dependente. Porém, mais importante foi a observação de 
que houve uma nítida associação entre os melhores resultados de 
aumento da funcionalidade das subfrações da HDL com os maiores 
aumentos de nitrito sanguíneo, GMPcíclico e de reatividade vascu-
lar, sugerindo fortemente a relação entre funcionalidade das partícu-
las de HDL com função endotelial ao exercício físico. Estes dados 
mostram que, em indivíduos com HDL disfuncionantes, exercícios 
físicos melhoram a função endotelial por dupla ação, ou seja, pela 
força de cisalhamento que o fluxo sanguíneo exerce sobre a parede 
do vaso sanguíneo, assim como pela melhora funcional das partí-
culas de HDL, ambas agindo na ativação da enzima eNOSintase, 
com consequente aumento na produção e oferta de óxido nítrico5,6.
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Reforçando estes achados, um recente estudo mostrou 
que a terapia com niacina em pacientes com diabetes mellitus tipo 
2 melhorou várias propriedades funcionais da HDL, inclusive 
aquelas relativas ao funcionamento do endotélio. Observou-se 
que as várias particulas de HDL, isoladas de pacientes diabéticos 
após terapia com niacina, tinham melhor capacidade de estimular 
a produção de óxido nitrico endotelial, e estavam diretamente 
associadas a uma melhora substancial da vasodilatação endotélio-
-dependente25. Isto indica claramente que a HDL de pacientes 
com disturbios metabólicos é disfuncionante e tem os efeitos 
protetores sobre o endotélio diminuídos em comparação com a 
HDL de indivíduos saudáveis. A terapia com a niacina marcada-
mente melhorou a função endotelial nesses pacientes pelo efeito 
direto da melhora da funcionabilidade das partículas de HDL.

concluSõeS

Os dados anteriormente apresentados confimam que, em 
determinadas doenças, os casos de disfunção endotelial coexistem 
e são agravados pela presença de partículas de HDL disfuncionantes 
e as terapias específicas adotadas para cada doença devem contar, 
também, de forma conjunta, com terapias que melhorem a funcio-
nabilidade da HDL, em especial a instituição de exercícios fisicos.
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O endotélio vascular compreende uma população altamente dinâmica de 

células com papel na proteção vascular contra inflamação, resposta imune, 

trombose e doenças cardiovasculares. Células progenitoras endoteliais 

(CPE) compreendem um grupo celular extremamente raro de células não 

hematopoiéticas que podem ser recrutadas da medula óssea por vários 

estímulos, como citocinas, fármacos, estrógenos, eritropoietina, atividade 

física, e participam na manutenção da integridade endotelial. A regeneração 

vascular após dano endotelial ocorre tanto pela proliferação de células 

endoteliais maduras, residentes na parede dos vasos (angiogênese), como 

por migração e diferenciação de CPE da medula óssea para áreas de 

isquemia, com a formação de novos vasos sanguíneos (vasculogênese). 

As CPE podem ser identificadas por citometria de fluxo por meio da 

expressão dos marcadores de superfície celular CD34, CD309 (KDR) e 

CD133. Micropartículas (MP) são pequenas vesículas liberadas por dife-

rentes tipos celulares após ativação ou apoptose, contendo material celular 

como proteínas, mRNA, lipoproteínas e debris. Têm papel relacionado à 

resposta imune adaptativa, sendo utilizados também como biomarcadores 

de disfunção endotelial e de algumas afecções como diabetes, infarto, HIV, 

além de promoverem a transferência de material e comunicação entre 

células. CPE associadas às MP podem ser consideradas biomarcadores 

úteis da doença cardiovascular por estarem diretamente relacionadas à 

homeostase endotelial. O recrutamento de CPE sugere um mecanismo 

compensatório de reparo vascular que contribui para a restauração da 

integridade endotelial. Aumento de MP associa-se à disfunção endotelial 

e à progressão da aterosclerose. Assim, a relação MP/CPE pode indicar o 

grau de desequilíbrio entre dano endotelial e capacidade de reparo.

CarolIna nunes França1,2, marIa CrIstIna de olIveIra Izar1, Jonatas bussador do amaral1,2, 
FranCIsCo antonIo helFensteIn FonseCa1

MicroPartículaS e célulaS ProgenitoraS: novoS MarcaDoreS Da 
DiSfunção enDotelial

1 Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.
2 Universidade de Santo Amaro, São Paulo, SP, Brasil.

Endereço para correspondência:
Maria Cristina de Oliveira Izar. Universidade Federal de São Paulo. Rua Pedro de Toledo, nº 276. São Paulo - SP. Brasil. CEP: 04039030.

Telefone: (011) 5549-9395. Fax: (011) 5084-8777.
E-mail: mcoizar@terra.com.br / mcoizar@cardiol.br

The vascular endothelium comprises a highly dinamic population of cells 

with a role in vascular protection against inflammation, imune response, 

thrombosis and cardiovascular diseases. Endothelial progenitor cells 

(EPC) are an extremely rare population of non-hematopoietic cells that 

can be recruited from bone marrow by many stimuli, such as cytokines, 

drugs, estrogens, erithropoetin, physical activity and can participate in 

the manteinance of endothelium integrity. Vascular repair after injury of 

the endothelium can occur by both proliferation of mature adjacent cells 

(angiogenesis), or by EPC migration and proliferation from bone marrow 

to ischemic areas, forming new vessels (vasculogenesis). EPC can be 

identified by flow citometry by using surface markers CD34, CD309 

(KDR) and CD133. Microparticles (MP) are small vesicles released by 

diferent cell types after activation or apoptosis, and contain cell material 

such as proteins, mRNA, lipoproteins and debris. Their role is related to 

the adaptive immune responses, and are also potential biomarkers of endo-

telial dysfunction in diabetes, myocardial infarction and in HIV infection. 

Further, MP can promote transfer of cell material and cell communication. 

EPC and MP can be used as useful biomarkers in cardiovascular disease 

for being associated with endothelial homeostasis. EPC mobilization is a 

compensatory mechanism for vascular repair that contributes to restore 

endothelial integrity. Conversely, increase in circulating MP is associated 

with endotelial dysfunction and atherosclerosis progression. Though, the 

assessment of the MP/EPC ratio can indicate the degree of disbalance 

between endothelial damage and repair.
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O endotélio vascular localiza-se entre o sangue e os 
tecidos e consiste de uma população altamente 
dinâmica de células endoteliais que possuem papel 

fundamental na proteção vascular contra inflamação, resposta 
imune, trombose e doenças cardiovasculares. A disfunção 
endotelial está associada à doença aterosclerótica e pode 
ser um marcador de risco cardiovascular. Distúrbios de 
vasorreatividade ocorrem em paralelo à perda de outras 
propriedades fisiológicas do endotélio, determinando adesão de 
plaquetas e leucócitos e levando ao processo pró-aterogênico1.

As células endoteliais regulam o fluxo e o tônus 
vascular pela liberação de vasodilatadores como óxido nítrico 
e prostaciclina (PGI2) e vasoconstrictores como endotelina 
e fator ativador de plaquetas (PAF). A regulação do tônus 
vascular ocorre especialmente em resposta à estimulação 
mecânica promovida pelas forças pulsátil e da pressão de arrasto 
hemodinâmico da corrente sanguínea. A falta de óxido nítrico 
nos vasos ateroscleróticos associa-se com maior proliferação 
de células musculares lisas e adesão de monócitos ao endotélio. 
Além disso, vasoconstricção, ativação de plaquetas e trombose 
causadas pela rotura de placas ateroscleróticas ou erosão 
do endotélio são características das síndromes coronarianas 
agudas1.

Estados inflamatórios ativam as células endoteliais, 
mudando seu fenótipo de comportamento e determinando 
desbalanço nas respostas de vasorreatividade, hemostasia, 
inflamação e proliferação celular. Mais recentemente, 
verificou-se que este estado inflamatório crônico característico 
da aterosclerose não apenas causava disfunção endotelial, 
como também reduzia a mobilização de células progenitoras 
endoteliais, impedia o desenvolvimento de vasos colaterais 
para regiões isquêmicas e dificultava a própria reparação do 
endotélio vascular2.

A ativação endotelial pode resultar de alguns fatores, 
como produção desordenada de citocinas, alterações nas forças 
de arrasto hemodinâmico, aumento no estresse oxidativo e 
inflamação, geralmente associados aos fatores de risco não 
controlados. Este estado ativado do endotélio associa-se à 
maior taxa de oxidação de lipoproteínas. A perda crônica de 
propriedades antiaterotrombóticas do endotélio associa-se 
ao desenvolvimento da aterosclerose e suas complicações2, 
motivando estudos para melhor compreensão dos fenômenos 
envolvidos na reparação tecidual e restabelecimento de suas 
propriedades fisiológicas.

célulaS ProgenitoraS enDoteliaiS

Células progenitoras endoteliais (CPE) compreendem 
um grupo celular extremamente raro de células não 
hematopoiéticas que podem ser recrutadas a partir da 
medula óssea por vários estímulos, como citocinas (VEGF, 
SDF-1), fármacos como estatinas, estrógenos, eritropoietina, 
atividade física, dentre outros, e possui papel fundamental na 
manutenção da integridade endotelial. Além disso, inibidores 

da enzima conversora de angiotensina (ECA) aumentam 
os níveis de CPE, como mostrado em trabalhos utilizando 
trandolapril3, ramipril4 e enalapril5.

Os primeiros estudos avaliando células endoteliais 
surgiram na década de 90, quando foi descrita a origem 
dessas células na vasculogênese embrionária, a partir do 
hemangioblasto (célula precursora mesenquimal para endotélio 
e células de origem hematopoiética)6.

Durante muito tempo, acreditou-se que a regeneração 
vascular ocorresse exclusivamente pela proliferação de células 
endoteliais maduras, residentes na parede dos vasos, um 
processo que é conhecido por angiogênese. Porém, em estudo 
publicado na Science, em 1997, Asahara et al.7 isolaram CPE do 
sangue periférico utilizando o anticorpo anti-CD34 conjugado 
a esferas magnéticas. Após cultivo, foi observado que essas 
células migravam da medula óssea para áreas de isquemia, 
podendo ser diferenciadas ex-vivo para um fenótipo endotelial; 
comprovou-se, assim, a formação de novos vasos sanguíneos 
por meio do recrutamento de células progenitoras provenientes 
da medula óssea, processo chamado vasculogênese.

As CPE podem ser identificadas e caracterizadas por 
técnicas sensíveis como citometria de fluxo, por meio da 
expressão dos marcadores de superfície celular CD34, CD309 
(KDR) e CD133, e a combinação de pelo menos dois deles define 
CPE8. Após diferenciação em células endoteliais maduras, elas 
deixam de expressar o CD133 e expressam marcadores como 
CD51, CD105, CD146, CD144, dentre outros, sendo também 
necessária a utilização de pelo menos dois marcadores para 
caracterizar a célula endotelial diferenciada9.

Devido à sua extrema escassez no sangue periférico 
e por serem estas células fundamentais no processo de 
reendotelização, uma possibilidade para a obtenção de um 
maior pool de CPE é a expansão dessas células em cultura, 
que, após proliferarem, poderiam ser injetadas no músculo 
cardíaco ou intravenosamente, auxiliando na regeneração 
endotelial. Porém, muitos estudos têm sido desenvolvidos 
com o intuito de buscar métodos eficazes de utilização dessas 
células sem que ocorram efeitos adversos, em afecções como 
câncer e diabetes10.

O recrutamento de CPE, principalmente a partir 
da medula óssea, é fundamental para a reconstituição e 
homeostase vascular. A mensuração dessas células no 
sangue periférico pode ser considerada um preditor de risco 
e extensão da aterosclerose, pois indivíduos com reduzido 
número de CPE na corrente sanguínea possuem maior risco 
para desenvolver disfunção endotelial, uma vez que ocorre 
comprometimento da vasculogênese11.

O processo inflamatório presente na aterosclerose, além de 
levar à disfunção endotelial, gera estresse oxidativo e senescência 
de células endoteliais12 e estudos recentes têm mostrado que o 
recrutamento e atividade funcional de CPE também podem ser 
influenciados pelo estresse oxidativo. Estudos desenvolvidos por 
Kao et al.13 e Hung et al.14 mostraram alta taxa de apoptose de CPE 
após incubação com peróxido de hidrogênio em altas concentrações.
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Também há estudos mostrando que o encurtamento 
de telômeros está diretamente relacionado à senescência 
de CPE, contribuindo, assim, com o envelhecimento 
vascular. Kushner et al.15 avaliaram o efeito da idade sobre o 
comprimento dos telômeros de CPE e encontraram que, em 
homens saudáveis, o telômero é 20% menor em indivíduos de 
idade avançada comparados aos jovens.

A relação entre doença cardiovascular e redução na 
capacidade migratória de CPE vem sendo descrita há alguns 
anos. Estudo desenvolvido por Werner et al.11 mostrou que o 
número de eventos cardiovasculares avaliados em um ano foi 
inversamente proporcional ao número de CPE, em pacientes 
com doença arterial coronária. Rupp et al.16 avaliaram a 
capacidade de diferenciação de CPE em cardiomiócitos em 
pacientes com doença arterial coronariana e observaram que 
houve maior diferenciação celular em indivíduos tratados com 
atorvastatina. Briguori et al.17 encontraram relação inversa entre 
os níveis circulantes de CPE e a progressão da doença arterial 
coronária. Resultados similares foram obtidos com pacientes 
portadores de insuficiência cardíaca congestiva18.

Várias subpopulações de CPE, originadas da medula 
óssea e outros sítios ainda pouco descritos na literatura, estão 
relacionadas com o processo de reparo vascular após lesão arterial. A 
reendotelização pode ser maior com reduzida formação neointimal 
após lesão vascular por meio da mobilização de CPE. He et al.19 
marcaram CPE com proteína fluorescente em artérias carótidas 
desnudadas em coelhos e encontraram que as CPE aceleraram a 
endotelização, e estudo de Vasa et al.20 mostrou relação direta entre 
número de CPE e vasodilatação mediada pelo fluxo.

O recrutamento de CPE para a região da placa ateros-
clerótica é mediado pela interação com plaquetas, que liberam 
fatores quimiotáticos, como o fator derivado de células do 
estroma (SDF-1a). A interação ocorre por meio da PSGL-1 
e pelas integrinas b1 e b2. Além de estarem envolvidas no 
recrutamento de CPE, as plaquetas estão envolvidas com a 
diferenciação dessas células em células endoteliais maduras. 
Por outro lado, CPE podem influenciar a função plaquetária e 
suas propriedades trombogênicas durante o reparo vascular21.

O sistema renina angiotensina (SRA) é amplamente 
expresso em pacientes com fatores de risco para a doença 
cardiovascular, principalmente na hipertensão arterial, diabetes 
mellitus e hipercolesterolemia. Os bloqueadores do receptor 
AT1 da Angio II podem atuar sobre o receptor AT2, bem como 
podem ser convertidos a Angio 1-7 e outros peptídios, com 
potencial benefício na aterosclerose. A ativação do SRA com 
a formação de Angio II está envolvida no processo de aterogê-
nese, por meio de processo inflamatório, disfunção endotelial e 
oxidação da LDL. Estudos têm mostrado que bloqueadores do 
receptor AT1 da Angio II (BRAs) atenuam o desenvolvimento 
da aterosclerose em modelos de hiperlipidemia em animais22. 
Um estudo mostrou que Ang II reduziu os níveis de CPE in 
vitro e in vivo por meio da ativação de AT1. Além disso, Ang 
II reduziu a capacidade de formar colônias (característica de 
CPE in vitro) e atividade migratória23.

Além disso, outros fatores de risco cardiovascular 
como diabetes, idade, tabagismo, sedentarismo e uremia estão 
negativamente relacionados com os níveis de CPE. Zhang 
et al.24 avaliaram a relação entre CPE e retinopatia diabética, 
utilizando um modelo de ratos portadores de diabetes mellitus 
tipo I induzida por estreptozotocina, e encontraram nesses ratos 
menores níveis de CPE quando comparados a ratos normais. 
A resistência à insulina prejudica a via de sinalização celular 
PI3K/Akt que está relacionada à proliferação de células endote-
liais. Além disso, a translocação do transportador GLUT-4 para 
a membrana celular também é afetada, diminuindo a captação 
de glicose e, consequentemente, promovendo aumento da 
glicemia. A hiperglicemia impede o amadurecimento de CPE e 
sua capacidade de vasculogênese, além de estimular apoptose, 
aumentando a formação de espécies reativas de oxigênio25.

Há vários trabalhos mostrando a importância da 
atividade física no recrutamento de CPE. Xia et al.26 
demonstraram que em homens idosos a atividade física 
aumentou a capacidade de regeneração vascular por meio de 
CPE e promoveu melhora da função endotelial. Porém, os 
estudos ainda são controversos sobre os efeitos de diferentes 
tipos de exercícios (duração, intensidade, frequência, aeróbico 
ou anaeróbico) no recrutamento dessas células27.

Vários fatores de risco têm sido descritos na literatura 
que levam tanto ao desenvolvimento da doença cardiovascular 
quanto à progressão da doença renal crônica em pacientes 
portadores de doença renal em estágio inicial. Em pacientes 
com doença renal crônica, ocorre maior probabilidade de 
infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e 
mortalidade quando se compara à população em geral28. Há 
estudos descrevendo que a uremia provoca deficiência de CPE 
associada ao aumento do risco cardiovascular29.

Há trabalhos avaliando o efeito de diferentes estatinas 
na mobilização de CPE. Em estudo recente de Zhou et al.30 
foi avaliada a influência da rosuvastatina sobre CPE, e foi 
encontrado que a estatina foi capaz de aumentar o recrutamento 
de CPE e promover neovasculogênese por mecanismos 
dependentes de eNOS. Werner et al.31 avaliaram o efeito 
de estatinas no processo de reendotelização em ratos, e foi 
mostrado que a rosuvastatina (20 mg/Kg de massa corporal) 
acelerou a reconstituição de artérias danificadas paralelamente 
à redução na espessura íntima-média carotídea nesses animais.

As CPE fornecem uma vantagem clínica sobre os 
outros biomarcadores, pois a quantificação dessas células está 
mais diretamente relacionada com a função endotelial do que 
outros biomarcadores como troponina, NT-proBNP e Proteína 
C-reativa. Porém, apenas a quantificação pode não ser suficiente 
para explicar o risco vascular em algumas situações32.

MicroPartículaS

O termo micropartículas (MP) é utilizado para descrever 
pequenas vesículas liberadas por diferentes tipos celulares após 
ativação ou apoptose, contendo material celular como proteínas, 
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mRNA, lipoproteínas e debris. Em situações de repouso, a 
membrana celular é assimétrica com relação à distribuição 
de fosfolipídeos, mantendo fosfatidilcolina e esfingomielina 
do lado externo da membrana, enquanto fosfatidilserina e 
fosfatidiletanolamina estão presentes na região interna. Essa 
assimetria é rompida quando a célula sofre algum estímulo e 
expõe a fosfatidilserina na membrana. As células endoteliais 
são ricas em fosfatidilserina, que possui potente atividade 
pró-coagulante, indicando que micropartículas endoteliais 
(MPE) podem determinar aumento de trombogenicidade da 
placa aterosclerótica33.

Inicialmente, não foi dada nenhuma importância 
biológica às MP, sendo que elas eram consideradas apenas 
como debris de membrana, ou vesículas contendo somente 
restos celulares. Porém, em 1996, Raposo et al.34 mostraram que 
essas vesículas poderiam estar relacionadas à resposta imune 
adaptativa. Desde então, vários trabalhos vêm sendo publicados 
mostrando a importância das MP em diversas situações: 
são biomarcadores de disfunção endotelial e de algumas 
afecções como diabetes, infarto, HIV, além de promoverem a 
transferência de material e comunicação entre células.

Não somente a apoptose celular leva à liberação de 
MP. Vários estudos têm mostrado que a aterosclerose pode 
ativar a liberação dessas vesículas, principalmente de origem 
plaquetária e endotelial, e quando são liberadas as MP carregam 
proteínas de superfície das células das quais se originaram, 
o que é fundamental para a identificação e caracterização de 
MP realizada por citometria de fluxo. Além disso, estudos têm 
mostrado que não somente os níveis e a composição das MP, 
mas também a função que irão desempenhar varia dependendo 
da condição em que elas são liberadas.

O primeiro trabalho a demonstrar o efeito de MP na 
função vascular foi publicado por Boulanger et al.35. Os autores 
trataram anéis aórticos de ratos com MP obtidas do plasma de 
indivíduos saudáveis e de pacientes que haviam sofrido infarto 
e encontraram que as MP de pacientes infartados promoveram 
redução da vasodilatação induzida por acetilcolina nesses anéis 
aórticos. Por outro lado, há estudos mostrando efeitos benéficos 
de MP no endotélio. A transferência de ácido araquidônico 
para células endoteliais por micropartículas plaquetárias (MPP) 
induz a expressão da ciclo-oxigenase-2 (COX-2) e a conse-
quente formação de prostaciclina, que induz vasodilatação e 
diminui a reatividade plaquetária.

Diehl et al.36 avaliaram MP de diferentes tipos (plaque-
tárias, leucocitárias, endoteliais) e encontraram correlação com 
a pressão de arrasto hemodinâmico em pacientes com estenose 
da válvula aórtica grave. Neste trabalho, os autores sugerem 
que ocorra um ciclo vicioso, com liberação de MPP, que ativam 
monócitos, acarretando em ativação de células endoteliais.

As MPP são as mais abundantes na corrente sanguínea, 
constituindo 70% a 90% das MP circulantes. Elevados níveis de 
MPP estão relacionados à trombose e atividade pró-coagulante, 
sendo que há trabalhos mostrando a relação entre essas 
MP e proteínas do sistema complemento. Alguns trabalhos 

mostraram que, de acordo com o tipo de estímulo envolvido na 
liberação de MP (ativação ou apoptose), ocorre a expressão de 
diferentes proteínas de superfície. Bernal-Mizrachi et al.37, em 
2003, analisaram duas sub-populações de MPE (CD31+/CD42- 
e CD51+) em indivíduos com doença arterial coronariana e 
encontraram que as MPE CD31+/CD42- foram mais expressas 
em eventos agudos (infarto do miocárdio e angina instável), 
e MPE CD51+ foram liberadas em quantidades semelhantes 
tanto em eventos agudos quanto crônicos (angina estável).

Os monócitos sofrem transformações fenotípicas, 
passando a acumular lipoproteínas oxidadas e sob a ação de 
linfócitos determinam a lise de componentes de matriz. Os 
macrófagos ricos em colesterol sofrem apoptose, liberando 
grandes quantidades de lipídios no compartimento extracelular, 
determinando inflamação, estresse oxidativo e propiciando 
mecanismos de apoptose de células endoteliais ou sua erosão, 
culminando com os desfechos aterotrombóticos, como o infarto 
do miocárdio ou o acidente vascular isquêmico, decorrentes do 
contato das substâncias do interior da placa com o sangue, o que 
produz a imediata coagulação do sangue e, consequentemente, 
a obstrução total e súbita do vaso38.

Monócitos podem sintetizar substâncias pró-coagulantes, 
e alguns estudos sugerem que a liberação de MP por monócitos 
também esteja relacionada à função endotelial. Nomura 
et al.38, em 2002, avaliaram o efeito da efonidipina sobre 
alguns marcadores de coagulação. Eles encontraram um 
aumento nos títulos de micropartículas monocíticas (MPM) 
em indivíduos hipertensos comparados aos controles, porém, 
houve redução significativa nos níveis de MPM após o 
tratamento com efonidipina.

A liberação de MPM pode ser estimulada por alguns 
fatores como LPS (lipopolissacarídeo presente em bactérias 
Gram-negativas), P-selectina, fator tecidual circulante. Além 
disso, tem sido sugerido que o fator tecidual e a PSGL-1 
(ligante de P-selectina) são também constituintes de MPM, 
que são incorporadas ao trombo pela interação com plaquetas 
ativadas. Ainda, estudos mostram que o aumento na expressão 
de moléculas de adesão está associado à ativação de monócitos, 
que podem se ligar a células endoteliais presentes na parede 
dos vasos, levando à progressão da retinopatia diabética; estes 
dados sugerem que a mensuração dos níveis de MPM seja um 
biomarcador útil da progressão da retinopatia diabética39.

Nomura et al.40, em 2006, avaliaram o efeito do 
bloqueador do receptor de angiotensina valsartana nos títulos 
de MPM em indivíduos portadores de diabetes mellitus tipo 
2 e encontraram que o fármaco foi capaz de inibir a liberação 
de MPM. Os resultados sugerem que esses bloqueadores 
possam contribuir no tratamento da aterosclerose. Com base 
em todos esses aspectos tão relevantes, é possível atenuar 
alguns mecanismos relacionados ao desenvolvimento da 
hipertensão e disfunção endotelial pela combinação de 
fármacos como estatinas e BRAs.

Estudos mostraram um aumento de MPE circulantes na 
doença renal crônica e em pacientes submetidos à hemodiálise, 
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e estes representam um novo marcador da disfunção endotelial 
na uremia. Alguns trabalhos observaram aumento de MP não 
só em adultos com doença renal, mas também em crianças 
sofrendo de falência renal. Nesses pacientes, MPE foram 
biomarcadores de disfunção endotelial e também estiveram 
relacionadas à menor liberação de óxido nítrico em artérias 
isoladas de pacientes em diálise, expostas a diferentes 
concentrações de MPE41.

Estudo desenvolvido por Gündüz et al.42 avaliou os 
níveis de MP em crianças obesas ou com sobrepeso e encontrou 
aumento de MPE CD144+ nos dois casos quando comparados 
a crianças eutróficas. Além disso, toxinas podem ativar o 
endotélio promovendo aumento de MPE liberadas pelas células 
endoteliais presentes na parede vascular.

Alguns estudos têm relacionado a produção de espécies 
reativas de oxigênio com as MP. Brodsky et al.43 observaram 
que MPE reduziram a produção de óxido nítrico e aumentaram 
a concentração do ânion superóxido em anéis aórticos de ratos. 
Vários estudos têm mostrado que MP de diferentes origens 
podem promover estresse oxidativo no endotélio por meio de 
processos que envolvem vários sistemas enzimáticos. Além 
disso, as MP estão relacionadas à angiogênese, especialmente 
aquelas originadas de plaquetas. Estudo com HUVECs mostrou 
que MPP estimularam a proliferação, sobrevivência, migração 
e angiogênese. Por outro lado, alguns estudos sugerem que as 
MP possam inibir a angiogênese, por meio da liberação de 
espécies reativas de oxigênio44.

A infecção pelo HIV é caracterizada por inflamação 
crônica e alterações no sistema imune e está diretamente 
relacionada às complicações da aterosclerose. da Silva et al.45 
mostraram que indivíduos portadores de HIV, e que ainda 
não tinham indicação para terapia antirretroviral, possuem 
menores níveis de CPE e maior liberação de MPE comparados 
a indivíduos saudáveis.

Com relação ao efeito das estatinas na liberação de MP, 
os trabalhos são controversos, embora a maioria dos estudos 
afirme que as estatinas são capazes de reduzir a liberação de 
MP. Estudo desenvolvido por Diamant et al.46 mostrou que 
as estatinas estimularam a liberação de MPE in vitro. Porém, 
outro trabalho mostrou que a fluvastatina inibiu a liberação de 
MPE in vitro47. Em portadores de doença arterial periférica 
oclusiva, a atorvastatina aumentou a liberação de MPE, mas, 
por outro, lado reduziu a expressão de marcadores de ativação. 
A redução nos níveis de MP e melhora da função endotelial 
em portadores de hiperlipidemia parecem estar relacionadas à 
duração do tratamento, mais do que ao tipo de estatina.

Em trabalho desenvolvido por Pinheiro et al.48 foi 
avaliado o efeito do antiplaquetário clopidogrel associado ou 
não à rosuvastatina nos níveis de MP em pacientes coronarianos 
estáveis, em uso de estatinas há pelo menos três meses. Foi 
encontrado que após a suspensão da rosuvastatina (mantendo-se 
apenas o clopidogrel) houve um aumento nos níves de MPP 
e uma tendência à maior liberação de MPE nesses pacientes, 
sugerindo que houve maior consumo de plaquetas ou aumento 

da apoptose dessas células, e também que a rosuvastatina em 
associação com o clopidogrel tenha promovido um efeito 
protetor sobre a parede vascular, observando-se menores níveis 
dessas MP no plasma48. Em estudo similar publicado por França 
et al.49 foi avaliada a influência da atorvastatina em associação 
ou não ao clopidogrel, em portadores de doença coronária 
estável, e observou-se uma relação inversa entre a concentração 
plasmática de atorvastatina e os níveis de MPP, sugerindo maior 
estabilidade vascular promovida pela atorvastatina.

Hoyer et al.50 estimularam macrófagos de camundongos 
com MMP, com o intuito de avaliar a expressão do receptor de 
quimiocina de monócitos/macrófagos CCR2, comparando com 
macrófagos estimulados com MP inativadas, e foi encontrada 
maior expressão de CCR2 nas células estimuladas com MP, 
indicando que MP possam promover aterogênese, já que elas 
estimularam o aumento na expressão do receptor de células 
inflamatórias CCR2. Esses resultados sugerem que o receptor 
CCR2, juntamente com as MP, pode ser considerado um 
biomarcador útil na avaliação da doença cardiovascular.

Vários estudos têm mostrado que CPE associadas às 
MP podem ser consideradas biomarcadores úteis da doença 
cardiovascular por estarem diretamente relacionadas à 
homeostase endotelial (Figura 1). O recrutamento de CPE 
sugere um mecanismo compensatório de reparo vascular que 
contribui para a restauração da integridade endotelial. Aumento 
de MP está diretamente relacionado à disfunção endotelial e, 
consequentemente, com a progressão da aterosclerose. Assim, 
a relação MP/CPE pode indicar o grau de desequilíbrio entre 
dano endotelial e capacidade de reparo.

Figura 1. Substituição de células endoteliais (CE) que sofrem apoptose 
na parede vascular pelo recrutamento de células progenitoras endote-
liais (CPE) a partir da medula óssea. As CE em apoptose liberam mi-
cropartículas endoteliais (MPE), que também são formadas após ativação 
por diferentes estímulos (TNF-alfa, LPS, dentre outros - em detalhe).
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O benefício em longo prazo do tratamento com estatinas na 

prevenção de eventos coronarianos primários e secundários é 

indiscutível. Embora uma parte deste benefício esteja ligada 

ao efeito sobre a redução da circulação de lipoproteínas 

aterogênicas, outros mecanismos, como a modulação da 

trombogênese, a redução da inflamação e melhora da função 

endotelial, têm sido investigados. O efeito da estatina sobre 

a função endotelial está ligado à sua inibição da produção 

de superóxido e sua regulação positiva da síntese do óxido 

nítrico (NOS) no endotélio. Na prática clínica, o benefício 

na função do endotélio depois do tratamento com estatina 

tem sido observado em uma ampla variedade de condições 

que incluem a hipertensão arterial sistêmica, doença arterial 

crônica e síndrome coronariana aguda. Esta breve revisão 

incidirá sobre as principais conclusões relacionadas à terapia 

com estatina sobre o tônus arterial sistêmico e doença arterial 

coronariana aguda e crônica.
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The long-term benefit of statin treatment on the prevention of 

primary and secondary coronary events is undisputed. Although 

a proportion of this effect has been linked to its reduction of 

circulating atherogenic lipoproteins, other mechanisms have 

been studied such as modulation of thrombogenesis, reduction 

of inflammation, and improvement of endothelial function. Its 

favorable effect on endothelial function is tied to its inhibition 

of superoxide production and its positive regulation of nitric 

oxide synthase (NOS) in the endothelium. In the clinical setting, 

the gain in endothelial function after statin treatment has been 

observed in a wide range of conditions that include systemic 

hypertension, chronic arterial disease, and acute coronary 

syndrome. This brief review will focus on the main findings 

related to statin therapy on the systemic arterial tone and both 

acute and chronic coronary artery disease.
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A produção endotelial de óxido nítrico (NO) tem papel 
central na regulação tecidual da pressão e fluxo 
sanguíneos. As células endoteliais produzem o NO por 

meio da oxidação da L-arginina em L-citrulina mediada pela 
nitric oxide synthase (NOS), cuja atividade pode ser estimulada 
por agonistas como a acetilcolina ou inibida por análogos da 
L-arginina. Nas células musculares da parede arterial, o NO 
produzido pela isoforma endotelial da NOS ativa G-kinases 
induzindo relaxamento e, consequentemente, vasodilatação. 
A redução da biodisponibilidade de NO é, portanto, um dos 
mais importantes mecanismos pelo qual a hipercolesterolemia 
pode reduzir a vasodilatação endotélio-dependente e, por este 
motivo, elevar a pressão arterial. De fato, em 19 pares de 
gêmeos homozigóticos com 9 ± 4 anos de idade, encontramos 
uma associação positiva entre a pressão arterial sistólica e a 
colesterolemia1.

Em paralelo, a hipercolesterolemia estimula o aumento 
da produção de espécies reativas de oxigênio pelo endotélio 
em um mecanismo dependente da NAD(P)H-oxidase2. A 
lipoproteína rica em colesterol que se torna oxidada, por sua 
vez, promove a degradação do NO e inibição da síntese celular 
da NOS3. Além disso, a hipercolesterolemia também está 
associada ao aumento dos níveis plasmáticos do antagonista 
natural da L-arginina aminoácido assimétrico dimetil-arginina 
(ADMA) que, por inibição competitiva, reduz a síntese celular 
endotelial de NO4,5. Em resumo, a hipercolesterolemia reduz a 
biodisponibilidade de NO por um vasto número de mecanismos 
envolvendo simultaneamente o aumento de sua degradação e 
a redução de sua síntese. Em consistência com esses dados, 
observamos em uma população de 1.500 indivíduos, sem uso 
prévio de medicamentos, que o risco de hipertensão é cerca de 
duas vezes maior naqueles com colesterol elevado e cerca de 
três vezes maior se, além de hipercolesterolemia, apresentar 
um genótipo defectivo da NOS6.

Em hipercolesterolêmicos, a disfunção endotelial 
vasomotora é presente em vasos de condutância e nos pequenos 
vasos de resistência que podem ser melhorados após algumas 
semanas de tratamento com estatina, ou imediatamente depois 
de LDL aférese7-10. Além disso, a terapia com estatina reduz 
o tempo de residência das lipoproteínas ricas em colesterol, 
diminuindo, assim, o substrato disponível para a produção 
de lipoproteínas oxidadas. Estas lipoproteínas regulam para a 
expressão da NOS por meio de uma combinação da inibição da 
transcrição e por mecanismo pós-transcricional, com a deses-
tabilização do RNAm11. Assim, as estatinas podem aumentar 
a biodisponibilidade de NO por meio do seu efeito sobre a 
concentração plasmática de lipoproteínas ricas em colesterol, 
bem como por uma inibição direta da produção de superóxido 
e a regulação positiva da expressão da NOS.

Nesta revisão, apresentaremos os principais achados 
relacionados aos efeitos da terapia com estatinas na função 
endotelial e tônus vasomotor sistêmico e coronariano.

eStatinaS e iSqueMia MiocárDica na Doença 
coronariana crônica

Em pacientes com doença arterial coronariana crônica 
(DAC), a presença de estenose coronária epicárdica induz 
uma diminuição proporcional na resistência microvascular, 
cujo papel é o de preservar a perfusão miocárdica em um 
nível adequado para a demanda de oxigênio. Tal dilatação 
compensatória microvascular é proporcional à gravidade da 
estenose coronária e à demanda de oxigênio do miocárdio, e é 
controlada principalmente pelo endotélio. A disfunção endote-
lial provoca diminuição da resposta vasodilatadora dependente 
do endotélio, não só em vasos de condutância, mas também 
em vasos de resistência microvasculares. Por consequência, 
o limiar isquêmico e o fluxo pós-estenótico são reduzidos e 
intimamente relacionados a uma estenose coronária fixa e à 
capacidade de adaptação vasomotora dependente do endotélio.

Conforme o exposto acima, um volume abundante de 
evidências indica a existência de uma disfunção motora arterial 
induzida pela hipercolesterolemia por meio de seus efeitos 
sobre a produção endotelial de autacoides, a atividade simpática 
cardiovascular e a atividade de transportadores de sódio e 
cálcio. Estes distúrbios podem se manifestar pelo aumento da 
pressão arterial sistêmica e igualmente pela redução da reserva 
dilatadora arterial coronariana.

A angina microvascular é um exemplo de condição 
clínica na qual só o distúrbio vasomotor da microcirculação é 
responsável pela manifestação da doença. Para testar o efeito 
da redução da colesterolemia, o tratamento com estatinas 
foi avaliado por Mansur et al.12 em uma coorte de pacientes 
hipercolesterolêmicos com angina microvascular confirmada 
por cineangiocoronariografia sem lesões estenóticas e teste 
ergométrico positivo. Após 16 semanas de tratamento, 87% 
dos pacientes tratados com estatinas negativaram os testes 
ergométricos. As estatinas foram então suspensas por 4 
semanas e somente 12% dos pacientes permaneceram com 
testes ergométricos negativos.

Nos pacientes com DAC crônica por doença estenótica 
das coronárias epicárdicas, o papel da microcirculação na 
isquemia miocárdica é frequentemente pouco discernido. Em 
parte, a dificuldade se deve à necessidade de propedêutica 
invasiva como o estudo da reserva de fluxo intracoronário. 
Contudo, hipoteticamente, a correção da disfunção vasomotora 
microvascular pelo tratamento com estatinas pode indicar o 
papel relativo da microcirculação na manifestação da isquemia 
e postergar a necessidade de intervenção mecânica em pacientes 
com DAC estável e hipercolesterolemia.

Com a finalidade de testar esta hipótese, 80 pacientes 
com teste ergométrico positivo em duas avaliações consecutivas, 
cineangiocoronariografia com pelo menos uma estenose acima 
de 70% e colesterol total acima de 300 mg/dL8 foram tratados 
com estatinas (sinvastatina 20 mg/dia ou pravastatina 40 mg/dia) 
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ou controle, e aleatorizado por um período de 16 semanas. 
Após 4 semanas de tratamento, houve redução significativa 
na proporção de testes de esforço positivos no grupo tratado 
com estatinas e, após 16 semanas, somente 15% dos indivíduos 
tratados com estatinas permaneceram com teste positivo. No 
grupo controle, 92% continuaram com testes positivos. Não 
houve diferença no efeito do tratamento entre os indivíduos 
com distintas intensidades eletrocardiográficas de isquemia ao 
teste de esforço. Igualmente, a negativação dos testes ocorreu 
em indivíduos com DAC uni, bi e triarterial e em indivíduos 
com estenose entre 70 e 90% ou maior que 90%. Concluindo, as 
estatinas reduzem a isquemia miocárdica induzida pelo esforço 
físico em pacientes com hipercolesterolemia8.

Considerando os mecanismos expostos acima, pode-se 
atribuir parte do efeito observado com o tratamento com 
estatinas à redução da concentração das lipoproteínas ricas em 
colesterol e ao benefício quantitativo e funcional com relação 
à HDL. De fato, melhora da disfunção vascular tem sido igual-
mente observada após uma única sessão de remoção mecânica 
de lipoproteínas ricas em colesterol por aférese10. No entanto, 
parte do benefício pode igualmente resultar da inibição da via 
do mevalonato e suas implicações sobre a síntese de NO e de 
vasoconstrictores como angiotensina II e endotelina-111.

eStatinaS naS SínDroMeS iSquêMicaS aguDaS

Uma restauração rápida e sustentada do fluxo sanguíneo 
coronariano representa um dos principais objetivos no 
tratamento de pacientes com síndromes isquêmicas agudas. A 
precocidade e a magnitude da restauração do fluxo coronaria-
no vai determinar o tamanho do infarto, a função ventricular 
e a mortalidade13. Após a terapia de reperfusão, a estenose 
residual sobre placa relacionada ao infarto constitui a maior 
restrição para o fluxo coronário. O grau de estenose residual 
é determinado pela interação entre o estado hemodinâmico, 
o trombo restante sobre a placa e a reserva vasodilatadora 
coronariana. A pressão intracoronária contrapõe a elasticidade 
da parede arterial e o tônus vasomotor, opondo-se, assim, 
à força de colapso no segmento de estenose. Além disso, o 
tamanho do trombo e a adaptação funcional da parede coronária 
interagem para gerar a estenose luminal.

A dilatação ou constrição paradoxal adaptativa do 
segmento estenótico tem sido observada em pacientes com 
DAC estáveis de acordo com a funcionalidade do endotélio 
coronário14-16. Integridade endotelial é necessária para a função 
vasomotora adequada e adequação dinâmica do diâmetro do 
lúmen para a demanda de fluxo coronariano. Em estudos de 
necropsia, a grande maioria das placas coronárias epicárdicas 
é excêntrica, deixando parte da parede da artéria relativamente 
livre para se ajustar ao fluxo17. A presença de tais segmentos 
não envolvidos pode explicar o comportamento dinâmico 
observado de estenose coronária. Além disso, em vasos de 
condutância, como coronárias epicárdicas, a resistência ao 
fluxo sanguíneo tem uma dependência à quarta potência 
do diâmetro luminal na estenose. Assim, mesmo pequenas 

variações de diâmetro de segmento estenótico podem promover 
modificações substanciais do fluxo sanguíneo coronariano18.

Nas síndromes isquêmicas agudas, a trombogênese 
induz a liberação de serotonina, ADP e trombina que, por 
sua vez, promovem vasoconstrição do endotélio disfuncional. 
Redução da função endotelial vasodilatadora ocorre mesmo 
em áreas que não são relacionadas ao infarto e persiste por 
um período médio de seis meses19. Na artéria relacionada 
ao infarto, a liberação de mediadores vasoativos, como a 
serotonina, ADP e tromboxano das plaquetas ativadas podem 
induzir vasoconstrição nas artérias coronárias epicárdicas e 
vasos de resistência, intensificando a lesão isquêmica. Além 
disso, o comportamento paradoxal do leito microvascular 
da coronária pode favorecer o aparecimento de constrições 
e isquemia na periferia da área infartada, estendendo a lesão 
miocárdica.

Com a finalidade de testar a ação vascular não lipídica 
das estatinas, o efeito das primeiras 48 horas de tratamento 
em pacientes com SCA foi avaliado. Foram selecionados 100 
pacientes com angina instável ou infarto do miocárdio sem 
supradesnivelamento do segmento ST e aleatorizados para 
tratamento nas primeiras 48 horas do evento coronariano com 
atorvastatina 80 mg/dia ou placebo; neste período, foi mensurada 
a carga isquêmica por meio do Holter eletrocardiográfico20.

A análise do Holter mostrou tendência à redução da 
isquemia em todas as variáveis testadas. O risco relativo de 
ter mais de 60 minutos de isquemia, marcador de prognóstico 
nesses pacientes, foi menor no grupo tratado com estatina 
(15% versus 2%; p = 0,048). Desta forma, o estudo indicou 
que o tratamento agudo com estatinas pode melhorar a 
vasomotricidade e reduzir a isquemia miocárdica desde as 
primeiras horas de tratamento. Em consistência com esse 
achado, o efeito de uma única dose de atorvastatina 20 mg na 
função endotelial vasomotora foi testado em fumantes e não 
fumantes. Eles testaram a hiperemia reativa da artéria braquial 
antes e 24 horas após uma única dose de atorvastatina 20 mg. 
Nos não fumantes não houve diferença significativa, mas, 
nos fumantes, o tratamento aumentou significativamente o 
percentual da dilatação mediada por fluxo e o diâmetro basal 
da artéria braquial21.

No estudo Reduction of Cholesterol in Ischemia and 
Function of the Endothelium (RECIFE)22, 60 pacientes com 
hipercolesterolemia foram aleatorizados para iniciar tratamento 
com pravastatina ou placebo na primeira semana após um 
evento coronariano agudo. A função endotelial foi medida por 
ultrassonografia braquial antes e 6 semanas após o tratamento. 
A dilatação da artéria braquial endotélio-dependente melhorou 
em pacientes tratados com estatina, mas não nos controles. O 
início precoce do tratamento com estatinas após um evento 
isquêmico agudo pode, teoricamente, atenuar ainda mais a 
disfunção endotelial e melhorar a perfusão do miocárdio.

Para testar tal hipótese, 125 pacientes com infarto do 
miocárdio foram alocados para tratamento nas primeiras 24 
horas do evento coronariano nos seguintes grupos:
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I) sem estatina;
II) sinvastatina 20 mg/dia;
III) sinvastatina 40 mg/dia;
IV) sinvastatina 80 mg/dia ou
V) sinvastatina 80 mg/dia após 48 horas da admissão.
Foi observada menor atividade inflamatória e estresse 

oxidativo, além de maior biodisponibilidade de óxido nítrico 
e melhora da função endotelial no grupo tratado com maior 
dose de estatina na admissão23. Esses dados corroboram com 
os resultados de outro estudo, que demonstrou que o uso 
de atorvastatina em pacientes na fase aguda do infarto está 
relacionada à diminuição de marcadores de ativação e lesão 
endotelial como moléculas de adesão de célula vascular 1 
(VCAM-1) e fator de von Willebrand, respectivamente24.

eStatinaS e hiPertenSão arterial

Há cerca de 20 anos, observamos que o tratamento 
com estatinas está associado a uma redução da pressão arterial 
média de cerca de 5 mm Hg9. Este achado foi confirmado por 
outros autores25,26 e metanálises27. Além disso, na University 
of California, San Diego (UCSD), no Statin Study28, 973 
indivíduos foram aleatorizados para pravastatina 40 mg, 
sinvastatina 20 mg ou placebo durante 6 meses e ambas as 
estatinas foram associadas a pequenas, mas significantes, 
reduções da pressão arterial. No estudo Anglo-Scandinavian 
Cardiac Outcomes Trial (ASCOT), o grupo placebo apresentou 
um número médio de anti-hipertensivos por paciente maior 
que o grupo atorvastatina sugerindo a existência da ação anti-
hipertensiva da estatina29.

Assim, embora seja modesto, o tratamento com estatinas 
está associado à redução da pressão arterial. Este efeito resulta 
de um conjunto de mecanismos como melhora da função 
endotelial, mudança na produção de autacoides, na atividade 
de transportadores iônicos transmembrana e a atividade do 
sistema nervoso autônomo30.

concluSão

Evidências sugerem que o uso das estatinas é essencial 
para a prevenção de eventos primários e secundários. 
Aparentemente, esse benefício clínico excede a sua ação 
hipolipemiante e pode decorrer dos efeitos sobre a inflamação, 
trombogênese e função endotelial. Considerando que a 
disfunção endotelial tenha um papel fundamental tanto na 
aterogênese quanto no risco de instabilidade de placas ateroscle-
róticas, a ação benéfica das estatinas sobre a função endotelial 
torna-se desejável em um vasto cenário clínico que abrange 
doença crônica e aguda. Além disso, a melhora da vasomotri-
cidade pode igualmente beneficiar o controle da hipertensão 
arterial. Apesar dos dados substanciais em apoio ao uso precoce 
de estatinas após o evento coronariano agudo, algumas questões 
permanecem sem resposta. Portanto, estudos prospectivos são 
necessários para esclarecer essas questões e nos fornecer uma 
visão mais abrangente dos benefícios clínicos do tratamento 
com estatina na fase precoce das síndromes coronárias agudas.
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vacina pneumocócica 13-valente (conjugada). Indicações: A vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) é indicada para a prevenção de doença invasiva, pneumonia e otite média 
causadas pelo Streptococcus pneumoniae dos sorotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F e 23F em lactentes e crianças e para adultos com 50 anos ou mais para a prevenção 
de doença pneumocócica (incluindo pneumonia e doença invasiva), pelos mesmos sorotipos. Contraindicações: A vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) está contraindicada 
para pacientes hipersensíveis a qualquer dos componentes da vacina, incluindo o toxoide diftérico. Advertências: Doenças menores, como infecção respiratória leve, com ou sem 
febre de baixo grau, em geral não constituem contraindicações para a vacinação. A decisão de administrar ou adiar a vacinação devido a uma doença febril atual ou recente depende 
em grande parte da severidade dos sintomas e de sua etiologia. A administração da vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) deve ser adiada em indivíduos sofrendo de doença 
febril aguda severa. Como ocorre com qualquer vacina, a vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) pode não proteger todos os indivíduos que receberem a vacina contra a doença 
pneumocócica. Precauções: Como ocorre com todas as vacinas pediátricas injetáveis, o possível risco de apneia deve ser considerado ao administrar a série de imunização primária 
em lactentes prematuros. A necessidade de monitoramento por no mínimo 48 horas após a vacinação deve ser considerada para lactentes muito prematuros (nascidos ≤ 30 semanas de 
gestação) que permaneçam hospitalizados no momento da administração recomendada. Uma vez que o benefício da vacinação é elevado neste grupo de lactentes, a vacinação não deve 
ser suspensa ou adiada. Quando a vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) é administrada concomitantemente a Infanrix hexa (DTaP HBV-IPV/Hib), as incidências de reações febris 
são semelhantes às observadas com a administração concomitante da vacina pneumocócica 7-valente (conjugada) e Infanrix hexa. Gravidez: Categoria de risco C: Este medicamento 
não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Não se sabe se os antígenos da vacina ou os anticorpos são excretados no leite materno. 
A segurança e a eficácia da vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) em crianças com menos de 6 semanas ou após 6 anos não foram estabelecidas. A vacina pneumocócica 
13-valente (conjugada) mostrou-se segura e imunogênica na população geriátrica. Reações adversas: Lactentes e Crianças com 6 Semanas a 5 Anos de Idade: Reação muito comum: 
diminuição do apetite, irritabilidade, sonolência/aumento do sono, sono inquieto / diminuição do sono, febre, qualquer eritema, endurecimento/tumefação ou dor/sensibilidade no local 
da vacinação, eritema ou endurecimento / tumefação no local da vacinação 2,5 cm – 7,0 cm (após dose em crianças entre 1 e 2 anos e crianças mais velhas [2 a 5 anos de idade]). 
Reação comum: diarreia, vômitos, erupção cutânea, febre acima de 39°C, eritema ou endurecimento/tumefação no local da vacinação 2,5 cm – 7,0 cm (após série em lactentes), dor 
/ sensibilidade no local da vacinação interferindo com o movimento. Adultos com 50 Anos de Idade ou Mais: Reação muito comum: diminuição do apetite, cefaleias, diarreia, erupção 
cutânea, dor generalizada nas articulações recente/agravada, dor muscular generalizada recente/agravada, calafrios, fadiga, eritema no local da vacinação, endurecimento / inchaço 
no local da vacinação, dor / sensibilidade no local da vacinação, limitação do movimento do braço. Reação comum: vômitos, (em adultos com 50 anos ou mais), febre. Interações 
Medicamentosas: A vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) pode ser administrada com qualquer um dos seguintes antígenos de vacina, seja de modo monovalente ou em vacinas 
combinadas: difteria, tétano, pertussis acelular ou de célula inteira, Haemophilus influenzae tipo b, poliomielite inativada, hepatite B, meningococo do sorogrupo C, sarampo, caxumba, 
rubéola e varicela. Estudos clínicos demonstraram que as respostas imunológicas e os perfis de segurança das vacinas administradas não foram afetados. Em estudos clínicos, quando a 
vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) foi administrada concomitantemente, porém em um local ou por via diferente, com vacina de hepatite A ou de rotavírus, não foi observada 
alteração nos perfis de segurança para estes lactentes. A vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) pode ser administrada com a vacina inativada trivalente contra influenza (VIT). A 
resposta imune para vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) quando administrada concomitantemente com a VIT foi menor comparada à sua administração isolada. O significado 
clínico disto é desconhecido. Não foram realizados estudos para avaliar a resposta imune da vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) quando administrada concomitantemente a 
outras vacinas além da VIT. Posologia: A dose é 0,5 mL, administrada por via IM, com cuidado para evitar a aplicação em nervos e vasos sanguíneos ou suas proximidades. Para lactentes 
até 6 meses de idade, a série de imunização recomendada consiste em três doses de 0,5 mL cada, com aproximadamente 2 meses de intervalo, seguidas por uma quarta dose de 0,5 
mL aos 12-15 meses de idade, no mínimo 2 meses após a terceira dose. A idade usual para a primeira dose corresponde a 2 meses de idade, mas esta pode ser administrada mais 
cedo com 6 semanas de idade. Em crianças prematuras (< 37 semanas de gestação), a série de imunização recomendada consiste em três doses, de 0,5 mL cada, com a primeira dose 
administrada aos 2 meses de idade e com um intervalo de pelo menos 1 mês entre as doses. A primeira pode ser administrada mais cedo com seis semanas de idade. Recomenda-se 
administrar a quarta dose (dose de reforço) aproximadamente aos 12 meses de idade. A imunização para lactentes acima de 6 meses e crianças não vacinadas previamente: lactentes 
entre 7 e 11 meses devem receber 2 doses com intervalo mínimo de 4 semanas e uma dose de reforço entre 12 e 15 meses no mínimo 2 meses após a dose anterior; crianças entre 
12 e 23 meses devem receber duas doses com intervalo de 2 meses; e crianças de 24 meses a 6 anos incompletos devem receber uma dose. Para adultos com 50 anos de idade ou 
mais a recomendação é uma dose única de 0,5 mL. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. MS – 1.2110.0277. 
Para informações completas, consulte a bula do produto (PRV13_09). Documentação científica e informações adicionais estão à disposição da classe médica mediante solicitação. Wyeth 
Indústria Farmacêutica Ltda. Rua Alexandre Dumas, 1.860, São Paulo – SP – CEP 04719-904 Tel.: 08000-160625. www.wyeth.com.br.

Laboratórios Pfizer Ltda.
Rua Alexandre Dumas, 1860 São Paulo - SP
CEP 04717-904 -  CNPJ 46.070.868/0019-98
© Copyright Pfizer Ltda. 2013
Todos os direitos reservados. www.pfizer.com.br.

Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda
Rua Alexandre Dumas, 1860 - 3º andar 

Chácara Santo Antonio - São Paulo – SP
CEP 04717-904

CONTRAINDICAÇÕES: A VACINA PNEUMOCÓCICA 13-VALENTE (CONJUGADA) ESTÁ CONTRAINDICADA PARA PACIENTES 
HIPERSENSÍVEIS A QUALQUER DOS COMPONENTES DA VACINA, INCLUINDO O TOXOIDE DIFTÉRICO. INTERAÇÕES MEDI-
CAMENTOSAS: LACTENTES E CRIANÇAS COM 6 SEMANAS A 5 ANOS DE IDADE:  VACINA PNEUMOCÓCICA 13-VALENTE 
(CONJUGADA) PODE SER ADMINISTRADA COM QUALQUER UMA DAS SEGUINTES VACINAS: VACINAS CONTRA DIFTERIA, 
TÉTANO E PERTUSSIS (DTP) OU DIFTERIA, TÉTANO E PERTUSSIS ACELULAR (DTPA); HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (HIB); 
VACINA CONTRA POLIOMIELITE INATIVADA; HEPATITE B; VACINA MENINGOCÓCICA C (CONJUGADA); SARAMPO, CAXUMBA E 
RUBÉOLA (MMR) E VARICELA. ADULTOS COM 50 ANOS DE IDADE OU MAIS: A VACINA PNEUMOCÓCICA 13-VALENTE (CONJU-
GADA) PODE SER ADMINISTRADA COM A VACINA INATIVADA TRIVALENTE CONTRA INFLUENZA (VIT).

PREVENAR042_12 ANÚNCIO PREVENAR ADULTO_AF.indd   2 07/05/2013   11:28:58



47Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 4 — Out-Nov-Dez — 2013

Yugar-Toledo JC et al./O endotélio disfuncionante na hipertensão arterial e no tabagismo
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(4):47-56

Disfunção endotelial (DE) caracteriza qualquer alteração de atividade 

normal do endotélio incluindo atividade vasomotora, proliferação 

celular, adesão/agregação plaquetária, permeabilidade vascular e a in-

teração leucócitos/parede vascular. Contudo, em repouso o leito arterial 

exibe um estado basal de vasoconstrição (tônus vascular) modulado por 

mecanismos de controle centrais (sistema nervoso-simpático), perifé-

ricos (sistema renina-angiotensina-aldosterona) e um mecanismo local 

(endotelial) cuja potência é superior às anteriores. DE na hipertensão 

está relacionada à diminuição da biodisponibilidade de NO por redução 

da síntese e liberação pela sintase endotelial do óxido nítrico (eNOS) 

influenciada por fatores genéticos e ambientais como hipóxia, hipo-

fluxo, forças de cisalhamento, redução do substrato L-arginina e seus 

cofatores, ou inativação do NO resultado da sua ligação com diferentes 

moléculas hemoglobina, albumina e, principalmente, sua interação com 

espécies reativas de oxigênio (estresse oxidativo). DE na hipertensão 

pode, ainda, estar associada à liberação de substâncias vasoconstritoras 

derivadas do endotélio como tromboxano-A2, prostaglândina-H2, 

endotelina-1 e angotensina-II. Tabagismo aumenta o risco de eventos 

cardiovasculares, principalmente quando associado à hipertensão. 

Nicotina estimula a liberação de catecolaminas e promove lesões no 

endotélio vascular. Radicais livres e compostos aromáticos diminuem 

a síntese de NO, prejudicando a vasodilatação endotélio-dependente. 

Tabagismo favorece o crescimento celular por estimulação de fatores 

de crescimento do endotélio vascular e inativação do NO por aumento 

do estresse oxidativo. Aumento da oxidação das lipoproteínas de 

baixa densidade (LDL) em fumantes tem efeito sinérgico na adesão e 

migração de monócitos. Todos esses efeitos deletérios do tabagismo 

no leito vascular também são observados, embora em menor extensão, 

em tabagistas passivos.
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Endothelial dysfunction (ED) characterizes all changes in the normal 

activity of the endothelium including vasomotor activity, cell prolife-

ration, platelet adhesion and aggregation, vascular permeability and 

leukocyte-vascular wall interactions. However, at rest, the arterial 

bed exhibits a baseline state of vasoconstriction (vascular tone) which 

is modulated by central control (sympathetic nervous system) and 

peripheral mechanisms (Renin angiotensin-aldosterone system) and 

a local mechanism (endothelial); the latter is the most potent. ED in 

hypertension is related to decreased bioavailability of nitric oxide 

(NO) due to its reduced synthesis and release by endothelial nitric 

oxide synthase (eNOS) regarding genetic and environmental factors 

such as hypoxia, decreased blood flow, shear forces, diminished 

L-arginine substrate and its cofactors and NO inactivation as a result 

of its binding to different molecules including hemoglobin, albumin 

and, mainly, its interaction with reactive oxygen species (oxidative 

stress). ED in hypertension can also be linked to the release of endo-

thelium-derived vasoconstricting substances such as thromboxane-A2, 

prostaglandin-H2, endothelin-1 and angiotensin-II. Smoking increases 

the risk of cardiovascular events especially when associated with 

hypertension. Nicotine stimulates catecholamine release and causes 

vascular endothelium injury. Free radicals and aromatic compounds 

reduce NO synthesis, impairing endothelium-dependent vasodilation. 

Smoking promotes cell growth by stimulating vascular endothelium 

growth factors and NO inactivation by increasing oxidative stress. 

The increased oxidation of low-density lipoproteins in smokers has 

a synergistic effect on monocyte adhesion and migration. All these 

deleterious effects of smoking on the vascular bed are also observed, 

albeit at a lesser extent, in passive smokers.
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A camada interna de células que reveste o leito vascular, 
denominada “endotélio”, constitui um verdadeiro 
órgão multifuncional essencial para manutenção da 

homeostase cardiocirculatória. Além disso, é responsável pela 
preservação da integridade da parede vascular e modulação do 
tônus em todo o sistema vascular1.

Essa monocamada contínua de células endoteliais, 
estrategicamente localizada entre a parede dos vasos e o 
conteúdo intravascular, proporciona uma superfície vascular 
interna não trombogênica, com capacidade de monitoração, 
integração e tradução de sinalizações pela expressão dos 
receptores de superfície (tirosina quinase, proteína G quinase 
e integrinas) para várias substâncias como as citocinas, 
interleucinas 1α e 1β, (IL-1α, e IL-1β), fator de necrose tumoral 
α (TNFα), interferon γ (IFN γ), fator transformador do cres-
cimento β (TGF β), fator de crescimento fibroblástico (FGF), 
molécula-1 de adesão intercelular (ICAM-1), molécula-1 de 
adesão vascular (VCAM-1), fator endotelial de crescimento 
vascular (VGEF), fator de permeabilidade vascular, e outros, 
como a insulina e os fatores Insulina-like, ou ainda os produtos 
bacterianos como as endotoxinas e suas proteínas de ligação 
que regulam importantes respostas teciduais2-4.

A propriedade antitrombótica do endotélio é mediada 
pela síntese de óxido nítrico, que inibe a agregação, a adesão 
e a ativação das plaquetas, assim como a interação com 
sistemas fibrinolíticos e a capacidade de produzir substâncias 
trombogênicas, como fatores da coagulação, moléculas de 
adesão, inibidor do ativador do plasminogênio (PAI-1) e 
tromboxano A2

5,6.
O endotélio também participa da inibição da proliferação 

celular da musculatura lisa vascular, impedindo a migração 
de células musculares lisas por meio de mecanismos diretos, 
como a síntese de óxido nítrico, que inibe a proliferação celular, 
e/ou indiretos (ação plaquetária), ou ainda, secretando fatores 
de crescimento e outras citocinas capazes de exercer controle 
autócrino, e/ou parácrino da multiplicação celular7; participa 
da degradação e transformação metabólica de numerosos 
fármacos endógenos, como norepinefrina, 5-hidroxitriptamina, 
prostaglandinas E e F, leucotrienos, nucleotídeos de adenina, 
adenosina e outros8.

A enzima conversora da angiotensina presente no 
endotélio vascular, além de exercer atividade de conversão de 
angiotensina I em angiotensina II, atua também na degradação 
do peptídeo vasodilatador bradicinina pela cininase II, 
enzima idêntica à enzima conversora da angiotensina. A 
bradicinina é um indutor da liberação endotelial de óxido 
nítrico, prostaciclina e fator hiperpolarizante derivado do 
endotélio. Finalmente, a enzima conversora da endotelina 
(ECE), presente na superfície endotelial, produz um potente 
vasoconstritor, a endotelina-1(ET-1), por ação catalítica sobre 
a big-endotelina-19.

O mecanismo vasodilatador endotelial é mediado por 
substâncias vasoativas, principalmente pelo óxido nítrico 
(NO) e, também, pela prostaciclina, bradicinina, fator 

hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF), metabólitos 
das monoxigenases e outras10.

óxiDo nítrico

O óxido nítrico é uma substância não prostanoide, lábil e 
difusível, mediadora do relaxamento dependente do endotélio, 
descrita por Furchgott & Zawadzki11; identificada como óxido 
nítrico (NO), é formada a partir do nitrogênio-guanidino 
terminal do aminoácido L-arginina, pela enzima NO sintase 
endotelial (eNOS), que é constitutiva (NO sintase III) na célula 
endotelial.

A ativação da eNOS depende da concentração intracelular 
de íons cálcio nas células endoteliais e é também calmodu-
lina-dependente requerendo nicotinamida-adenina-dinucleotídeo 
fosfato reduzida (NADPH) e 5, 6, 7, 8 hidrobiopterina (HB) para 
ótima atividade. A enzima pode ser inibida de forma competitiva 
por análogos da L-arginina, como L-NMMA e L-NAME.

O NO difunde-se em direção às células musculares 
lisas vasculares e as relaxa pela estimulação da enzima 
citosólicaguanilatociclase solúvel, que leva a aumento do 
GMP cíclico, cuja ação é mediada principalmente pela ativação 
da proteína quinase G, diminui o influxo de cálcio para o 
citoplasma e aumenta a captação em nível Ca++/ATPase pelo 
retículo sarcoplasmático ou por interação direta em nível de 
proteínas contráteis12.

Adicionalmente, o NO regula a produção de endotelina-1 
nas células endoteliais, efeito mediado pelo aumento de GMP 
cíclico e também observado com o peptídeo natriurético atrial. 
A produção de NO é a maior contribuinte do relaxamento 
dependente do endotélio, em grandes artérias isoladas, 
incluindo as coronárias, artérias mesentéricas, pulmonares 
e cerebrais. Inibidores da eNOS causam vasoconstrição em 
muitos leitos vasculares e um aumento da pressão arterial 
sistêmica  em animais e humanos13,14.

As células endoteliais liberam NO, não somente em 
direção à camada de células musculares lisas, como também, 
para o lúmen do vaso sanguíneo. A liberação de NO é modulada 
por estímulos físicos e humorais. Entre os estímulos físicos, 
cita-se a pressão hidrostática transmural, o estiramento circun-
ferencial e as forças de cisalhamento produzidas pelo atrito 
da onda de fluxo sanguíneo na parede arterial, consideradas, 
atualmente, um dos principais fatores reguladores da liberação 
local de NO, indicando que a dilatação induzida pelo fluxo é 
dependente do endotélio in vivo15,16. As substâncias endógenas 
que estimulam a liberação de NO são hormônios circulantes, 
como catecolaminas e vasopressina, autacoides, como a 
bradicinina e a histamina, ou, ainda, mediadores liberados 
pelas plaquetas (serotonina e adenosina difosfato - ADP) ou 
formados durante a coagulação (trombina)17.

A manutenção basal do tônus vascular ocorre devido 
à liberação contínua de NO pelas células endoteliais. Alguns 
hormônios e drogas que alteram os níveis intracelulares de 
cálcio podem interferir na sua produção e liberação. Além disso, 
NO é um antagonista fisiológico de substâncias vasoconstritoras 
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endógenas como catecolaminas, angiotensina II, endotelina-1 
e tromboxano A2.

ProStaciclina

A prostaciclina, substância vasodilatadora, é um 
produto da ação da ciclo-oxigenase e representa o mais potente 
inibidor endógeno da agregação plaquetária, além de exercer 
outras funções, tais como modular reações imunológicas 
e a proliferação celular. Essa substância é sintetizada 
primariamente nas células endoteliais, em resposta às “forças 
de cisalhamento”, hipóxia e outras condições que também 
liberam NO18.

Prostaciclina causa relaxamento das células musculares 
lisas, pela ativação da adenilciclase e aumento da produção 
de AMP cíclico. Em muitos vasos sanguíneos, o relaxamento 
promovido pela prostaciclina é negligenciável e seu efeito 
é essencialmente adicional ao do NO. Todavia, as duas 
substâncias agem sinergicamente para inibir agregação 
plaquetária17.

fator hiPerPolarizante DerivaDo Do enDotélio

Estudos eletrofisiológicos, em diversas artérias, 
incluindo artérias coronárias, demonstraram que acetilcolina 
(Ach) e outros dilatadores dependentes do endotélio 
provocam hiperpolarização e relaxamento das fibras mus-
culares lisas, os quais são causados por um fator difusível 
hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF) diferente do 
NO e da prostaciclina, apesar destas poderem hiperpolarizar 
células musculares lisas19. A natureza do EDHF permanece 
especulativa. Em alguns vasos sanguíneos, ácidos epoxieico-
satrienoicos (EETs), formados a partir de ácido araquidônico 
pela ação do citocromo P 450, podem responder como EDHF. A 
hiperpolarização induzida pelo EDHF é mediada pelo aumento 
do movimento de íons potássio. Os tipos de canais de potássio 
envolvidos não estão definitivamente estabelecidos, parecendo 
ser dependentes de cálcio, tais como os canais de potássio 
ATP. A contribuição da hiperpolarização para o relaxamento 
dependente do endotélio varia com a função e o tamanho das 
artérias, sendo predominante em vasos de resistência. Nas 
grandes artérias, ambos podem contribuir para o relaxamento 
dependente do endotélio, mas o papel do NO predomina em 
circunstâncias normais. Com a participação do EHDF, pode 
haver relaxamento dependente do endotélio quando a síntese 
de NO está inibida. Em certos casos, o óxido nítrico exerce um 
efeito inibitório da hiperpolarização dependente do endotélio20. 
Outros fatores, tais como estrógenos, exercício físicos e ácidos 
graxos presentes na dieta também podem modular a liberação 
de fatores relaxantes pelas células endoteliais.

As células endoteliais também podem iniciar a contração 
da camada de células musculares lisas pela liberação de 
substâncias vasoconstritoras, tais como os fatores constrictores 
derivados do endotélio (EDCF). Os EDCFs incluem o peptídeo 
endotelina-1, prostanoides vasoconstritores, como tromboxano 

A2 e prostaglandina H2, ou ainda ânions superóxidos e 
componentes do sistema renina-angiotensina.

enDotelina-1
O mecanismo vasoconstritor mediado pela endotelina-1 

(ET-1), cuja potência vasoconstritora é cem vezes superior à 
da norepinefrina21, ocorre por ação sobre os receptores ET-A, 
que ativam a proteína G, estimulam a hidrólise dafosfolipase 
C, dando origem ao diacilglicerol e ao inositol 1, 4, 5 trifosfato 
que mobiliza o cálcio intracelular para vasoconstrição.

Células endoteliais produzem ET-1 por meio da tradução 
do mRNA, gerando pré-pró-endotelina, a qual é convertida em 
“big” endotelina. A “big” endotelina é convertida em peptídeo 
maduro ET-1 pela ação da enzima conversora da endotelina 
(ECE). ET-1 causa vasodilatação em baixas concentrações, 
pela ativação do receptor ET-B acoplado à liberação de NO, 
prostaciclina e EDHF. Em concentrações elevadas, ET-1 causa 
marcada e sustentada contração, pela ativação dos receptores 
ET-A, em alguns vasos sanguíneos, e dos receptores ET-B das 
células musculares lisas. Os níveis circulantes de ET-1 são 
baixos, sugerindo alguma ou discreta produção endógena em 
condições fisiológicas e/ou liberação subluminal do peptídeo 
para células musculares lisas22. Liberação de ET-1 ocorre 
principalmente durante estresse cardiovascular. Moléculas 
vasodilatadoras, como NO e prostaciclina, inibem a produção 
de ET-1 por meio de mecanismos envolvendo GMP cíclico e 
AMP cíclico, respectivamente. Outras substâncias e hormônios, 
como o hormônio antidiurético, peptídeo natriurético atrial, 
ET-3 e a prostaglandina A2, também estão relacionados à 
inibição da liberação e ação da ET-123.

Entre os fatores estimulantes, deve-se citar: angioten-
sina II, catecolaminas, fatores de crescimento, hipóxia, “forcas 
de cisalhamento”, insulina, LDL colesterol oxidada, diminuição 
de HDL colesterol e trombina, bem como citocinas inflama-
tórias, fator de necrose tumoral (TNF), interleucinas e fator 
transformador do crescimento β (TGF β)9,24.

A ET-1 é um importante modulador do tônus e 
remodelamento vascular e, consequentemente, dos mecanismos 
de controle da pressão arterial. Em humanos, desempenha 
um importante papel na elevação da pressão arterial e 
remodelamento vascular em hipertensos de grau moderado a 
grave; principalmente, nos hipertensos sensíveis a sal, e em 
hipertensos afro-descendentes25-27.

troMBoxano a2

Um grupo de fatores constritores derivados do endotélio 
é gerado pelo metabolismo do ácido araquidônico (AA), 
envolvendo as ciclooxigenases28. Nas veias periféricas, na 
circulação cerebral e em algumas artérias de animais hipertensos, 
a constrição dependente do endotélio é mediada pelo tromboxano 
A2 mediante ativação do receptor tromboxano/prostanoide (TP). 
Entre os estímulos que causam vasoconstrição dependente do 
endotélio, sensíveis aos inibidores da ciclooxigenase, citam-se a 
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resposta fisiológica ao estiramento circunferencial (iniciada pela 
distensão súbita da parede vascular em resposta a um aumento 
da pressão arterial) e a liberação de fatores vasoconstritores 
derivados do endotélio. Esses fatores promovem ativação da 
camada de células musculares lisas para restaurar a relação de 
fluxo normal. Além disso, a ciclooxigenase é uma fonte de ânions 
superóxidos, os quais podem causar vasoconstrição, direta ou 
indiretamente, pela inativação do NO29.

angiotenSina ii
A angiotensina I é transformada em angiotensina II 

(Ang II) na célula endotelial por ação da enzima conversora da 
angiotensina (ECA). A AngII ativando receptores AT1 promove 
aumento de cálcio citoplasmático responsável pela contração 
da musculatura lisa vascular. Além de causar vasoconstrição, 
a Ang II pode aumentar a produção de espécies reativas de 
oxigênio (EROs), por meio da ativação de nicotinamida adenina 
dinucleotídeo e nicotinamida adenina fosfato-oxidase ligada 
à membrana e, assim, reduzir a biodisponibilidade de NO30. 
Além disso, a Ang II pode estimular diretamente a produção 
e liberação de endotelina-1, agravando a disfunção endotelial 
(Figura 1).

de plaquetas, da permeabilidade vascular e da interação de 
leucócitos com a parede vascular. Além disso, representa a 
primeira alteração funcional detectável na evolução da doença 
aterosclerótica, que apresenta excelente correlação com eventos 
cardiovasculares.

A DE tem sido documentada em quase todas as 
condições associadas à aterosclerose e doença cardiovascular. 
Em humanos, DE tem sido observada em pacientes com 
hipertensão arterial31, em indivíduos normotensos com história 
familiar de hipertensão32, em sujeitos tabagistas33,34 e em 
tabagistas passivos35; em portadores de dislipidemia, diabetes 
e obesidade, assim como no envelhecimento e em indivíduos 
com doenças inflamatórias e infecciosas36.

Usualmente, DE é exibida como um desequilíbrio 
entre substâncias vasodilatadoras e vasoconstrictoras que 
afeta diretamente a função vascular. Todavia, a principal 
manifestação da DE é caracterizada por diminuição da 
biodisponibilidade de NO secundária à redução da síntese 
e liberação pela sintase endotelial do óxido nítrico (eNOS) 
ou aumento da degradação por espécies reativas de oxigênio 
(EROs). Nos estágios iniciais, a função endotelial pode ser 
parcialmente mantida pela regulação positiva compensatória de 
prostaciclina e/ou fator hiperpolarizante derivado do endotélio.

A redução da biodisponibilidade de NO pode ser 
consequência da diminuição da atividade da sintase endotelial 
do NO (eNOS)  por fatores genéticos, como os polimorfismos 
dos genes que codificam a eNOS37, ou por fatores ambientais 
como hipóxia, diminuição do fluxo, forças de cisalhamento, 
redução da biodisponibilidade do substrato L-arginina, 
deficiência de cofatores como tetrahidrobiopterina (BH4), 
alteração dos sinais de tradução da fosforilação enzimática e 
a própria interação com proteínas como a proteína de choque 
(HSP90) e da calmodulina que modula a atividade da eNOS,  
ou por inibição da função da eNOS induzida por inibidores 
endógenos como a dimetil-arginina assimétrica (ADMA). 
Concentrações elevadas de ADMA foram encontradas em 
pacientes com hipercolesterolemia, indivíduos com hipertensão 
arterial38 e pacientes com insuficiência renal39. Além disso, 
ADMA parece ser um excelente preditor de eventos coronarianos 
agudos40 e mortalidade cardiovascular.

ADMA é degradada seletivamente pela enzima 
dimetil-arginina dimetil-amino hidrolase (DDAH)41 e eliminada 
via excreção renal. Esta enzima parece ser extremamente 
sensível ao estresse oxidativo, um efeito que é, provavelmente, 
responsável pela elevação de ADMA no plasma em pacientes 
com hipercolesterolemia, hipertensão arterial, diabetes mellitus 
e outras condições associadas com a doença cardiovascular.

A inativação do NO ocorre, também, como consequência 
da ligação com várias moléculas como a hemoglobina, 
albumina e, principalmente, sua interação com espécies reativas 
de oxigênio (ânion superóxido).

O termo “estresse oxidativo” descreve condições que 
envolvem aumento de espécies reativas de oxigênio, também 
chamadas radicais livres ou “oxidantes”. Essas moléculas são 

Figura 1. Esquema representativo da ativação endotelial por 
estímulos bioquímicos e biomecânicos e resposta da célula muscular 
lisa. A figura mostra a ativação endotelial mediada por estímulos 
bioquímicos: angiotensina II [Ang II], acetilcolina [Ach], histamina 
[5-HT], endotelina-1 [ET-1], adenosina difosfato [ADP], bradicinina 
[BK] e estímulos biomecânicos (pressão hidrostática, estiramento 
cíclico e “forças de cisalhamento”). Contração e proliferação celular 
em reposta a Ang II via receptor AT-1 [AT-1], a ET-1, via receptor 
ET-A [ET-A] e via receptor ET-B [ET-B], a tromboxano A2 [TXA2] 
e Prostaglândina H2 [PGH2] via receptores tromboxano/prostanóide 
[TP]. Dilatação e antiproliferação em reposta a Prostaciclina [PGI2] 
via AMP cíclico e a óxido nítrico [NO] via GMP cíclico.

DiSfunção enDotelial

O termo disfunção endotelial (DE) tem sido amplamente 
utilizado para caracterizar qualquer forma de alteração de 
atividade normal do endotélio como as alterações da resposta 
vasomotora, da proliferação celular, da adesão e agregação 
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produtos intermediários da reação de oxidação-redução de O2 
e água (H2O) e compreendem dois grupos principais, radicais 
livres como ânion superóxido (SO-), radical hidroxila (OH-) 
e NO, assim como derivados não radicais, como peróxido de 
água (H2O2) e peroxinitrito (ONOO-)42.

Em condições fisiológicas, as enzimas antioxidantes 
endógenas superóxido dismutase (SOD), catalase e glutationa-
peroxidase (GSH) limitam essa interação entre NO e radicais 
livres (Figura 2).

Os principais estudos de avaliação da disfunção 
endotelial em indivíduos hipertensos foram realizados na 
microcirculação periférica com pletismografia venosa e 
técnica de perfusão da artéria braquial com infusão local de 
sustâncias vasoativas e observação da resposta vasodilatadora 
ou vasoconstritora às diferentes substâncias administradas31. 
Essa técnica foi responsável pela incontestável demonstração da 
importante associação entre disfunção endotelial NO mediada 
e hipertensão arterial.

A disfunção endotelial no indivíduo hipertenso pode 
estar relacionada à diminuição da biodisponibilidade de NO por 
redução da síntese e liberação pela sintase endotelial do óxido 
nítrico (eNOS) ou aumento da degradação por espécies reativas 
de oxigênio (EROs). Pode, ainda, estar associada à liberação 
de substâncias vasoconstritoras derivadas do endotélio, como 
endoperóxidos, tromboxano A2, prostaglândina H, ET-1 e 
Ang II, que estimula NADPH-oxidase e a produção de espécies 
livres de oxigênio.

Por outro lado, condições que envolvem aumento de 
espécies reativas de oxigênio estão presentes em pacientes 
com hipertensão arterial primária, hipertensão renovascular, 
hipertensão maligna, hipertensão sensível a sal e pré-eclâmpsia; 
condições nas quais há um aumento de estresse oxidativo por 
aumento da formação de EROs a partir de fontes de produção 
de radicais livres de oxigênio, como as enzimas xantina oxidase, 
óxido nítrico sintase desacoplada (NOS), NADPH-oxidase, 
ciclooxigenases, lipoxigenases e enzimas mitocondriais 
de transporte de elétrons e/ou diminuição da atividade das 
principais enzimas antioxidantes endógenas superóxido 
dismutase (SOD), catalase e glutationaperoxidase.

Todavia, nessa condição, a complexa interação entre NO 
e ET-1 parece contribuir para o estabelecimento da disfunção 
endotelial e, efetivamente, a ET-1 desempenha um importante 
papel na elevação da pressão arterial e remodelamento vascular 
em hipertensos de grau moderado a grave; principalmente, nos 
hipertensos sensíveis a sal e em hipertensos afro-descendentes27.

Além disso, o papel do estresse oxidativo na disfunção 
endotelial induzida por hipertensão em seres humanos 
também é sustentado por dados que mostram que a vitamina 
C restaura a produção de NO e melhora a função endotelial 
na hipertensão arterial primária43. Assim, o estresse oxidativo 
é, provavelmente, um dos principais mecanismos para o 
desenvolvimento de disfunção endotelial, se não o seu principal 
colaborador.

Essa redução da biodisponibilidade de NO, resultado 
de aumento do “estresse oxidativo”, pode ser compensada 
parcialmente pela ativação de vias alternativas, incluindo 
a produção e liberação de prostaciclina derivada da via das 
ciclooxigenase (COX) e dos fatores hiperpolarizantes derivados 
do endotélio que contribuem para manutenção da dilatação 
dependente do endotélio. Entretanto, essa mesma via da COX 
parece estar envolvida na síntese e liberação de prostanoides 
vasoconstritores que atuam de forma independente e não são 
produzidos em condições basais.

Figura 2. Espécies reativas de oxigênio (EROs) e óxido nítrico 
(NO). Esquema representativo das principais fontes e vias de 
formação de espécies reativas de oxigênio. O2

-: Espécies reativas de 
oxigênio; SOD: Superóxido dismutase; EC: Extracelular; NO: Óxido 
nítrico; ONOO-: Peroxinitrito; BH: Hidrobiopterina; TP: Receptor 
tromboxano/prostanóide; NADPH: Nicotinamida-adenina-dinucleo-
tídeo-fosfato reduzida; NOS: Óxido nítrico sintase.

DiSfunção enDotelial e hiPertenSão arterial

Alteração da função vasomotora é uma importante 
característica do leito vascular em hipertensos. Em sentido mais 
amplo, “disfunção endotelial” refere-se a um desequilíbrio da 
produção e liberação endotelial de substâncias que regulam o 
tônus vascular (vasodilatadoras e vasoconstritoras), a proliferação 
celular e as modificações estruturais que acompanham o 
remodelamento vascular.

Contudo, em condições de repouso, o leito arterial exibe 
um estado basal de vasoconstrição denominado tônus vascular, 
modulado por mecanismos de controle centrais (sistema nervoso 
simpático) e periféricos com participação do sistema renina 
angiotensina-aldosterona, assim como, por um mecanismo local 
(endotelial), cuja potência é superior às anteriores.

Nesse contexto, o endotélio participa da fisiopatologia 
da hipertensão arterial e a diminuição à biodisponibilidade de 
óxido nítrico é o principal marcador dessa alteração funcional. 
Entretanto, os mecanismos envolvidos na disfunção endotelial 
diferem de acordo com o modelo experimental, o tipo de 
hipertensão humana e o leito vascular avaliado, micro ou 
macrocirculação.
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Assim, a presença de fatores de risco como hipertensão 
arterial, diabetes e o envelhecimento estimulam a liberação de 
substâncias vasoconstritoras derivadas do ciclo da COX, como 
tromboxane A2, protaglandina H2 e, inclusive, prostaciclina 
- considerada substância vasodilatador, que em indivíduos 
hipertensos possui também atividade vasoconstritora. Essas 
substâncias atuando sobre receptores tromboxano/prostanoide 
(TP) da célula muscular lisa promovem vasoconstrição 
e contribuem para sustentação da disfunção endotelial29. 
Estudos experimentais e em humanos demonstraram que 
a inibição da COX-1 e não da COX-2 está associada à 
reversão da disfunção endotelial induzida por prostanoides 
vasoconstritores. Mais ainda, as recentes demonstrações da 
reversibilidade da disfunção endotelial com inibidores dos 
receptores TP e da COX-1 levantam a possibilidade de sua 
interferência na progressão da doença e/ou no restabelecimento 
da função endotelial normal, diminuindo o risco de eventos 
cardiovasculares44,45.

DiSfunção enDotelial e taBagiSMo

As relações entre tabagismo e aumento da mortalidade 
por doença cardiovascular são consistentes e inequivocamente 
demonstradas46, sendo a incidência de eventos cardiovasculares 
três vezes maior entre fumantes47. Sabe-se, ainda, que o risco 
para doença aterosclerótica cardiovascular entre fumantes se 
relaciona com o número de cigarros consumidos por dia48. 
Atualmente, o tabaco é causa de morte de 4 milhões de pessoas 
anualmente no mundo, sendo este número estimado em 10 
milhões de pessoas para 2030. Sete em cada 10 desses óbitos 
ocorrerão em países em desenvolvimento. O Brasil tem cerca de 
30 milhões de fumantes. A cada ano, apenas 3% dos fumantes 
conseguem deixar de fumar sozinhos, embora até 78% dos 
tabagistas queiram livrar-se da dependência. Em nosso país, 
ocorrem cerca de 80 mil mortes por ano (10 pessoas por hora), 
sendo 25% das mortes causadas por doença coronariana.

O aumento da mortalidade entre tabagistas corre-
laciona-se ao início do hábito, sendo maior quanto mais 
precocemente se começa a fumar. A incidência de infarto 
do miocárdio não fatal é cinco vezes mais frequente entre 
tabagistas na faixa etária de 30 a 49 anos, três vezes mais 
frequente na faixa etária de 50 a 69 anos e duas vezes maior 
na faixa etária de 60 a 79 anos quando comparada aos não 
tabagistas. Entre os tabagistas, 80% dos infartos do miocárdio 
foram relacionados ao tabagismo na faixa etária de 30 a 49 
anos; aproximadamente 66% na faixa etária de 50 a 69 anos; 
e 50%, nos indivíduos entre 60 e 79 anos, também o foram49.

Estudos epidemiológicos indicam que as mulheres 
tabagistas, quando comparadas às não tabagistas, na faixa 
etária de 30 a 49 anos, também são mais suscetíveis aos efeitos 
deletérios do tabagismo, alcançando índices de risco relativo 
para infarto do miocárdio, 1,8 vezes maiores entre fumantes de 
até 15 cigarros por dia e 6,9 vezes maiores em tabagistas de grau 
importante (> 35 cigarros por dia). Por outro lado, a gravidade 

das lesões coronarianas estenóticas e a incidência de infarto 
são discrepantes, sugerindo mecanismos não aterogênicos, 
envolvidos na etiologia do infarto agudo do miocárdio de 
mulheres tabagistas de grau importante50. Há evidências 
incontestáveis de que a exposição ambiental passiva à fumaça 
do tabaco promove discreto aumento da mortalidade por doença 
cardiovascular em indivíduos não tabagistas51. Assim, tanto o 
tabagismo ativo como o passivo estão associados a maior risco 
de eventos cardiovasculares em homens e mulheres.

efeitoS DeletérioS Do taBaco e a nicotina

Vários estudos têm demonstrado que o tabagismo causa 
disfunção endotelial52 e acelera aterogênese. A morbidade e 
a mortalidade cardiovasculares são também potencializadas 
quando tabagismo e hipertensão se associam53.

A nicotina, principal componente responsável pelo 
hábito de fumar, é absorvida entre 50%-90% durante o ato de 
fumar e tem uma vida média de 120 minutos. Sessenta por cento 
da substância é transformada em cotinina através de reações 
de oxidação pelo citocromo P-450. Os efeitos da exposição à 
nicotina são determinados pelo balanço entre receptores de 
ação periférica (gânglios autonômicos, glândula suprarrenal 
e junções neuromusculares) e centrais. Muitos dos efeitos 
cardiovasculares observados após fumar um cigarro resultam da 
ativação do sistema nervoso simpático pela nicotina54, mediado 
pela estimulação de quimiorreceptores periféricos e também de 
quimiorreceptores intrapulmonares. Os locais mais sensíveis à 
nicotina são os quimiorreceptores carotídeos.

A nicotina promove a liberação de vários neurotransmis-
sores como epinefrina, norepinefrina, dopamina, acetilcolina, 
serotonina, vasopressina, glutamato, peptídeo do crescimento 
relacionado à calcitonina (CGRP) e beta endorfina.

A nicotina, por meio de mecanismos periféricos, que 
incluem liberação de adrenalina da glândula suprarrenal e a 
liberação direta de catecolaminas nas terminações nervosas, 
desenvolve seu efeito sobre os vasos sanguíneos.

A nicotina também inativa os controles cardiovasculares 
vagais, e alguns estudos têm demonstrado que o tabagismo está 
associado à diminuição da disponibilidade de óxido nítrico 
(NO) derivado do endotélio em artérias33,35 e veias52.

taBagiSMo e função vaScular

O tabagismo diminui a complacência e aumenta a 
rigidez das artérias elásticas de grande e médio calibre, assim 
como das pequenas artérias musculares por diminuição da 
distensibilidade com subsequente aumento da pressão arterial. 
McVeigh et al.55 demonstraram em humanos, por meio de 
cateterismo da artéria braquial, alterações hemodinâmicas que 
acompanham a exposição crônica à fumaça do tabaco. Nesses 
indivíduos, os autores verificaram os efeitos do tabagismo 
sobre a pressão arterial, pressão de pulso, amplificação da 
onda, complacência arterial e as modificações do perfil da 
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onda de pulso e as correlacionaram com a exposição crônica 
dos indivíduos à fumaça do tabaco. Essas alterações das 
propriedades de fluxo e aumento da rigidez da parede arterial 
estão envolvidas na fisiopatologia da lesão estrutural e funcional 
observada no tabagismo crônico.

O tabagismo e o uso de nicotina aumentam a formação 
de TXA2

56, outra potente substância vasoconstritora e 
pró-agregante plaquetário. O tabagismo promove disfunção 
endotelial de origem multifatorial, com consequente alteração 
da biodisponibilidade de NO e alteração da vasodilatação 
dependente do endotélio, alteração da agregação plaquetária, 
proliferação da célula muscular lisa vascular, adesão de 
monócitos e expressão de fatores inflamatórios que contribuem 
para perpetuação da disfunção endotelial. Gases oxidantes 
presentes na fumaça promovem queda dos níveis plasmáticos 
do antioxidante glutationa, com consequente aumento da 
peroxidação lipídica e, portanto, do estresse oxidativo57.

Estresse oxidativo envolve condições que aumentam 
a disponibilidade de espécies reativas de oxigênio a partir de 
fontes endógenas, como as reações metabólicas fisiológicas 
essenciais para geração de energia, que ocorrem nas reações 
mitocondriais ou as envolvidas na desintoxicação hepática 
envolvendo o citocromo P-450.

O aumento do estresse oxidativo, induzido pela fumaça 
do tabaco, pode ser monitorado por meio da quantificação dos 
níveis plasmáticos da enzima antioxidante superóxido dismutase 
(SOD) e malondialdeído (MDA), que invariavelmente estão 
aumentados, ou mediante determinação de baixos níveis da 
glutationa reduzida (GSH).

O tabagismo exerce efeitos adversos sobre o metabolismo 
lipídico, promovendo diminuição do HDL colesterol (princi-
palmente HDL-2) e da apolipoproteína A, aumento do VLDL 
colesterol, triglicérides e LDL oxidada, além de promover 
aumento do fibrinogênio. As alterações do perfil lipídico podem 
ser revertidas, ao menos parcialmente, após duas semanas de 
cessação do hábito de fumar58.

O aumento dos neutrófilos circulantes associado 
ao tabagismo parece contribuir para instalação de eventos 
coronarianos agudos pela liberação de radicais livres de 
oxigênio, proteases e leucotrienos. Estes mediadores promovem 
agregação e ativação plaquetária, piorando a disfunção 
endotelial e, por sua vez, agravando o processo isquêmico59.

Finalmente, estudos experimentais realizados com 
cultura de células endoteliais provenientes de artérias 
coronarianas demonstraram que a administração de nicotina 
em concentrações plasmáticas semelhantes àquelas encontradas 
nos pacientes tabagistas promove elevação dos níveis de RNA 
m, alterando a expressão gênica de vários sistemas enzimáticos 
como o da eNOS, ECA, FvW, t-PA, PAI-1 (mediadores da 
trombogenicidade) e do VCAM-1 (envolvida no processo de 
aterogênese, promovendo aderência de monócitos e linfócitos-T 
que migram para o espaço subendotelial)60 (Figura 3).

Figura 3. Esquema representativo das potenciais vias e mecanismos de 
ação na lesão endotelial e vascular mediada pela fumaça do tabaco. A 
figura mostra a ativação das potenciais vias e mecanismos de ação na 
lesão endotelial e vascular mediada pela fumaça do tabaco. NOS: Óxido 
nítrico sintase; NADPH: Nicotinamida-adenina-dinucleotídeo-fosfato 
reduzida; O2

-: Espécies reativas de oxigênio; ONOO-: Peroxinitrito, 
NO: Óxido nítrico; TXA2: Tromboxano A2; PKC: Fosfatoquinase C; 
endotelina-1[ET-1; Ca++: Cálcio.

MétoDoS De avaliação Da função enDotelial

A primeira demonstração de disfunção endotelial foi 
realizada em artérias coronárias ateroscleróticas utilizando 
infusão intracoronária de acetilcolina e publicada em 198661. 
Nesse protocolo de avaliação da função endotelial, a infusão 
intracoronariana de acetilcolina e nitroglicerina permitiu 
mensurar a dilatação dependente e não dependente do endotélio, 
respectivamente. Como esperado, as artérias coronárias com 
endotélio intacto respondem com dilatação da circulação 
epicárdica e consequente aumento de fluxo coronariano. 
Por outro lado, na presença de disfunção endotelial houve 
vasoconstrição paradoxal ou resposta abolida, caracterizando 
alteração funcional do endotélio.

Com o tempo, foram desenvolvidas diversas técnicas 
para avaliar a disfunção endotelial na circulação do antebraço, 
de modo que pudesse mensurar a resposta à infusão intra-arterial 
de substâncias capazes de liberar NO, como a acetilcolina, 
bradicinina e serotonina. Na presença de endotélio intacto, estas 
substâncias promovem vasodilatação dependente do endotélio 
NO mediada62.

Atualmente, técnicas semi-invasivas e não invasivas 
de avaliação da função endotelial estão sendo utilizadas com 
diferentes vantagens e desvantagens e, principalmente, porque 
diferentes leitos vasculares podem ser examinados.
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vaSoDilatação MeDiaDa Pelo fluxo

O princípio da avaliação da vasodilatação mediada pelo 
fluxo é bastante simples. As grandes artérias de condutância, 
como as artérias braquial e radial, são submetidas, inicialmente, 
à privação temporária do fluxo sanguíneo por oclusão da artéria 
usando-se um manguito de pressão arterial insuflado a valores 
suprassistólicose, posteriormente desinsuflado. As artérias 
normais respondem com hiperemia reativa ou vasodilatação 
mediada pela modificação do padrão de fluxo (alteração do fluxo 
laminar para fluxo turbilhonado), denominada de vasodilatação 
mediada pelo fluxo (VMF). Este estímulo é suficiente 
para promover a liberação de NO e/ou outras substâncias 
vasodilatadoras a partir do endotélio vascular do segmento 
avaliado na presença de endotélio funcionalmente intacto63.

A variação percentual do diâmetro da artéria braquial 
ou radial em resposta às forças de cisalhamento induzidas 
durante a hiperemia reativa representa a vasodilatação mediada 
pelo fluxo (resposta dependente do endotélio mediada pela 
liberação do NO), que apresenta excelente correlação com a 
função endotelial coronariana avaliada com técnica invasiva64. 
No entanto, apesar da técnica ser relativamente simples, é 
necessária padronização, treinamento e execução adequada do 
método obedecendo às diretrizes e protocolos das sociedades 
amplamente divulgados para validação dos resultados65. Outro 
exame utilizado para avaliar a função endotelial periférica é 
atonometria arterial periférica, um método não invasivo e não 
dependente do examinador, que apresenta excelente correlação 
com disfunção endotelial avaliada por outros métodos.

PletiSMografia De ocluSão venoSa

Esta técnica é limitada pela natureza semi-invasiva 
do procedimento, exigindo cateterismo da artéria braquial e 
pletismografia venosa do antebraço. Entretanto, tem a vantagem 
de permitir infusão de fármacos vasoativos, como acetilcolina 
(Ach) ou nitroglicerina (NTG) e, dessa maneira, quantificar 
a vasodilatação dependente e não dependente do endotélio, 
respectivamente. Permite, também, infundir agonistas e 
antagonistas simultaneamente em baixas doses e comparar a 
resposta vasomotora no membro examinado com o contralateral 
mediante pletismografia bilateral servindo esse membro como 
controle. Os resultados são expressos como variação de fluxo 
nos membros avaliados em relação ao estímulo aplicado66. 
Embora o leito vascular avaliado seja a microcirculação do 
antebraço, parece que a resposta à ACh tem um valor preditivo 
independente para futuros eventos cardiovasculares67.

avaliação Da rigiDez arterial

Alterações das propriedades estruturais e funcionais da 
parede vascular modificam as propriedades viscoso-elásticas 
do leito arterial, portanto, a rigidez. O enrijecimento da parede 
arterial ocorre devido a uma complexa interação entre fatores 
genéticos, metabólicos, hormonais e exposição a fatores de risco 

cardiovascular. A modulação fisiopatológica desse equilíbrio 
é mediada por um balanço entre a produção e degradação de 
elastina e colágeno influenciados por fatores pró-inflamatórios, 
ação de metaloproteinases e de fatores reológicos. Apesar de 
não ser o único contribuinte, a função endotelial desempenha 
um papel importante na fisiopatogenia do enrijecimento da 
parede arterial.

A avaliação da rigidez arterial pode ser realizada 
mediante aplicação de métodos não invasivos como a 
mensuração da velocidade da onda de pulso (VOP), análise do 
perfil da onda de pulso arterial e avaliação da pressão sistólica 
central e do índice de incremento (AI).

A velocidade da onda de pulso (VOP) arterial, por 
definição, representa a velocidade de deslocamento da onda 
de pulso no leito arterial e é resultante da distância percorrida 
pela onda de fluxo sanguíneo dividido pelo tempo que leva 
para percorrer essa distância, expressa em centímetros por 
segundo (cm/s). Quanto menor a VOP, maior a elasticidade 
e menor a rigidez parietal. Atualmente, esse método é 
considerado “padrão ouro” na aferição da rigidez arterial. 
Vários estudos epidemiológicos reforçaram a importância 
desse método. Dados do estudo de Framingham68 sugerem forte 
associação entre rigidez arterial e fatores de risco para doenças 
cardiovasculares. Também, resultados de estudos longitudinais 
demonstraram associação entre elevação da VOP e um aumento 
de 50% do risco de eventos CV69.

Finalmente, a tonometria de aplanação, um método que 
permite analisar a forma da onda de pressão resultante da soma 
da onda de pulso anterógrada (ejetada pelo VE) e retrógrada 
(gerada por reflexão na interface entre as artérias de grande 
calibre e dos vasos de resistência - artérias e arteríolas), vem 
sendo usada com maior frequência. Com a aplicação de uma 
função de transferência integral, a análise da forma de onda 
permite inferir as pressões centrais e calcular o índice de 
incremento (augmentation index), indicador da rigidez arterial 
e da função endotelial70.
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A disfunção endotelial é um dos mecanismos fisiopatológicos 

precoces para o desenvolvimento da aterosclerose e é preditor 

independente de doença cardiovascular em pacientes com 

síndrome metabólica e diabetes tipo 2. A fisiopatologia 

da síndrome metabólica e do diabetes tipo 2 envolve 

diversos mecanismos que acarretam perda do equilíbrio 

entre fatores vasodilatadores e vasoconstritores, estresse 

oxidativo e inflamação, levando à disfunção endotelial e, 

consequentemente, à aterosclerose. A função endotelial pode 

ser avaliada por uma série de métodos que incluem a disfunção 

endotelial, a avaliação e o dano tecidual, diagnosticados por 

métodos de imagem ou por dosagens séricas. O tratamento 

adequado dos componentes da síndrome metabólica e do 

diabetes tipo 2, incluindo mudanças no estilo de vida e o 

uso de medicamentos, é fundamental para melhorar a função 

endotelial e, assim, reduzir o risco de eventos cardiovasculares 

futuros.
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Endothelial dysfunction is an early pathophysiological 

mechanism for the development of atherosclerosis and is an 

independent predictor of cardiovascular disease in patients with 

metabolic syndrome and type 2 diabetes. The pathophysiology 

of the metabolic syndrome and type 2 diabetes involves several 

mechanisms that lead to an imbalance between vasodilator 

and vasoconstrictor factors, oxidative stress and inflammation 

leading to endothelial dysfunction and consequently to 

atherosclerosis. Endothelial function may be assessed by a 

variety of methods including endothelial dysfunction and 

tissue damage evaluation, diagnosis by imaging methods or 

serum dosage. Proper treatment of the components of metabolic 

syndrome and type 2 diabetes including changes in lifestyle 

and the use of drugs is crucial to improve endothelial function 

and thereby reducing the risk of future cardiovascular events. 
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A doença arterial coronária de etiologia aterosclerótica é 
responsável por 50% das mortes no mundo. A disfunção 
endotelial é um dos mecanismos fisiopatológicos 

precoces para o desenvolvimento da aterosclerose e é 
considerada preditor independente de doença cardiovascular 
em pacientes com síndrome metabólica (SM) e diabetes tipo 
2 (DM2)1. Paralelamente, a disfunção endotelial parece estar 
envolvida na patogênese do DM2, além de estar associada a 
outros fatores de risco tradicionais como hipercolesterolemia, 
hipertensão arterial, resistência insulínica, idade avançada e 
obesidade1.

Aproximadamente 80% dos pacientes com DM2 
morrem por complicações cardiovasculares, sendo que a 
expectativa de vida destes pacientes é reduzida, em média, 
10 anos. A projeção para o ano de 2030 é de que 366 milhões 
de pessoas tenham o diagnóstico de DM2.

A SM, caracterizada por obesidade abdominal, 
intolerância à glicose, dislipidemia e hipertensão arterial 
também é associada ao maior risco de DM2. Sua prevalência 
é de 34% nos Estados Unidos, 17,8% a 34% na Europa e 
12,8% a 41,1% na Ásia.

O escopo deste capítulo é discutir a relação entre 
SM, DM2 e disfunção endotelial e possíveis abordagens 
terapêuticas para a redução do risco cardiovascular nos 
portadores desses agravos.

fiSioPatologia Da DiSfunção enDotelial na SínDroMe 
MetaBólica e no DiaBeteS tiPo 2

O endotélio saudável libera fatores relaxantes e 
vasoconstritores que determinam o tônus vascular e o balanço 
entre vasoconstrição e vasodilatação2. Diversos mecanismos 
são implicados na patogênese da disfunção endotelial, tais 
como o aumento da produção e atividade de substâncias 
vasoconstritoras, como endotelina 1 e angiotensina II, e a 
diminuição dos fatores dilatadores do endotélio, tais como 
prostaciclinas, fatores hiperpolarizantes derivados do 
endotélio (EDHF) e, principalmente, de óxido nítrico (NO)3. 
A menor disponibilidade de NO ocorre pela diminuição em 
sua produção e/ou por sua inativação causada por espécies 
reativas de oxigênio (ROS)3. O NO exerce diversos meca-
nismos antiaterogênicos sobre o endotélio que vão além da 
vasodilatação, dentre os quais limitar a proliferação de células 
musculares lisas4, diminuir a agregação plaquetária5, inibir a 
adesão de leucócitos ao endotélio6 e prevenir a quimiotaxia 
de monócitos7.

Em portadores de DM2, anormalidades metabólicas 
como a hiperglicemia, liberação de ácidos graxos livres (AGL) 
e resistência insulínica acarretam a disfunção endotelial8 e o 
estresse oxidativo1. A insulina exerce estímulo importante na 
liberação de NO1, entretanto, também estimula o crescimento 
e proliferação celular, mecanismo que no endotélio acarreta 

expressão de moléculas de adesão pró-inflamatórias como 
ICAM-1 e a liberação de endotelina 1 que, além de mitogênica, 
é um potente vasoconstritor9. Na presença de resistência à 
insulina, o mecanismo de vasodilatação é atenuado, ocorre a 
indução do estresse oxidativo e estímulo à vasoconstrição10.

A hiperglicemia causa aumento a liberação de 
metabólitos tóxicos, acarretando maior produção de ROS e 
de produtos finais da glicação avançada (AGEs)11, produção 
de sorbitol12 e estímulo da proteína quinase C (PKC)13. Esses 
mecanismos levam ao aumento do estresse oxidativo, apoptose 
celular, inflamação, disfunção endotelial e, enfim, aterogêne-
se11 (Figura 1). A interação entre estes mecanismos pode ainda 
ter como consequência a perpetuação dos efeitos adversos 
da hiperglicemia. Assim, o controle glicêmico rigoroso 

Figura 1. Fisiopatologia da disfunção endotelial no DM e na SM. 
ROS: Radicais livres de oxigênio; AGEs: Produtos finais daglicação 
avançada; PKC: Proteína quinase C.

pode servir como potencial meta terapêutica no controle da 
disfunção endotelial no DM211.

Os AGL em excesso estão implicados na patogênese da 
resistência insulínica e induzem a lipotoxicidade, promovendo 
disfunção endotelial por diversos mecanismos14. Os AGLs 
estimulam a apoptose de células endoteliais e o aumento do 
estresse oxidativo celular, diminuem a disponibilidade de NO, 
aumentam a ativação endotelial e de monócitos e a resposta 
inflamatória11.

É interessante ressaltar que a disfunção endotelial, por 
sua vez, também pode participar da patogênese da resistência 
insulínica e do DM2. A disfunção endotelial na musculatura 
lisa pode acarretar diminuição de fluxo sanguíneo, o que 
poderia contribuir para o desenvolvimento da resistência 
insulínica15.

Diversos estudos mostram que a glicemia pós-prandial 
é melhor que a glicemia de jejum na predição de morbidade e 
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mortalidade cardiovascular em indivíduos com e sem DM2. 
No período pós-prandial, ocorre diminuição de NO e aumento 
da resposta pró-inflamatória, levando ao aumento do estresse 
oxidativo e consequente disfunção endotelial16.

Uma consequência grave da hiperglicemia em 
indivíduos portadores de DM2 é a memória metabólica. 
Este é um fenômeno decorrente de ativação genética e da 
ação de AGEs, no qual, mesmo após o controle adequado 
da glicemia, a agressão vascular ainda ocorre.

Com relação aos demais componentes da SM, 
a função endotelial é progressivamente deteriorada, à 
medida que aumentam as taxas pressóricas, mesmo em 
indivíduos normotensos17. O mesmo é observado com a 
obesidade visceral18. Níveis séricos elevados de triglicérides 
e reduzidos de HDL-c19 também foram relacionados à 
disfunção endotelial20.

Diversos estudos mostraram que cada um dos 
componentes da SM está individualmente relacionado à 
disfunção endotelial21. Os mecanismos pelos quais a SM 
acarreta a disfunção endotelial envolvem a resistência à 
insulina22, estresse oxidativo10, maior liberação de agentes 
vasoconstritores como a endotelina-123 e inflamação24. As 
vias moleculares pelas quais a hiperglicemia, a resistência 
insulínica e a dislipidemia acarretam disfunção endotelial 
se sobrepõem, tornando difícil a identificação individual 
de mecanismos específicos11. Entretanto, estudos mostram 
que os componentes da SM têm efeito sinérgico entre si, ou 
seja, quanto mais elementos estiverem presentes, maior a 
disfunção endotelial25.

MarcaDoreS De função enDotelial na SínDroMe MetaBólica 
e no DiaBeteS tiPo 2

A avaliação da função endotelial pode ser feita por 
diversos métodos diagnósticos que serão descritos a seguir.

• Disfunção endotelial: redução da vasodilata-
ção decorrente da menor disponibilidade de 
NO. É avaliada em resposta a estímulos que 
liberam NO que podem ser farmacológicos, 
geralmente com acetilcolina, ou mecânicos, pela 
dilatação fluxomediada3,26. Diversos métodos 
estão disponíveis para quantificar a vasodilatação 
endotélio dependente. A macrocirculação pode 
ser avaliada em artérias coronárias por meio 
da angiografia coronária quantitativa, ou em 
artérias periféricas, por meio de ultrassonografia 
associada à dilatação fluxo dependente; ou na 
microcirculação do antebraço pelo método de 
pletismografia de oclusão venosa (VOP)3. Apesar 
da avaliação das coronárias ser clinicamente 
mais relevante, é um método invasivo, que se 
correlaciona com a avaliação pela VOP, não 

invasivo, e ambos os métodos são úteis na detec-
ção do maior risco de eventos cardiovasculares27. 
Diversos estudos mostraram que a vasodilatação 
endotélio dependente está reduzida em portado-
res de SM15. Estudo com 1.016 idosos avaliou a 
função endotelial e mostrou que a vasodilatação 
endotélio dependente em resposta à acetilcolina 
avaliada pela VOP estava reduzida em portadores 
de SM. Entretanto, a avaliação mecânica pela 
dilatação fluxomediada da artéria braquial não foi 
diferente entre os controles e os portadores de SM 
nesse mesmo estudo28.

• Ativação endotelial: baseada nas propriedades 
inflamatórias do endotélio ao dosar taxas séricas 
de moléculas de adesão como ICAM-1, VCAM-1, 
E-selectina e proteína C reativa ultrassensível 
(PCR-us)21.

• Dano endotelial: avaliação sérica do fator de Von 
Willenbrand, ativador do plasminogênio tecidual 
(tPA), inibidor do ativador do plasminogênio-1 
(PAI-1), células endoteliais maduras circulantes, 
células progenitoras endoteliais e micropartículas 
endoteliais3,26.

Portadores de SM apresentaram em diversos estudos 
elevação dos marcadores séricos de disfunção endotelial, 
incluindo ICAM-129, antígeno tPA30 e PAI-130,31, sendo 
que este último apresenta elevação sérica à medida que se 
acrescentam componentes da SM31; fatores vasoconstritores 
como a endotelina-1 também se mostraram aumentados 
na SM32.

A combinação de estados pró-inflamatório e 
pró-coagulante, da alteração da vasodilatação fluxo 
dependente, da redução do NO e do aumento do estresse 
oxidativo caracterizam a disfunção endotelial no DM2 
e são a base para o desenvolvimento de doença micro e 
macrovascular33,34.

trataMento Da DiSfunção enDotelial na SínDroMe 
MetaBólica e no DiaBeteS tiPo2

Mudanças do estilo de vida
Mudanças no estilo de vida são consideradas a primeira 

linha de tratamento para os portadores de SM33. Essas 
mudanças incluem principalmente controle dietético, a prática 
de atividade física e cessar o tabagismo.

Diversos tipos de dietas foram testados para avaliar 
os efeitos sobre os componentes da SM e sobre a função 
endotelial. Dieta com reduzido valor calórico, composta 
por baixas concentrações de ácidos graxos trans, gorduras 
saturadas e açúcar e maior consumo de frutas, vegetais e grãos 
é indicada para portadores de SM33.Tanto dietas com baixo 
teor de gorduras quanto as com baixo teor de glicose reduzem 
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peso de forma similar, entretanto, quando comparadas, a 
primeira tem menor benefício sobre o HDL-c e triglicérides, 
mas acarreta maior redução no LDL-c35. Com relação à função 
endotelial, é interessante ressaltar que, em indivíduos obesos, 
a dieta com baixo teor calórico melhorou a dilatação fluxo 
mediada, enquanto a dieta com baixo teor de carboidratos 
piorou esta função, apesar de semelhante redução de peso36. 
Em portadores de SM, dieta com altos teores de carboidratos 
enriquecida com fibras melhorou a dilatação fluxomediada 
quando avaliada 4 horas do período pós-prandial37, dietas 
hipocalóricas enriquecidas com grãos integrais reduziram os 
níveis de PAI-138 e, em mulheres no período pós-menopausa, o 
consumo de soja aumentou os níveis séricos de NO e reduziu 
os de E-selectina39.

Em portadores de SM, quanto maior a capacidade 
cardiorrespiratória, menor o risco de morte cardiovascular e 
total. Assim, estes têm indicação de no mínimo 30 minutos 
de atividade física moderada diariamente. Programa de 
treinamento físico com duração de 3 meses acarretou melhora 
na dilatação fluxo mediada em portadores de SM, indepen-
dentemente de alterações em pressão arterial, índice de massa 
corpórea, perfil lipídico e resistência à insulina35, sendo que, 
em outro estudo, esta melhora foi mais significativa na prática 
de atividade física de alta intensidade do que de moderada 
intensidade40.

O tabagismo também é associado à disfunção 
endotelial17, além de aumentar o risco de resistência 
insulínica, SM e DM241. A interrupção do tabagismo acarreta 
melhora da sensibilidade à insulina e da função endotelial42.

Tratamento farmacológico
O tratamento farmacológico dos componentes da 

SM tem efeito sobre a função endotelial. Em pacientes com 
SM e tolerância normal à glicose, a metformina aumenta 
os níveis circulantes de NO, melhorando a vasodilatação 
endotélio-dependente, independentemente das alterações 
sobre a glicemia, LDL-c, HDL-c, índice de massa corpórea e 
pressão arterial43, e melhorando a dilatação fluxodependente 
concomitantemente à redução da resistência à insulina44. A 
rosiglitazona foi outro hipoglicemiante avaliado em diversos 
estudos envolvendo pacientes com SM, acarretando melhora 
na vasodilatação fluxomediada, aumento de adiponectina e 
redução da PCR-us45, o que também foi observado com a 
pioglitazona46.

No tratamento da dislipidemia, diversas estatinas foram 
avaliadas e os dados sugerem que os efeitos sobre a função 
endotelial são divergentes21. O papel das estatinas na função 
endotelial é o estímulo à expressão e atividade da óxido nítrico 
sintetase endotelial1. Na avaliação da função endotelial, a 
atorvastatina melhorou a vasodilatação fluxomediada47 e 
reduziu valores séricos de ICAM-129, a sinvastatina reduziu 

os níveis de PAI-148, enquanto a pravastatina não afetou os 
valores de ICAM-1, VCAM-1 e E-selectina49. O fenofibrato 
reduziu os valores de ICAM-1 e VCAM-1 e melhorou a 
vasodilatação fluxo mediada em portadores de SM e DM2, 
o que também foi observado com o bezafibrato50. A ação 
do ácido nicotínico sobre a vasodilatação fluxo dependente 
foi discrepante entre os estudos. A ezetimiba associada à 
atorvastatina e à sinvastatina apresentou melhora da função 
endotelial quando comparada às estatinas isoladamente.

Com relação ao tratamento da hipertensão arterial, 
o irbesartan foi associado à melhora da vasodilatação 
fluxo mediada em portadores de SM, independentemente 
do efeito sobre a pressão arterial. Os inibidores da enzima 
conversora de angiotensina e os bloqueadores dos receptores 
de angiotensina II foram associados à melhora da função 
endotelial na circulação subcutânea, epicárdica, braquial 
e renal, sendo capazes de transformar o endotélio com 
grande atividade inflamatória e protrombótica em endotélio 
saudável. A consequência clínica da melhora da função 
endotelial foi mostrada em diversos estudos clínicos pela 
diminuição da mortalidade por infarto agudo do miocárdio 
e por acidente vascular encefálico.

As ações do tratamento não medicamentoso e 
medicamentoso sobre a função endotelial são mostradas na 
Tabela 1.

Cirurgia bariátrica
A cirurgia bariátrica tem sido empregada como 

forma de obtenção de perda importante de peso em 
portadores de obesidade grau IV bem como em obesos 
que apresentam comorbidades. Em estudo realizado no 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Mohamed et 
al.51 observaram, em 47 portadores de obesidade grau IV 
não diabéticos, que, após cirurgia bariátrica, com média 
de acompanhamento de dez meses e perda média de 33% 
de peso corpóreo, houve melhora significativa da função 
endotelial avaliada pela vasodilatação fluxomediada de 
7,4% para 18,9%. Na literatura não encontramos estudos 
que avaliaram a função endotelial em humanos portadores 
de diabetes antes e depois de cirurgia bariátrica. Um estudo 
experimental observou melhora da função endotelial em 
ratos diabéticos após cirurgia bariátrica52.

concluSão

São diversos os mecanismos pelos quais os portadores de 
SM e DM2 apresentam disfunção endotelial e, consequentemente, 
maior risco de eventos cardiovasculares. O diagnóstico e 
tratamento da hiperglicemia e dos demais componentes da SM 
passam a ser fundamentais para a melhora da função endotelial 
com o objetivo de prevenir desfechos cardiovasculares.
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Tabela 1. Efeito das intervenções terapêuticas sobre a função endotelial no DM2 e na SM36.

Intervenção
Disfunção 
endotelial

Ativação endotelial Dano endotelial Efeito

Dieta com baixo teor 
de gorduras

VFM ND PAI-1 Melhora significativa

Dieta com baixo teor 
de carboidratos

VFM ND ND Piora significativa

Dieta com alto teor de 
carboidratos e fibras

VFM após 4 h ND ND Melhora significativa

Soja ND ND E-selectina Melhora significativa

Atividade física VFM ND ND Melhora significativa

Metformina VOP, VFM ND ND Melhora significativa

Rosiglitazona VFM ND ND Melhora significativa

Pioglitazona ND PCR-us ND Melhora significativa

Atorvastatina VFM ICAM-1 ND Melhora significativa

Sinvastatina ND ND PAI-1 Melhora significativa

Pravastatina ND ICAM-1, VCAM- ND Sem efeito

1, E-selectina

Fenofibrato VFM ICAM-1, VCAM- ND Melhora significativa

1

Bezafibrato VFM ND ND Melhora significativa

Ácido nicotínico VFM ND ND
Melhora significativa ou sem 

efeito

Ezetimiba + estatina VFM ND ND Melhora significativa

Irbesartan VFM ND PAI-1 Melhora significativa
VFM: Vasodilatação fluxo dependente em artéria braquial; VOP: Vasodilatação endotélio dependente avaliada pela pletismografia; ND: 
Não disponível; PAI-1 Inibidor do ativador do plasminogênio-1.
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Insuficiência cardíaca é caracterizada, dentre outros 

aspectos, por vasoconstrição periférica secundária à ativação 

neuro-hormonal e alteração da função endotelial. O endotélio 

regula a homeostase vascular e, nesse contexto, o óxido nítrico 

se destaca devido sua importância quanto à promoção de 

vasodilatação, inibição da ativação plaquetária, inibição da 

agregação dos monócitos ao endotélio e inibição da proliferação 

anormal da musculatura lisa vascular. Está bem demonstrado 

na literatura médica que, nos portadores de insuficiência car-

díaca, a disfunção endotelial ocorre com frequência e, quando 

presente, provoca significativo impacto prognóstico negativo. 

No entanto, a disfunção endotelial melhora consideravelmente 

com o tratamento clínico.
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Heart failure is characterized by peripheral vasoconstriction 

due to neuro hormonal activation and alteration of endothelial 

function. The endothelium regulates vascular homeostasis, 

nitric oxide stands out, owing its importance as promoting 

vasodilation, inhibition of platelet activation, aggregation 

inhibition of monocytes to endothelium and inhibiting the 

abnormal proliferation of vascular smooth muscle. It is well 

demonstrated in the literature that in heart failure patients, 

endothelial dysfunction occurs frequently and when present 

it leads to a significant negative prognostic impact, however, 

considerable improvement occurs when clinical treatment is 

applied.
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Insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome complexa 
caracterizada por anormalidade estrutural da função do 
ventrículo esquerdo, com queda da fração de ejeção, 

associada a alterações da regulação autonômica, ativação 
neuro-hormonal, atividade inflamatória, disfunção endotelial 
e disfunção muscular esquelética e respiratória. Todas estas 
alterações concorrem para um quadro de limitação progressiva 
aos esforços por fadiga e ou dispneia, levando à redução da 
longevidade1. Diversos mecanismos fisiopatológicos quando 
ativados pela redução crônica do débito cardíaco resultam em 
maior reabsorção de sódio e vasoconstrição periférica, com o 
objetivo de priorizar a qualidade da perfusão de órgãos como 
coração, rim e cérebro em relação à musculatura periférica. 
As intervenções diretas nesses mecanismos como o bloqueio 
autonômico com betabloqueadores, bloqueio do sistema renina 
angiotensina (SRA) com inibidores da enzima de conversão 
da angiotensina e bloqueio da aldosterona proporcionam, de 
forma aditiva, o alívio dos sintomas e a redução da morbidade e 
mortalidade nos portadores de IC2-6. O estado de vasoconstrição 
periférica, no entanto, não ocorre exclusivamente pela ativação 
sistema nervoso simpático e do SRA.

O endotélio regula a homeostase vascular por meio 
da elaboração de substâncias responsáveis pela manutenção 
adequada do tônus vascular, fluidez sanguínea e também 
modula a inflamação e a proliferação de células da musculatura 
lisa vascular7,8. Nesse contexto, o óxido nítrico se destaca pela 
sua importância quanto à promoção de vasodilatação e inibição 
da ativação plaquetária, inibição da agregação dos monócitos 
ao endotélio e inibição da proliferação anormal da musculatura 
lisa vascular9,10.

A integração entre coração, vasos e perfusão tecidual 
implica no perfeito funcionamento endotelial. Existem 
evidências de que a redução da capacidade vasodilatadora 
está relacionada à alteração endotelial na IC, portanto, a 
disfunção endotelial faz parte da fisiopatologia da síndrome 
de insuficiência cardíaca11 (Figura 1).

eviDênciaS Da DiSfunção enDotelial na inSuficiência 
carDíaca

Nos estudos clínicos nos quais foram administrados 
os neurotransmissores metacolina e acetil colina intra-arterial 
e se avaliou o fluxo por meio de pletismografia de oclusão 
venosa e ultrassonografia, respectivamente, foi observada 
significativa redução da vasodilatação endotélio-dependente 
em portadores de IC em comparação ao controles normais. 
No entanto, não ocorreu diferença na resposta vasodilatadora 
endotélio independente com nitruprussiato e nitroglicerina, 
que são vasodilatadores com ação direta na musculatura lisa, 
demonstrando que a vasodilatação endotélio-dependente está 
reduzida na IC12,13.

Quanto aos biomarcadores, o fator de von Willebrand 
(vWF) - marcador de lesão endotelial - e a E-selectina - marcador 
de ativação endotelial - estão aumentados na IC. No entanto, essas 

Figura 1. Possíveis mecanismos envolvidos na disfunção endotelial 
em portadores de insuficiência cardíaca.

alterações podem ser influenciadas por fatores de risco como 
diabetes e aterosclerose, fato esse que explica a pouca correlação 
entre esses biomarcadores e os marcadores de gravidade da doença 
como a fração de ejeção do ventricular esquerdo (FEVE) e a 
capacidade funcional14,15. As células endoteliais circulantes, que 
são marcadores de lesão endotelial, estão também aumentadas 
na IC e apresentam correlação com níveis elevados de BNP, no 
entanto, sem correlação direta com classe funcional ou FEVE16. 
Por outro lado, a endotelina 1, peptídeo produzido pelas células 
endoteliais e musculatura lisa vascular com potente ação vasocons-
tritora, tem seu nível sérico aumentado na IC, com vários estudos 
observacionais apresentando correlação positiva com as pressões 
e resistência vascular pulmonar17,18.

PaPel Do óxiDo nítrico na inSuficiência carDíaca

O óxido nítrico (NO) é sintetizado a partir da L-arginina 
pela óxido nítrico sintase (NOS) e tem como principal função 
promover relaxamento da musculatura lisa vascular19. A 
produção endotelial de NO ocorre por estímulo mecânico, ou 
seja, estiramento mecânico aumentando a força de cisalhamento 
(shear stress) e estímulos químicos receptores-dependentes 
como acetilcolina e bradicinina, além de adenosina difosfato, 
trombina e serotonina20. Três principais isoformas de NO sin-
tase incluem a NOS endotelial (eNOS), NOS neuronal e NOS 
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induzível (iNOS); sendo essa última induzível por estímulos 
imunológicos21. Apesar do NO produzido pelas três vias atuar 
na regulação fisiológica normal, grandes quantidades de NO 
produzido pela via iNOS podem ter ação citotóxica e provocar 
inibição da contratilidade miocárdica22. Efeitos vasoprotetores 
e vasodilatadores são conferidos ao NO, no entanto, pode 
ocorrer efeito deletério ao reagir com radicais superóxidos 
(O2

-), liberando peróxido nitrito, que contribui diretamente 
para disfunção vascular e miocárdica23.

Na IC, a disfunção endotelial é determinada 
principalmente pela baixa biodisponibilidade de NO, conferido 
pelo alto estresse oxidativo que reduz a expressão da eNOS e 
aumenta a produção de radicais livres de oxigênio que reagem 
com NO nesse cenário de reduzida proteção antioxidante, 
que normalmente eliminaria esses radicais24. Para corroborar 
essa tese, Hornig et al.25 demonstraram que a administração 
de vitamina C, um eficaz antioxidante, promoveu a melhora 
vasodilatação endotélio mediada em portadores de IC.

Do exposto, fica evidente que na IC a disfunção endotelial 
tem grande importância fisiopatológica e a mesma decorre de 
um grande desequilíbrio, com grande aumento das substâncias 
vasoconstritoras e proliferativas (endotelina, catecolaminas, angio-
tensina) em detrimento a uma redução significativa nas substâncias 
vasodilatadoras como oxido nítrico e prostaglandinas (Figura 2).

diabetes, dislipidemia e até mesmo pela própria aterosclerose. Nesse 
sentido, Canneti et al.26 demostraram, por meio da mensuração direta 
do fluxo coronariano, o importante comprometimento da função 
endotelial coronariana na ausência de coronariopatia obstrutiva, 
demonstrando que a disfunção endotelial ocorre na IC mesmo na 
ausência da aterosclerose coronariana. Klosisnka et al.27 relataram 
que pacientes com IC de etiologia isquêmica apresentaram maior 
comprometimento da função endotelial, na avaliação do fluxo de 
artérias periféricas, em relação aos portadores de IC não isquê-
mica. Nessa mesma linha de pesquisa, Dini et al.28, utilizando-se 
de técnicas ultrasson Doppler, verificaram que a reserva de fluxo 
coronariano estava prejudicada em pacientes com miocardiopatia 
dilatada não isquêmica. Essa alteração correlacionava-se positiva-
mente com níveis plasmáticos de NT-pró-BNP e geometria cardíaca; 
no entanto, não se correlacionou com a dilatação fluxo mediada nas 
artérias periféricas.

Esses dados indicam que a disfunção endotelial se 
revela de maneira diferente conforme a etiologia da IC, assim, 
enquanto na miocardiopatia isquêmica a disfunção é sistêmica, 
na miocardiopatia dilatada não isquêmica é limitada ao coração 
e vasos coronarianos.

influência Da DiSfunção enDotelial no 
PrognóStico Da inSuficiência carDíaca

Na coorte que incluiu pacientes com IC em classe 
funcional II e III da New York Heart Association (NYHA) 
com período de acompanhamento médio de 45,7 meses, a 
presença de disfunção endotelial esteve relacionada com 
maiores índices de morte cardiovascular e internação hospitalar. 
Além da disfunção endotelial aferida pela vasodilatação 
endotélio-dependente da artéria radial, diabetes mellitus e baixa 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo também se mostraram 
significativamente relacionadas com esses desfechos29. Em 
outra coorte que envolveu 82 portadores de miocardiopatia 
isquêmica classe funcional IV (NYHA), a presença de dis-
função endotelial esteve relacionada com maior ocorrência de 
morte, infarto do miocárdio e o dobro de hospitalizações por 
causas cardiovasculares30.

intervençõeS teraPêuticaS na inSuficiência 
carDíaca coM iMPacto na função enDotelial

As medidas terapêuticas com impacto significativo 
em desfechos clínicos, como a redução da mortalidade na IC, 
apresentaram efeitos benéficos nas variáveis que mensuram a 
função endotelial. O uso de carvedilol foi capaz de reduzir a 
expressão da inflamação. A despeito do efeito no remodela-
mento ventricular, houve redução da interleucina 8 (citocina 
pró-inflamatória), aumento da interleucina 10 (citocina 
anti-inflamatória) e diminuição da dimetilarginina assimétrica 
(ADMA), um inibidor endógeno da formação de óxido nítrico31.

Quanto ao bloqueio do sistema renina angiotensina 
aldosterona, o uso crônico de perindopril aumentou a magnitude 
da dilatação fluxo dependente da artéria radial. Quanto às doses, 

Figura 2. Desequilíbrio na regulação vasodilatadora e na proliferação 
tecidual observadas na disfunção endotelial na insuficiência cardíaca.

influência Da DiSfunção enDotelial na 
aPreSentação Da inSuficiência carDíaca

Uma vez estabelecida a existência de disfunção endotelial na 
IC, poderia surgir o questionamento se o endotélio disfuncionante 
ocorreria pela própria IC ou pela presença de fatores de risco como 
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Joannides et al.32 e Drakos et al.33 demonstraram que altas doses 
de enalapril têm maior eficácia em melhorar a vasodilatação 
endotélio-dependente em comparação às doses convencionais. 

A espironolactona, quando comparada a placebo, foi capaz 
de melhorar a função endotelial em portadores de IC classe 
funcional I e II por meio da avaliação da dilatação arterial 
mediada por acetilcolina34.

A terapia de ressincronização cardíaca (TRC), outra 
intervenção de significativo impacto clínico na IC, foi capaz de 
aumentar consideravelmente a vasodilatação fluxo mediada, além 
de elevar a fração de ejeção, reduzir o volume sistólico final do 
ventrículo esquerdo, melhorar a classe funcional e a distância do 
teste de caminhada de seis minutos. No entanto, a vasodilatação 
fluxomediada não foi eficaz em identificar os respondedores à 
TRC35.

A inibição da xantina oxidase (XO), enzima responsável 
pela produção do ácido úrico, representa uma estratégia 
interessante para o tratamento da IC, devido à correlação 
direta da sua atividade com o estresse oxidativo por meio 
da liberação de radicais livres de oxigênio que provocam 
redução do acoplamento actina miosina, lesão miocítica direta 
e fibrose miocárdica. Um estudo coorte revelou que níveis 
elevados de ácido úrico e seu aumento durante o período 
de acompanhamento foram preditores independentes de 
mortalidade e hospitalização por causa cardiovascular, tendo 
também demonstrado que a prescrição de alopurinol esteve 
relacionada com maior sobrevivência36. Cingolani et al.37 
demostraram que o oxipurinol, outro inibidor da XO, também 
foi eficaz em aumentar a fração de ejeção do ventrículo esquer-
do em portadores de IC classe funcional III e IV (NYHA). No 
entanto, quando o oxipurinol foi testado em um ensaio clínico 
randomizado, o mesmo não se mostrou eficaz em reduzir o 
desfecho composto de mortalidade, morbidade e qualidade de 
vida em portadores de IC moderada a grave38.

A prescrição de estatinas poderia ser benéfica para 
os pacientes com IC, devido seus efeitos pleiotrópicos bem 
estabelecidos, incluindo melhora da função endotelial e efeito 
anti-inflamatório; no entanto, quando a rosuvastatina foi testada 
em um ensaio clínico randomizado, não se observou redução 
da combinação de desfechos, incluindo morte cardiovascular, 
infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral em pacientes 
portadores de IC sintomáticos e com fração de ejeção reduzida39.

A suplementação de vitamina C, L-arginina, hormônio 
de crescimento e inibidores da endotelina proporcionam 
melhora da função endotelial, entretanto, não existem 
evidências robustas que sustentem seu uso rotineiro em 
portadores de IC até o presente momento.

exercício fíSico, DiSfunção enDotelial e 
inSuficiência carDíaca

Exercícios físicos, outrora desaconselhados, 
atualmente representam uma alternativa terapêutica para 

IC. Dentre os benefícios conferidos pelo treinamento 
físico na IC crônica, podemos citar a redução do estímulo 
neuro-hormonal, a diminuição da produção de citocinas 
pró-inflamatórias, a redução dos peptídeos natriuréticos 
e a diminuição da resistência vascular periférica. Como 
resultado, ocorre melhora da capacidade funcional, da qua-
lidade de vida e consequente uma melhora no prognóstico 
desses pacientes40.

O endotélio exerce fundamental papel no esforço 
físico, pois atua na interligação entre o coração e a regulação 
do fluxo periférico pela vasodilatação mediada por óxido 
nítrico, cuja produção é estimulada pelo aumento da tensão 
na parede dos vasos (shear stress). O impacto do treinamento 
físico sobre o endotélio foi bem demostrado por Erbs et al.41, 
que em 12 semanas de treinamento físico em miocardiopatas 
com grave disfunção ventricular, apontaram melhoria na 
vasodilatação fluxo-mediada, revelando melhora da função 
endotelial, além de aumentar a neovasclarização da muscula-
tura periférica e a função ventricular esquerda. Todavia, nem 
todo tipo de treinamento proporciona efeitos benéficos, pois 
treinamentos de alta intensidade e curta duração estiveram 
relacionados com aumento das citocinas pró-inflamatórias e 
elevação de marcadores de lesão endotelial, efeito esse que 
não ocorreu em exercícios de intensidade moderada realizados 
regularmente42.

Está bem estabelecido, portanto, que o exercício físico 
proporciona uma melhora da disfunção endotelial na IC. 
Entretanto, ainda não está bem demostrado que essa melhora 
seja traduzida em desfechos clínicos significativos, visto que 
em um grande estudo clínico randomizado o treinamento físico 
supervisionado falhou em reduzir o desfecho composto por 
mortalidade e hospitalização por causas cardiovasculares em 
comparação com o grupo que recebeu apenas um folheto com 
orientações gerais43,44 (Figura 3).

Figura 3. Treinamento físico promove melhora do fluxo femoral 
(Adaptado da referência 44).
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concluSão

A disfunção endotelial desempenha um importante 
papel na fisiopatologia e no prognóstico da insuficiência 
cardíaca. Várias intervenções apresentaram sucesso em 
melhorar a função endotelial nesse contexto; no entanto, até 
o melhor do nosso conhecimento, não existem medicações 
indicadas para essa síndrome visando especificamente função 
endotelial como alvo terapêutico.
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A apneia obstrutiva do sono (AOS) é uma condição caracterizada 

por episódios recorrentes de obstrução das vias aéreas superiores, 

levando à fragmentação do sono e hipóxia intermitente. Sendo um 

distúrbio altamente prevalente (dados epidemiológicos recentes 

apontam que 1/3 da população adulta de São Paulo apresenta 

algum grau de AOS), esta condição clínica está despontando 

como um novo fator de risco cardiovascular. Quando não tratada, 

AOS é associada de forma independente à hipertensão, isquemia 

miocárdica e acidente vascular encefálico. Os mecanismos de 

associação entre a AOS e doenças cardiovasculares ainda não 

estão bem elucidados, mas há evidências consistentes de que AOS 

promove disfunção endotelial (por meio da alteração do tônus 

vasomotor e por episódios repetitivos de hipóxia/reoxigenação 

que causam estresse oxidativo e ativação inflamatória) e alteração 

da capacidade de reparo das células endoteliais. Estudos não 

randomizados e randomizados mostram que o tratamento da 

AOS com a pressão positiva contínua de vias aéreas superiores 

(CPAP) promove reversão da disfunção endotelial, melhoria nos 

marcadores de atividade inflamatória e aumento da capacidade 

regenerativa do endotélio. Como o subdiagnóstico ainda é 

frequente, estas evidências claramente indicam a necessidade de 

estratégias para o melhor reconhecimento e tratamento da AOS. 

O entendimento detalhado dos mecanismos envolvidos pode 

favorecer a criação de potenciais biomarcadores específicos de 

lesão vascular na AOS. Em última análise, estes biomarcadores 

podem servir tanto para a identificação da AOS como para predizer 

eventos cardiovasculares em pacientes com AOS.
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Obstructive sleep apnea (OSA) is a condition characterized by 

recurrent episodes of obstruction of the upper airway, leading 

to sleep fragmentation and intermittent hypoxia during sleep. 

Being a widely prevalent sleep disorder (recent epidemiologic 

data suggest that 1/3 of adult population of São Paulo has some 

degree of OSA), this clinical condition is an emerging risk 

factor for cardiovascular diseases. OSA is independently asso-

ciated with hypertension, myocardial ischemia and stroke. The 

mechanisms whereby OSA leads to cardiovascular diseases 

are not fully elucidated, but there are consistent data that OSA 

promotes endothelial dysfunction (through dysregulation in 

vasomotor tone, recurrent episodes of hypoxia-reoxygenations 

leading to oxidative stress and inflammation) and alters en-

dothelial repair capacity. Randomized and non-randomized 

studies have shown that OSA treatment with continuous 

positive airway pressure (CPAP) promotes improvement in 

endothelial function, inflammatory markers and enhances 

endothelial repair capacity. These evidences support the need 

for better recognition and treatment of OSA.Improving our 

current knowledge of the potential mechanisms involved in 

the cardiovascular risk induced by OSA has the potential to 

stimulate development of specific biomarkers of vascular 

damage in OSA. Lastly, these biomarkers may be useful not 

only for identifying OSA as for predicting cardiovascular 

diseases in OSA patients.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(4):71-76
RSCESP (72594)-2090

oBStructive SleeP aPnea anD the DySfunctional enDotheliuM

Descriptors: atherosclerosis, cardiovascular diseases, 
endothelium, obstructive, sleep apnea.

Descritores: apneia obstrutiva do sono, aterosclerose, doenças 
cardiovasculares, endotélio.



72 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 23 — Nº 4 — Out-Nov-Dez — 2013

Fatureto-Borges F et al./Apneia obstrutiva do sono e o endotélio disfuncionante
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(4):71-76

A apneia obstrutiva do sono (AOS) consiste em um 
distúrbio respiratório caracterizado pela obstrução 
recorrente das vias aéreas superiores durante o sono, 

levando a pausas respiratórias recorrentes completas (apneias) 
ou parciais (hipopneias). As pausas respiratórias são associadas 
à hipóxia intermitente, redução da pressão intratorácica durante 
os esforços respiratórios e despertares frequentes1.

A AOS é uma condição clínica muito frequente, mas ainda 
muito subdiagnosticada. Dados epidemiológicos recentes sugerem 
que entre adultos de 30 a 70 anos, aproximadamente 13% dos ho-
mens e 6% das mulheres apresentam formas moderada a importante 
da AOS (índice de apneia-hipopneia > 15 eventos por hora de sono)2. 
Na população de São Paulo, um estudo epidemiológico mostrou 
que cerca de 1/3 da população adulta tem algum grau de AOS3.

Mais do que comum, a AOS está despontando como um 
novo fator de risco cardiovascular4. Quando não tratada, a AOS 
é um fator de risco independente para hipertensão, isquemia 
miocárdica e acidente vascular encefálico5-7. No entanto, os me-
canismos de associação entre a AOS e doenças cardiovasculares 
ainda não estão bem elucidados. Pesquisas recentes sugerem que 
AOS promove diretamente vários efeitos desfavoráveis como o 
aumento persistente da atividade simpática, inflamação, aumento 
do estresse oxidativo, aumento da resistência à insulina e a disfun-
ção endotelial4. Em relação a esta última, a AOS afeta diretamente 
o endotélio (por meio da alteração do tônus vasomotor, episódios 
repetitivos de hipóxia/reoxigenação causando estresse oxidativo e 
ativação inflamatória e alterando a capacidade de reparo endote-
lial)8-10. Esta pode ser a ligação entre a AOS e o desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares11. Na presente revisão, abordaremos 
o papel relativo da AOS na disfunção endotelial.

a iMPortância Do enDotélio

O endotélio participa no controle de várias funções 
vasculares por meio da regulação de mediadores vasoativos 
em resposta a estímulos físicos e bioquímicos. A injúria 
endotelial é um evento inicial importante na aterogênese, 
precedendo o espessamento da íntima e a formação de placas 
ateroscleróticas12,13. A disfunção endotelial foi detectada em 
doenças caracterizadas por aterosclerose12,13, e em condições 
que predispõem à aterosclerose como hipercolesterolemia 
e tabagismo, caracterizando-a como marcador precoce de 
aterogênese14-16. A disfunção endotelial tem valor preditivo 
para eventos cardiovasculares em pacientes com dor torácica 
e doença arterial coronária17,18.

O endotélio saudável mantém o balanço entre vaso-
dilatação e vasoconstrição, em resposta a estímulos físicos e 
bioquímicos. A disfunção endotelial é caracterizada como déficit 
no relaxamento vascular dependente do endotélio em resposta a 
mediadores como acetilcolina ou aumento do fluxo sanguíneo19.

Na última década, as avaliações de fluxo no antebraço 
e de resistência vascular subsequente à infusão de acetilcolina, 
nitroprussiato de sódio ou outras substâncias vasoativas na 
artéria braquial têm sido consideradas como o padrão ouro de 
avaliação da função endotelial20,21. A relação próxima entre a 

resposta à acetilcolina no antebraço com a da circulação corona-
riana reforça o fato de que a disfunção endotelial é um processo 
sistêmico, com impacto em todo o sistema circulatório22.

a função enDotelial na aPneia oBStrutiva Do 
Sono (aoS)

Evidências crescentes têm demonstrado que AOS 
contribui de forma independente para disfunção endotelial. 
Kato et al.23 demonstraram que a vasodilatação no antebraço 
após infusão de acetilcolina (vasodilatação dependente de 
endotélio) é reduzida em pacientes com AOS importante 
comparada a controles com mesma idade e índice de massa 
corpórea (IMC). Da mesma maneira, a dilatação mediada por 
fluxo é reduzida em pacientes saudáveis com AOS, indicando 
diminuição na biodisponibilidade de NO9.

O estudo Sleep Heart Health Study demonstrou dilatação 
da artéria braquial mediada por fluxo prejudicada em pessoas com 
AOS. Pacientes desse estudo mantiveram vasodilatação prejudicada 
mesmo após ajuste para IMC a comorbidades cardiovasculares. A 
associação foi mais forte entre a reatividade da artéria braquial e o 
grau de hipoxemia do que com o índice de apneia/hipopneia, suge-
rindo papel importante do fenômeno de hipóxia/reoxigenação em 
reduzir biodisponibilidade de NO e promover disfunção endotelial10.

Mais recentemente, Jelic et al.24 demonstraram pior 
dilatação mediada por fluxo em paciente com AOS comparados 
com controles (4,01 ± 2,99% versus 9,52 ± 2,79%; p < 0,001). 
Apesar de esses estudos sugerirem redução da biodisponibilidade 
de NO, outros trabalhos mostram que há ainda menor quantidade 
de NO no plasma e em células endoteliais de pacientes com AOS 
comparados com controles, e redução do nível circulante de NO 
em pacientes com AOS não tratada25,26. Níveis de dimetil arginina 
simétrica (inibidor endógeno na NO-sintase endotelial) e da fração 
solúvel do ligante CD-40 (um marcador de aterosclerose) estavam 
elevados em pacientes com AOS, independentemente da presença 
de outros fatores de risco cardiovasculares27. A expressão de eNOS, 
a principal fonte de NO endotelial basal, e P-eNOS, a forma ativada 
de eNOS, estão reduzidas em 59% e 94%, respectivamente, em 
pacientes com AOS comparados com controles24.

Por outro lado, a evidência de produção aumentada de subs-
tâncias vasoconstritoras como endotelina-1 (ET-1) e angiotensina II 
em pacientes com AOS ainda é inconsistente. Os níveis plasmáticos 
de aldosterona e angiotensina II em pacientes com AOS têm sido 
relatados como elevados ou similares aos controles28,29. A endote-
lina-1 é um potente peptídeo vasoconstrictor presente nas células 
vasculares endoteliais humanas e tem propriedades mitogênicas30. 
Um estudo demonstrou aumento nos níveis plasmáticos de ET-1 e na 
pressão arterial em ratos expostos a hipóxia/hipercapnia intermitente, 
como ocorre na AOS31. Mas os estudos humanos avaliando ET-1 
ainda são controversos, porque os níveis sistêmicos são fortemente 
afetados por comorbidades cardiovasculares e não se correlacionam 
bem com a produção tecidual de ET-18. Vários estudos têm de-
monstrado que pacientes com AOS possuem níveis sistêmicos 
mais elevados de ET-1 que pessoas saudáveis32-34. Essa elevação de 
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ET-1 pode ter papel no desenvolvimento de HAS em AOS. Mas 
alguns estudos não conseguem comprovar associação entre AOS 
e elevação ET-1, já que a maioria dos pacientes e controles nesses 
grupos tinham histórico de hipertensão e doenças cardiovasculares, 
sugerindo possível associação de disfunção endotelial em ambos os 
grupos (e talvez não diferença significativa no nível de ET-1)28,35.Ou-
tro estudo demonstrou elevação nos precursores plasmáticos de ET-1 
em pacientes com AOS não tratada36. No entanto, as concentrações 
plasmáticas de ET-1 estavam em níveis fisiológicos. Finalmente, 
um estudo demonstrou elevação nos níveis de endotelina-1 em AOS 
grave a moderada, mas não leve29. Destaca-se, ainda, estudo com 
angiografia coronariana e infusão acetilcolina que mostrou associa-
ção na gravidade da AOS e vasoconstrição arterial inapropriada e 
disfunção endotelial nas artérias coronárias37.

hoMeoStaSe enDotelial Pró-inflaMatória/
anti-inflaMatória na aPneia oBStrutiva Do 
Sono (aoS)

A repetição de hipóxia e reoxigenação associada com 
apneias e hipopneias da AOS aumenta a produção de mediadores 
inflamatórios, a expressão de moléculas de adesão e a produção de 
espécies reativas de oxigênio38. Espécies reativas de oxigênio são 
moléculas altamente reativas que podem danificar tecido celular, 
resultando em inflamação e ativação endotelial. Na vasculatura 
saudável, seu efeito é balanceado por atividade antioxidante22. Em 
modelos experimentais, episódios repetitivos de hipóxia/reoxige-
nação podem piorar a função endotelial por reduzir diretamente a 
produção de NO nos níveis transcricionais e pós-transcricionais e 
aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio39,40. Níveis 
aumentados de espécies reativas de oxigênio causam mais estresse 
oxidativo que, por sua vez, reduz e desestabiliza o RNA mensageiro 
de eNOS, enquanto limita a disponibilidade de cofatores necessários 
para produção de NO41-45. Além disso, estresse oxidativo prolongado 
como observado na AOS reduz a atividade de eNOS, suprimindo 
sua fosforilação46, promovendo a produção de superóxido via NO-
-sintase endotelial47 e reduzindo a biodisponibilidade de NO.

Foi observado, ainda, que em pacientes com AOS, 
níveis circulantes de moléculas de adesão dos leucócitos ao 
endotélio vascular estão elevados se comparados com controles 
saudáveis ajustados por idade48. Em geral, o acúmulo e a adesão 
de leucócitos circulantes ao endotélio vascular levam à infla-
mação vascular e progressão da aterosclerose49,50. Além disso, 
a expressão monocitária de moléculas de adesão CD15 e 
CD11c é aumentada em pacientes com AOS comparados com 
controles ajustados por idade e comorbidades cardiovasculares51. 
Comparando pacientes com AOS moderada/importante com 
pacientes com índice de apneia/hipopneia menor que 10 
eventos por hora, a produção linfocitária de interleucina-4 
(citocina pró-inflamatória) é maior, enquanto a produção de 
interleucina-10, potente citocina anti-inflamatória é diminuída52. 
Níveis de marcadores inflamatórios que são classicamente 
associados com aterosclerose (incluindo proteína C reativa 
de alta sensibilidade, interleucina-6, interleucina-8, fator de 

necrose tumoral alfa, amiloide sérico A, moléculas de adesão 
celular, selectinas e proteína 1quimioatrativa de monócito) 
têm sido relatados como elevados em AOS53,54. Níveis de 
citocinas pró-inflamatórias interleucina-6 e interleucina-8 são 
maiores em pacientes com AOS comparados com controles, 
e se relacionam com gravidade da AOS55. Dessa forma, a 
hipóxia/reoxigenação repetitiva observada na OSA impacta 
a função endotelial adversamente por promover estresse 
oxidativo e inflamação e redução na disponibilidade de NO. 
O equilíbrio pró-inflamatório/anti-inflamatório é desregulado 
para inflamação vascular em pacientes com OSA não tratada.

hoMeoStaSe Da coagulação na aPneia oBStrutiva 
Do Sono (aoS)

Os fatores secretados pelo endotélio normal - como óxido 
nítrico e prostraciclina que diminuem a agregação plaquetária, 
trombomodulina que promove a geração de proteína C ativada 
e heparina que atua como cofator para antitrombina III - ajudam 
a manter a fluidez normal do sangue56. A disfunção endotelial 
pode levar a alterações de homeostase que resultam num 
estado aterogênico e pró-coagulante. Deslocar a homeostase 
da coagulação para um estado de pró-coagulabilidade contribui 
para a progressão da aterosclerose e propiciar eventos 
cardiovasculares57.

A AOS tem sido associada a um estado de hipercoagula-
bilidade e a ativação plaquetária excessiva58. Níveis de fatores 
de coagulação XIIa, VIIa e complexo trombina-antitrombina 
estão elevados em AOS59. Níveis plasmáticos de fibrinogênio 
e inibidor do ativador de plasminogênio tipo 1 também estão 
aumentados60-63. No entanto, o papel da AOS como estímulo 
independente pró-coagulação permanece incerto. A coagulação 
tem sido avaliada em pacientes com AOS com comorbidades, 
que afetam adversamente a coagulação64, e níveis aumentados 
de marcadores de hipercoagulabilidade como complexo 
trombina/antitrombina III e dímero-D estão mais relacionados 
à hipertensão coexistente do que a AOS65. Além disso, o índice 
de apneia/hipopneia não é um preditor significativo dos níveis 
do ativador de inibidor de plasminogênio tipo 1 na presença 
concomitante de síndrome metabólica em pacientes com OSA66. 
Doenças cardiovasculares coexistentes e hipertensão parecem 
ter mais papel em alterar a coagulação nesses pacientes.

caPaciDaDe De reParo enDotelial na aPneia 
oBStrutiva Do Sono (aoS)

A disfunção endotelial pode resultar de dano direto ao 
endotélio ou, alternativamente, pode ser causada por reparo 
endotelial reduzido em resposta ao dano. Células progenitoras 
endoteliais (EPC) são células derivadas da medula óssea que 
entram na circulação sistêmica para repor células defeituosas ou 
danificadas prematuramente. Dessa forma, células progenitoras 
endoteliais são um marcador de capacidade de reparo endotelial. 
Em geral, níveis reduzidos de EPC estão associados com função 
endotelial prejudicada e risco cardiovascular aumentado67-69.
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Há evidência que sugere que AOS altera a capacidade do 
endotélio de se reparar. Por exemplo, níveis de células progenitoras 
circulantes estão reduzidos em pacientes com AOS sem outras do-
enças cardiovasculares24. Níveis reduzidos de EPC podem exacerbar 
a disfunção endotelial em pacientes com AOS porque essas células 
são as maiores repositoras de eNOS no local de lesão endotelial 
induzida por isquemia/reperfusão70. Não apenas estão diminuídas 
as células progenitoras na AOS, mas parece que as células endote-
liais estão danificadas e apoptóticas. Níveis de células apoptóticas 
circulantes parecem ser maiores em pacientes obesos com AOS 
não tratada sem outras doenças cardiovasculares, comparando com 
controles ajustados para idade não obesos, sugerindo aumento de 
apoptose endotelial71. O nível de células apoptóticas circulantes foi 
positivamente relacionado com índice de apneia/hipopneia e com 
disfunção na vasodilatação dependente de endotélio71.

efeito Do trataMento Da aPneia oBStrutiva Do 
Sono (aoS) na função enDotelial

Os estudos intervencionais mostram que a melhora 
da disfunção endotelial é dependente do controle efetivo da 
AOS. Desta forma, a modalidade terapêutica deve ser capaz 
de completa ou parcialmente eliminar o distúrbio de sono 
respiratório, e um tratamento noturno deve ser aderido para 
produzir efeitos significativos e sustentáveis na vasculatura.

A pressão positiva contínua de vias aéreas superiores 
(CPAP, sigla em inglês para continuous positive airway pressure) 
é um aparelho que fornece fluxo de ar por meio de uma máscara 
facial nasal ou orofacial, agindo como um splint pneumático 
para manter a patência das vias aéreas superiores durante o sono.

Estudos observacionais mostram melhora sustentada da 
disfunção endotelial após 6 meses de terapia com CPAP72,73. A 
vasodilatação mediada por fluxo no antebraço melhora em duas 
semanas de terapia com CPAP tanto em normotensos quanto 
em hipertensos com AOS74. Jelic et al.24 demonstraram melhora 
significativa na vasodilatação mediada por fluxo em pacientes 
com AOS que aderiram à terapia com CPAP por mais de 4 horas 
por dia (7,24 ± 4,24% versus 3,71 ± 3,44%; p = 0,004). Outro 
estudo demonstrou que a vasodilatação dependente do endotélio 
aumenta, enquanto a vasodilatação independente do endotélio 
permanece sem mudanças, em pacientes saudáveis com AOS 
após 3 meses de terapia com CPAP, sugerindo aumento da dis-
ponibilidade de NO75. Níveis circulatórios de NO que estavam 
reduzidos em pacientes com AOS moderada a grave comparados 
com indivíduos saudáveis podem ser normalizados com CPAP 
duas noites após inicio da terapia, e permanecem elevados no 
seguimento de 5 meses26. Além disso, há redução nos níveis sis-
têmicos de ET-1 que estavam elevados em pacientes com AOS 
comparados com controles saudáveis34 e em seus precursores 
plasmáticos com terapia em longo prazo com CPAP36.

A terapia com CPAP reduz os níveis circulantes de 
moléculas de adesão solúveis e Fator de Necrose Tumoral 
alfa, e reduz a capacidade de adesão de monócitos em células 
endoteliais cultivadas, indicando redução da inflamação, redução 
da ativação leucocitária e da interação leucócito endotélio51,53,76,77. 

Níveis plasmáticos de marcadores inflamatórios Proteína C 
Reativa, Interleucina-6 e Fator de Necrose Tumoral alfa mantêm-
se inalterados após retirada de CPAP por 7 dias, apesar do retorno 
imediato da AOS78. O tratamento com CPAP ainda está associado 
com queda nos níveis de fibrinogênio e atividade de PAI-163,79.

A terapia em longo prazo com CPAP melhora a 
capacidade de reparo endotelial, evidenciado por aumento nos 
níveis circulantes de células progenitoras endoteliais e número 
reduzido de células circulantes endoteliais apoptóticas24,71. Um 
recente estudo randomizado controlado mostrou que a retirada 
de CPAP após 2 semanas (comparada com manutenção) levou a 
retorno de sonolência, elevação da pressão arterial matutina e re-
corrência na disfunção endotelial, além de recorrência de AOS80.

PerSPectivaS

As evidências descritas acima claramente apontam que a 
AOS está independentemente relacionada à disfunção endotelial 
e que identificar e tratar a AOS tem um efeito benéfico neste im-
portante marcador de risco cardiovascular. Estes dados reforçam 
o potencial papel deste distúrbio do sono no aumento do risco 
cardiovascular. Como o subdiagnóstico ainda é frequente, estas 
e outras evidências claramente indicam a necessidade de estraté-
gias para a melhoria do reconhecimento e o tratamento da AOS. 
O entendimento detalhados dos mecanismos envolvidos pode 
favorecer a criação de potenciais biomarcadores específicos de 
lesão vascular na AOS. Em última análise, estes biomarcadores 
podem servir tanto para a identificação da AOS como para pre-
dizer eventos cardiovasculares em pacientes com AOS.
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O termo disfunção endotelial tem sido usado para descrever 

várias alterações fisiopatológicas que ocorrem no endotélio 

vascular, alterações estas que estão associadas a muitas doenças. 

Muito enfoque foi dado a essas alterações e sua associação as 

doenças cardiovasculares, em especial as coronariopatias. Na 

última década, várias pesquisas correlacionaram a disfunção 

endotelial às cardiopatias congênitas. No Brasil, as cardiopatias 

congênitas apresentam elevada prevalência, sendo responsáveis 

por morbimortalidade importante, principalmente em menores 

de 5 anos de idade. Estas cardiopatias congênitas relacionam-se 

a um perfil de alterações endoteliais próprias, causadas tanto 

pela hipóxia como por situações de hiperfluxo pulmonar. Essas 

alterações endoteliais predispõem esses pacientes a fenômenos 

trombóticos, hemorrágicos, inflamatórios, entre outros, cujo 

reconhecimento é fundamental para a estratificação de risco 

e para a terapêutica clínica e/ou cirúrgica. O objetivo do 

presente artigo é descrever as alterações na função endotelial 

que ocorrem nos pacientes com cardiopatias congênitas, 

submetidos ou não a intervenções cirúrgicas, à luz da 

literatura vigente, e também relatar os alvos terapêuticos 

que se tornaram relevantes na última década devido ao 

reconhecimento de processos endotélio-dependentes, como é 

o caso, principalmente, do tratamento da hipertensão pulmonar 

nos pacientes com cardiopatias congênitas.
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The term endothelial dysfunction has been used to refer 
to several pathological conditions, including altered 
anticoagulant and anti-inflammatory properties of the 
endothelium, impaired modulations of vascular growth 
and dysregulation of vascular remodeling. Most attention 
has been given to the relationship between endothelial 
dysfunction and coronary disease, but in the past decade 
there was an increase interest in investigations relating 
the association between congenital heart diseases and 
endothelial dysfunction. There is a high prevalence of 
congenital heart disease in Brazil, which is responsible 
for high morbidity and mortality, mainly in under 
5-year-old children. They are related to a complex 
profile of endothelial dysfunction that lead to thrombotic, 
hemorrhagic and inflammatory events and other alterations 
related to congenital cyanotic and non-cyanotic heart 
diseases, in children undergoing to surgical procedures or 
not. The purpose of this chapter is to discuss the role played 
by the endothelial dysfunction in children with congenital 
heart disease and its impact on the signaling pathways 
that regulate vasodilation and vascular remodeling, 
looking for new therapeutic targets, with special attention 
to the advances reached in the treatment of pulmonary 
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Em 1980, Furchgott & Zawadzki1 demonstraram que 
o relaxamento da aorta de coelhos em resposta à 
acetilcolina era dependente da presença de células 

endoteliais intactas. Se o endotélio fosse removido, o vaso 
ainda contrairia em resposta à noradrenalina e relaxaria diante 
de agentes vasodilatadores, mas não relaxaria em resposta 
à acetilcolina. Os autores demonstraram que o relaxamento 
vascular dependente da acetilcolina era mediado pela liberação de 
um fator humoral, descrito como fator de relaxamento derivado 
do endotélio. Posteriormente, foi demonstrado que a liberação 
endotelial de óxido nítrico (NO) era responsável pela atividade 
biológica do fator de relaxamento derivado do endotélio, 
estimulando intensa pesquisa sobre os efeitos biológicos do gás2. 
Estas pesquisas reformularam todo o conhecimento acerca da 
regulação circulatória tecidual, colocando o endotélio vascular 
no epicentro da homeostasia circulatória, principalmente devido 
à descoberta de duas substâncias de alto poder de vasodilatação 
e vasoconstrição produzidas pelo endotélio, respectivamente: 
óxido nítrico e endotelina.

O óxido nítrico é uma combinação 1:1 de dois dos mais 
abundantes gases da atmosfera. É altamente solúvel e exerce 
efeitos parácrinos em muitos tecidos, regulando diversas 
funções, como o tono vasomotor, neurotransmissão, resposta 
imune e adesão de células inflamatórias à parede dos vasos3,4.

As características físicas do NO, seu papel na evolução dos 
sistemas orgânicos, sua distribuição universal e sua participação em 
funções biológicas fundamentais fizeram com que a comunidade 
científica procurasse conhecer melhor a bioquímica, a fisiologia, a 
neurociência e a imunologia do gás. Tal foi o interesse despertado 
pelos primeiros estudos, que a revista Science premiou o NO com 
o título “molécula do ano”, em 19922.

A endotelina, por sua vez, é um polipeptídeo produzido 
primariamente pelo endotélio vascular. Foi descoberto em 1988 e 
reconhecido como um potente vasoconstritor e, subsequentemente, 
observou-se que a endotelina participava em diversos processos, 
incluindo a proliferação muscular vascular (hipertrofia vascular), 
a fibrose cardíaca, a inflamação5 e, especialmente em crianças com 
cardiopatia congênita, este polipeptídeo está associado a alterações 
no fluxo sanguíneo pulmonar6.

A partir destes achados, o endotélio vascular passou 
a ser investigado de forma intensa e o estudo da disfunção 
endotelial tem despertado interesse em praticamente todas 
as formas de vasculopatias, em particular pelas alterações 
resultantes tanto no sentido luminal (tendência à trombose) 
como abluminal (hipertrofia e hiperplasia de células musculares 
lisas, vasoconstrição e remodelagem vascular). A aterosclerose, 
dada sua alta prevalência no ocidente, talvez seja a doença na 
qual mais se tem investigado em termos de disfunção endotelial, 
embora o interesse seja crescente em outros cenários como a 
hipertensão arterial sistêmica, hipertensão arterial pulmonar, 
arteriopatia desenvolvida em órgãos transplantados e todas as 
formas de vasculite. A partir do conceito de que as alterações 
não são primariamente circunscritas ao endotélio, mas envolvem 
mecanismos interativos deste com elementos circulantes 

(notadamente leucócitos e plaquetas), o termo disfunção vascular 
ou microvascular passou a ser mais apropriado, e só na última 
década essas alterações da vasculatura e da microvasculatura 
passaram a ser investigadas com maior afinco nos pacientes com 
cardiopatias congênitas.

Estima-se, hoje, que as malformações congênitas incidam 
em 2% a 3% dos nascidos vivos, estando em segundo lugar entre 
as causas de mortalidade infantil no Brasil, e em terceiro lugar 
quando considerada a mortalidade em menores de cinco anos7.

Dentre as anomalias congênitas graves, as do coração 
e grandes vasos são as mais frequentes, acometendo entre 2 a 
10/1000 nascidos vivos8. No Brasil, em 1997, segundo estudo 
conduzido em Pernambuco, por Arruda et al.7, as anormalidades 
cardiovasculares foram responsáveis por 39,4% de todas os 
óbitos por malformações. No estado do Paraná, a incidência 
estimada de malformações congênitas cardiovasculares é de 
4/10008. As cardiopatias mais comuns, de acordo com estudo 
populacional conduzido nesse estado, foram a comunicação 
interventricular (28,3%) e o defeito atrioventricular (8,1%)9.

Os pacientes com cardiopatias congênitas exibem 
alterações endoteliais significativas, principalmente os pacientes 
cianóticos que apresentam um reconhecido desequilíbrio entre 
as atividades das substâncias vasodilatadoras e vasoconstritoras 
produzidas pelo endotélio, bem como entre as atividades pró 
e anticoagulante, predispondo a eventos tromboembólicos, 
assim como a eventos hemorrágicos, estes principalmente 
relacionados às cirurgias com circulação extracorpórea10. Diante 
da alta prevalência de tais afecções, e da maior necessidade 
de intervenções cirúrgicas cada vez mais precoces, alterações 
complexas na função endotelial desses pacientes têm sido cada 
vez mais observadas, sendo enfoque crescente de várias pesquisas 
nas duas últimas décadas.

O objetivo do presente artigo é descrever as alterações 
na função endotelial que ocorrem nos pacientes com 
cardiopatias congênitas, submetidos ou não a intervenções 
cirúrgicas, à luz da literatura vigente, e também relatar os alvos 
terapêuticos que se tornaram relevantes na última década devido 
ao reconhecimento de processos endotélio dependentes, como é 
o caso, principalmente, do tratamento da hipertensão pulmonar 
nos pacientes com cardiopatias congênitas.

MetaBoliSMo e efeitoS BiológicoS Do óxiDo 
nítrico

O NO é sintetizado a partir do aminoácido L-arginina pela 
ação da sintase do óxido nítrico (NOS) e é liberado após ativação 
química e mecânica. Até o momento, três isoformas de NOS foram 
descritas e denominadas, conforme o tipo de célula ou condições 
sob as quais foram identificadas, de formas constitutiva (endotelial 
e neuronal) e induzível ou macrofágica2,4, sendo que os macrófagos 
parecem ser a principal fonte celular da NOS induzível11. As três 
isoformas de NOS foram identificadas nas vias aéreas de seres 
humanos. Também as células endoteliais arteriais e venosas, 
células epiteliais, células inflamatórias (macrófagos, neutrófilos, 
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mastócitos), fibroblastos, células musculares lisas e nervos não 
adrenérgicos e não colinérgicos já foram identificados como sendo 
fontes de NO endógeno. Altos níveis de NO são continuamente 
produzidos nas vias aéreas e são inalados a cada inspiração. 
O NO produzido pelos pulmões mantém a pressão da artéria 
pulmonar (PAP) baixa no repouso e durante o exercício, controla a 
distribuição do fluxo sanguíneo pulmonar, opõe-se à vasoconstrição 
hipóxica pulmonar, e regula a resposta pulmonar a vasoconstritores 
endógenos e exógenos. O NO liberado pelos nervos pode controlar o 
tono broncomotor, enquanto que o liberado pelo epitélio brônquico 
pode diminuir a formação de edema submucoso2. Uma vez inalado, 
o NO facilmente difunde-se através da membrana alvéolo-capilar, 
atingindo a circulação pulmonar e a célula muscular lisa vascular, 
aumentando a concentração intracelular de GMP cíclico e 
promovendo relaxamento vascular12. Consequentemente, a pressão 
da artéria pulmonar (PAP) e a resistência vascular pulmonar (RVP) 
diminuem, e ocorre melhora das trocas gasosas como resultado da 
melhora da relação ventilação/perfusão (relaçãoV/Q).

Uma vez absorvido pelo organismo, o NO passa pelo leito 
capilar pulmonar, onde se combina com hemoglobina saturada 
de 60% a 100% de oxigênio. Nesta saturação de oxigênio, o gás 
liga-se, predominantemente, à oxihemoglobina, para produzir 
metemoglobina e nitrato. O NO é rápida e especificamente 
inativado pela hemoglobina, fazendo com que seu efeito 
vasodilatador fique restrito à vasculatura pulmonar e não haja 
efeitos sistêmicos. Devido a sua meia-vida curta em sistemas 
biológicos, (cerca de 20 segundos) o NO não tem efeito sobre os 
compartimentos extravasculares. Entretanto, derivados estáveis 
podem prolongar seus efeitos, o que é consistente com o achado 
de aumento na concentração de nitratos uma hora após o término 
da administração do gás em situações terapêuticas nas quais seu 
uso é indicado12.

Além dos efeitos hemodinâmicos, o óxido nítrico inalatório 
(NOi) pode exercer ações anti-inflamatórias e antitrombóticas 
generalizadas sobre leucócitos e plaquetas. Essas ações são dose-
dependentes, de forma que tanto o excesso quanto a deficiência 
do gás têm sido implicados na gênese ou na evolução de muitas 
doenças importantes. Em altas concentrações (> 80-100 partes 
por milhão), o NOi tem efeitos pró-inflamatórios e pró-oxidantes, 
aumentando a produção macrofágica de fator de necrose tumoral 
alfa, interleucina-1 e espécies reativas de oxigênio13,14. Em até 
80 partes por milhão (ppm), o gás parece diminuir o número e a 
atividade dos neutrófilos pulmonares. A dose de 50 ppm parece, 
também, reduzir a migração de neutrófilos do compartimento 
vascular para a via aérea e inibir a quimiotaxia15. O óxido nítrico 
inalatório pode inibir diretamente a adesão neutrofílica às células 
endoteliais. Recentemente, foi demonstrado que o NOi reduz 
a adesão leucocitária e o recrutamento dentro da vasculatura 
mesentérica, evidenciando que as ações do gás sobre os neutrófilos 
circulantes podem ter implicações além da vasculatura pulmonar16.

MetaBoliSMo e efeitoS BiológicoS Da enDotelina

A endotelina (ET-1) foi originalmente isolada em 1988 
como um polipeptídeo com uma cadeia de 21 aminoácidos 
produzida pelas células endoteliais da vasculatura sistêmica e 

pulmonar, sendo descrita como o mais potente vasoconstritor 
endógeno descoberto até então5. Tempos depois, evidenciou-se 
que a ET-1 pode ser produzida por uma grande variedade de 
células e que exerce sua atividade em diversos sistemas como o 
cardiovascular, renal, gastrointestinal e neurológico. Essa atividade 
inclui a regulação do tônus vasomotor, da hipertrofia vascular, 
do crescimento da camada muscular arteriolar em diversos 
leitos vasculares, da hipertrofia miocárdica na insuficiência 
cardíaca e dos processos inflamatórios sistêmicos6. Assim sendo, 
demonstrou-se que a ET-1 está envolvida na fisiopatologia de uma 
grande variedade de distúrbios sistêmicos como, por exemplo, a 
insuficiência cardíaca congestiva e a hipertensão pulmonar. Vários 
estudos demonstraram alterações na produção e na atividade da 
ET-1 em neonatos, lactentes e crianças com cardiopatia congênita, 
alterações essas que foram associadas a alterações no fluxo 
sanguíneo pulmonar17-20.

O gene humano responsável pela produção de ET-1 
está localizado no cromossomo 6, que faz a transcrição de 
um aminoácido precursor da endotelina, a proendotelina-1. A 
proendotelina -1 é um polipeptídeo com 203 aminoácidos, que 
após formado sofre um processo de clivagem mediado por uma 
enzima conversora de endotelina (ECE-1) transformando-se na 
forma ativa ET-121,22. Os efeitos biológicos da ET-1 são mediados 
por dois distintos receptores de endotelina, denominados ET-A 
e ET-B, cuja quantidade e localização variam de acordo com a 
idade, a espécie, o estado patológico e o leito vascular estudado23.

Os ET-A receptores têm localização preferencial na camada 
muscular da vasculatura e modulam a resposta vasoconstritora via 
ativação da fosfolipase, da hidrólise do fosfoinositol e de sua 
transformação em 1,4,5-trifosfato de inositol e diacilglicerol com a 
subsequente liberação de cálcio. Os receptores ET-A também estão 
envolvidos na proliferação da camada muscular média, da fibrose 
e da inflamação. Os receptores ET-B estão localizados nas células 
endoteliais e são mediadores da vasodilatação via liberação de NO 
e da ativação dos canais de potássio. Estes receptores também são 
responsáveis pelo clearence de ET-1 na circulação pulmonar24. 
Por fim, sabe-se hoje que a ET-1 também é produzida em outros 
tecidos como pulmão, camada muscular de vias aéreas terminais 
(alvéolos), células epiteliais e miocárdio25. Entretanto, a associação 
de alterações miocárdicas na produção de ET-1 com cardiopatias 
congênitas ainda é pouco conhecida.

hiPóxia e enDotélio

A hipóxia crônica presente nas crianças com cardiopatia 
congênita cianogênica regula a produção das sintases do óxido 
nítrico (NOS), inibindo a atividade e a expressão gênica da 
isoforma constitutiva endotelial (eNOS) e, ao mesmo tempo, 
aumentando a atividade e a expressão gênica da isoforma 
induzível (iNOS), o que representa um mecanismo adaptativo, 
de início26, porém, pernicioso a longo prazo porque a quantidade 
de óxido nítrico produzido via ativação da isoforma induzível 
é muito maior e gera um aumento nas espécies reativas ao 
nitrogênio e ao oxigênio, provocando vasoconstrição na 
microvasculatura de diversos órgãos27.
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DiSfunção enDotelial eM PacienteS coM 
carDioPatiaS congênitaS cianogênicaS

A eritrocitose secundária à hipoxemia crônica é uma 
resposta fisiopatológica nos pacientes com cardiopatias 
congênitas cianogênicas que acarreta aumento na viscosidade 
sanguínea, com consequente aumento da tensão de cisalhamento 
(“shear stress”), o que determina modificações na fisiologia da 
vasculatura. As células endoteliais liberam prostaglandinas e NO 
em resposta a aumentos na tensão de cisalhamento para causar 
vasodilatação na microcirculação vascular sistêmica28. Por outro 
lado, as concentrações plasmáticas de ET-1 estão elevadas em 
crianças com cardiopatias congênitas cianogênicas18. A ET-1 
também tem um papel fundamental na formação de capilares e 
arteríolas e assim pode contribuir para aumentar a vascularização 
tecidual nas crianças com cardiopatias congênitas cianogênicas29.

Estudo conduzido por Oechslin et al.30 demonstrou evidente 
disfunção endotelial em pacientes adultos com cardiopatia congênita 
cianogênica que apresentavam reduzidíssima vasodilatação 
endotélio-dependente em resposta à acetilcolina e reduzida resposta 
vasoconstritora à administração exógena de ET-1, possivelmente, 
devido à elevada produção endógena de ET-1 nestes pacientes.

Reconhece-se, hoje em dia, que a eritrocitose dos 
pacientes com cardiopatias congênitas cianogênicas tem efeitos 
opostos na biodisponibilidade de NO. Fisiologicamente, a 
difusão do óxido nítrico ocorre em dois sentidos: luminalmente 
em direção à corrente sanguínea e transluminalmente em direção 
à camada muscular vascular adjacente à célula endotelial, onde 
o NO ativa a guanilato ciclase. A parte do NO que se difunde 
luminalmente sofre rapidamente uma reação de ligação à 
hemoglobina, com sua taxa luminal caindo rapidamente a zero. 
Nos pacientes cianogênicos, devido à eritrocitose, a concentração 
de NO luminal é também rapidamente reduzida a zero, porém, o 
aumento da viscosidade e da tensão de cisalhamento determinam 
aumento na produção de NO transluiminal31.

DiSfunção enDotelial, eStreSSe oxiDativo e 
carDioPatiaS congênitaS coM fluxo PulMonar 
auMentaDo

A presença de comunicações sistêmico-pulmonares 
como as vistas em neonatos e lactentes com truncus arteriosos, 
janela aorto-pulmonar, comunicações interventriculares e outras 
afecções cardíacas congênitas, resultam em aumento acentuado 
no fluxo sanguíneo pulmonar. A evolução natural histológica 
desse hiperfluxo continuado é uma reestruturação do leito vascular 
pulmonar, com modificações adaptativas que vão levar a um 
remodelamento estrutural dos vasos32. O primeiro sinal de início 
deste processo dá-se pela disfunção das células endoteliais33. 
As intervenções cirúrgicas precoces evidentemente acabam 
abortando as alterações estruturais irreversíveis tardias observáveis 
em estudos histológicos e anatomopatológicos. Se hoje em dia 
há um reconhecimento das alterações estruturais que ocorrem 
tardiamente nas cardiopatias congênitas de hiperfluxo pulmonar, 

o mesmo não pode ser dito acerca das alterações de reatividade 
vascular que ocorrem no início destes processos antes que ocorra 
o remodelamento vascular já citado. Em crianças com cardiopatias 
congênitas com shunt esquerda-direita, várias alterações endotélio-
dependentes ocorrem de início, incluindo um atraso na queda 
da resistência vascular pulmonar. Essas alterações endoteliais 
precoces estão ligadas à formação de substâncias reativas ao 
oxigênio e ao nitrogênio. A geração de superóxido (O2_) e 
peroxinitrito (ONOO-) nos estágios iniciais de neonatos e lactentes 
com cardiopatias de hiperfluxo pulmonar leva à diminuição da 
resposta vasodilatadora fisiológica do leito vascular pulmonar e 
predispõe ao desequilíbrio vasodilatação-vasoconstrição)34.

alteraçõeS heMoStáticaS enDotélio DePenDenteS 
naS carDioPatiaS congênitaS

O sistema de coagulação humano atua por meio de proteínas 
pró-coagulantes e anticoagulantes com o objetivo de manter a 
hemostasia. Seus componentes devem atuar de forma a evitar 
perda excessiva de sangue e formação de trombos intravasculares, 
garantindo o equilíbrio funcional do sistema. Atualmente, aceita-
se que mecanismos hemostáticos estejam associados com três 
complexos enzimáticos pró-coagulantes, os quais envolvem 
serinoproteases dependentes de vitamina K (fatores II, VII, IX, 
X) associadas a cofatores (V e VIII), todos localizados em uma 
superfície de membrana contendo fosfolipídeos. As anormalidades 
da coagulação que ocorrem em crianças com cardiopatias congênitas 
representam uma complexa interação entre fatores e cofatores 
da coagulação, podendo incluir defeitos pré-existentes, bem 
como secundários à CEC34-36. Isto significa dizer que situações 
de disfunção endotelial pré-existentes podem predispor a uma 
maior magnitude na disfunção endotelial observada pós CEC. 
Nas cardiopatias congênitas, principalmente nas cianogênicas, 
observa-se um desequilíbrio destes mecanismos regulatórios, por 
razões não totalmente elucidadas, levando a um maior risco de 
tromboembolismo arterial e venoso e acidente vascular cerebral 
(AVC). Disfunção endotelial, hiperviscosidade, coagulação 
intravascular disseminada e ativação plaquetária são fatores 
implicados na gênese de tais distúrbios37-39. Dentre as alterações 
da coagulação observadas em crianças com cardiopatia congênita, 
podem ocorrer deficiências de proteína C, fatores II, V, VII e X, 
plasminogênio e antitrombina, fibrinogênio, disfibrinogenemia e 
aumento da fibrinólise40-42.

Na década de 60, Somervile et al.41 já observaram as 
alterações hemostáticas em 50 pacientes com cardiopatias 
congênitas (40 cianogênicas e 10 não cianogênicas), entre 
elas tetralogia de Fallot, atresia tricúspide, estenose pulmonar, 
desvio do septo interatrial e transposição de grandes artérias. Os 
distúrbios identificados foram hipofibrinogenemia, plaquetopenia, 
redução da síntese de tromboplastina, sendo esta última alteração 
proporcional ao nível de policitemia em pacientes com cardiopatias 
cianogênicas. Esses distúrbios foram relacionados a uma maior 
tendência hemorrágica em traumas e/ou cirurgias nessas crianças. 
Os autores já sugeriam que as coagulopatias observadas nos 
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indivíduos policitêmicos pudessem ocorrer como efeito da 
hipoxemia crônica. Na mesma década, desequilíbrios hemostáticos 
devido ao consumo de plaquetas, fatores de coagulação, e 
fibrinólise aumentada já eram atribuídos ao procedimento de 
CEC42,43.

Na década de 70, Inglis et al.37 estudaram os fatores 
de coagulação em 42 crianças com cardiopatia congênita 
submetidas à CEC, sendo 24 com cardiopatias cianogênicas e 
18 não cianogênicas. Em comparação aos pacientes acianóticos, 
os cianóticos tiveram maior queda do fator VIII, o que esteve 
diretamente relacionado à duração da CEC. Os pacientes 
cianóticos que faleceram nas primeiras 72 horas após a CEC 
(12 pacientes) apresentaram maior queda dos níveis de fator 
V, fibrinogênio e plaquetas do que os pacientes cianóticos 
que sobreviveram. Nesses pacientes que faleceram, não houve 
recuperação dos níveis dos fatores de coagulação, como 
ocorreu com os demais incluídos no estudo. Múltiplos defeitos 
no mecanismo hemostático em pacientes com cardiopatia 
cianogênica foram encontrados por Henricksson et al.43, na 
mesma época, sobretudo níveis reduzidos de fatores vitamina 
K dependentes, como indicado pelos baixos fatores II, VII, e X 
(85% dos doentes) e de baixo fator IX (50% destes). Além disso, 
o fator V apresentou diminuição em 50% dos pacientes. Tais 
alterações não foram corrigidas pela administração parenteral 
de vitamina K, devido aos danos hepáticos por hipóxia, que 
comprometeu a síntese de complexo protrombínico44.

o PaPel Da DiSfunção enDotelial naS DeSorDenS 
heMoStáticaS

O endotélio vascular pode sofrer lesão mecânica pelo 
aumento da viscosidade sanguínea e/ou hipoxemia crônica nas 
cardiopatias congênitas cianogênicas, levando a uma redução na 
síntese de trombomodulina, o que, por sua vez, compromete a 
atividade da proteína C, perpetuando a disfunção endotelial36,38. A 
trombomodulina endotelial é um componente chave para a via da 
proteína C, atuando como uma barreira anticoagulante intrínseca 
entre o sangue e o endotélio vascular. Níveis reduzidos dessa 
substância, aliados à diminuição da síntese de NO pelo endotélio, 
sugerem disfunção endotelial nesses pacientes, promovendo a 
trombogênese38. Em 2001, Ferreiro et al.26, corroborando com 
esses achados, demonstraram em biópsias de átrios de crianças 
portadoras de cardiopatias congênitas com acentuada cianose 
uma significativa redução na produção da eNOS.

Disfunção Plaquetária
Tais fatores lesivos contribuem ainda para a ativação 

plaquetária e a expressão da P-selectina em sua superfície 
(molécula de adesão encontrada nos grânulos plaquetários e 
corpos de Weibel-Palade nas células endoteliais), que podem 
ser um indutor direto da atividade pró-coagulante associada 
a doenças vasculares e trombogênicas. As plaquetas ativadas 
que expressam a P-seletina em sua superfície liberam seus 
grânulos, facilitando a adesão de outras plaquetas e neutrófilos 
ao endotélio, causando agregação e aumento do trombo.

Em 1973, Goldschimidt42 registrou que a disfunção 
plaquetária relacionada às cardiopatias congênitas cianogênicas, 
particularmente a hiperagregação plaquetária, desempenharia papel 
central na trombogênese e coagulação intravascular disseminada 
nesses pacientes. Kajimoto et al.38 observaram que ocorre ativação 
plaquetária em pacientes com cardiopatia congênita cianogênica, 
a despeito do uso de drogas antiplaquetárias. Os autores 
evidenciaram ainda aumento nos níveis do complexo trombina-
antitrombina (TAT) nas crianças com eventos tromboembólicos, 
quando comparados aos pacientes sem eventos. Portanto, 
aumento da P-selectina e do TAT pode indicar maior risco de 
tromboembolismo nesses pacientes. Destaca-se como maior 
ativador plaquetário a trombina, que leva à produção do inibidor 
da via do fator tecidual. Durante a CEC, a geração acelerada 
de trombina em crianças portadoras de cardiopatia congênita 
e cianogênica confirma o estado pró-coagulante relacionado à 
intervenção40.

Estado pró-inflamatório
A ativação dos receptores da trombina nos leucócitos 

aumenta a liberação de citocinas, o que contribui para o processo 
inflamatório. Crianças com cardiopatia congênita têm aumento 
da liberação de citocinas pró-inflamatórias intramiocárdicas e 
sistêmicas, como interleucina-1 e fator de necrose tumoral alfa, 
que apresentam efeito pró-trombótico pela ativação de monócitos 
e células endoteliais, que expressam fator tecidual40.

Particularidades em menores de 6 meses de idade
O sistema de coagulação dos lactentes menores de 6 meses 

de idade exibe diferenças qualitativas e quantitativas na maioria 
dos pró-coagulantes e inibidores. Nesses pacientes, há uma menor 
capacidade de gerar trombina e de inibi-la, uma vez formada, efeito 
este exacerbado naqueles com cardiopatias congênitas submetidos 
à CEC45. Adicionalmente, destaca-se a redução dos níveis dos 
fatores II, V, VII, X, XI, XII e XIII da coagulação nessa faixa etária, 
situação agravada em cerca de 50% dos neonatos submetidos a 
cirurgias cardíacas com CEC. Estudos subsequentes corroboraram 
tal observação, sendo registradas, ainda, deficiências congênitas 
do fator XII e fator de Von Willebrand (FvW) associadas a 
cardiopatias congênitas cianogênicas36.

aSSociação a SínDroMeS genéticaS

Vale ressaltar que algumas síndromes genéticas que 
estão associadas a cardiopatias congênitas podem cursar 
com disfunção endotelial e distúrbios hematológicos, 
os quais podem influenciar a conduta durante e após os 
procedimentos cirúrgicos. Dentre elas, destacam-se as 
síndromes de Noonan e Down. A primeira caracterizada 
por baixa estatura, alterações faciais, cardiopatia congênita, 
anormalidades esqueléticas e diástase hemorrágica. As 
principais alterações desta síndrome são as deficiências nos 
fatores XI, VIII e XII. Já a síndrome de Down é reconhecida 
pela endoteliopatia a ela inerente46-48.
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DiStúrBioS Da função enDotelial aSSociaDoS aoS 
ProceDiMentoS cirúrgicoS

O procedimento de CEC envolve importantes 
fases: canulação dos grandes vasos; anticoagulação; contato 
do sangue com superfícies artificiais; fluxo sanguíneo não 
pulsátil; esfriamento ou hipotermia; contato direto do sangue 
com o oxigênio; cardioplegia (maioria dos casos) e parada 
circulatória total sob hipotermia em alguns casos49. O processo 
lesivo relacionado à CEC é multifatorial e pode ser subdividido 
em três principais mecanismos: lesão mecânica dos elementos 
sanguíneos através dos circuitos, processo inflamatório pelo 
contato com as superfícies artificiais e alterações relacionadas 
à hemodiluição50,51. A CEC promove, ainda, ativação da 
coagulação, que é bloqueada pelo uso da heparina. Todas essas 
citadas fases levam ao comprometimento da função fisiológica 
do endotélio vascular, predispondo-o a graus variáveis de 
disfunção e resposta patológica. As complicações que podem 
surgir em virtude desta disfunção endotelial sistêmica vão 
desde sangramento excessivo dependente da inadequação 
dos mecanismos da coagulação e fibrinólise ou decorrente da 
utilização do anticoagulante.

Durante a CEC, ocorre hemólise de graus variáveis 
e as plaquetas aderem à superfície dos circuitos, formando 
microagregados, sendo consumidas. Há redução dos fatores de 
coagulação devido ao consumo e à hemodiluição. Manifestações 
trombóticas são menos frequentes que as hemorrágicas e mais 
encontradas em pacientes cianóticos e nos portadores de prótese 
valva52. A hemodiluição foi introduzida por Panico & Neptune, 
em 1959, com o intuito de minimizar as transfusões durante as 
cirurgias cardíacas abertas pelo uso de soluções cristaloides. Apesar 
da redução da necessidade transfusional, o procedimento acarreta 
redução da pressão coloidosmótica, com queda dos níveis de 
albumina em torno de 32% ao final da CEC, além da diminuição 
do hematócrito, aumento do sódio e da água livre nas células 
musculares e hemácias, e perda de potássio intracelular. Outro efeito 
observado é a redução dos fatores de coagulação, em média 30% a 
36%, com recuperação aos níveis basais em 48 horas após a CEC50.

A anticoagulação durante a CEC é necessária para 
prevenir a formação de trombina e consequente coagulação 
à medida que o sangue entra em contato com as superfícies 
artificiais e não endotelizadas do circuito extracorpóreo. A 
heparina não fracionada é administrada para inibir não apenas 
a formação de trombina, mas também a atividade da trombina 
circulante. Sua ação é mediada através de sua ligação à 
antitrombina, alterando sua conformação molecular, tornando-a 
um potente inibidor da trombina circulante53. Os efeitos da 
heparina são revertidos com a administração de protamina; no 
entanto, o efeito residual da heparina configura entre as causas 
de hemorragia pós-operatória49.

A disfunção plaquetária é crucial para a hemorragia 
pós-operatória observada em crianças com cardiopatia congênita. 
Crianças com cardiopatias congênitas e, em particular, cianogênicas, 
tendem a apresentar defeitos intrínsecos plaquetários que resultam 

em prolongamento do tempo de sangramento54. Já na década de 70, 
Maurer et al.39 observaram prejuízo da agregação plaquetária em 
52,1% de 65 crianças com cardiopatias congênitas cianogênica e não 
cianogênicas, que não estavam recebendo drogas antiplaquetárias. 
Destas, 11% apresentaram sintomas hemorrágicos e 9% tempo de 
sangramento prolongado, apesar de plaquetometria normal. Tal 
disfunção foi correlacionada à hipoxemia e policitemia nos pacientes 
cianóticos, com gravidade proporcional ao grau dessas alterações.

A natureza da disfunção plaquetária associada à 
CEC permanece não esclarecida. Diversos tipos de defeitos 
intrínsecos das plaquetas têm sido descritos, incluindo aumento 
da P-selectina, com consequente hiperativação plaquetária, 
associada à degranulação, e defeitos nas GP IB e IIb IIIa têm 
sido reportadas em adultos e crianças durante a CEC54.

Quando comparados a crianças maiores de 1 ano de idade, 
pequenos lactentes (abaixo de 2 meses de idade) apresentam 
menor aumento da P-selectina induzida pela CEC e menor 
redução da glicoproteína Ib (GP), sugerindo hiporreatividade 
plaquetária, conferindo maior risco de hemorragia nesses 
pacientes54.

As plaquetas dos neonatos apresentam aspectos morfológicos 
específicos que afetam a função celular (menos pseudópodes, 
redução dos depósitos de glicogênio, estruturas microtubulares 
menores e menos grânulos alfa), indicando um processo maturativo 
idade-dependente. Devido à volemia extremamente pequena e à 
grande área proporcional do circuito da CEC na cirurgia cardíaca 
neonatal, acredita-se que, nesse grupo de pacientes, os distúrbios 
hemorrágicos possam ser mais graves após cirurgias54.

Outro estudo conduzido por Miller et al.55 estratificou as 
crianças portadoras de cardiopatias congênitas submetidas à CEC de 
acordo com o peso, sendo o ponto de corte 8 kg. Eles demonstraram 
que crianças com menos de 8 kg apresentam mais coagulopatias 
graves e maior necessidade transfusional de hemocomponentes 
dos produtos da coagulação do que aquelas maiores de 8 kg. Por 
ser uma variável conhecida no pré-operatório, o peso pode ser, 
portanto, utilizado para antecipar o estado de coagulação após a 
CEC, uma vez que reflete outros fatores que influenciam o sistema 
de coagulação (imaturidade idade-dependente, descompensação por 
insuficiência cardíaca congestiva, grau de hemodiluição na CEC).

A análise da estrutura multimérica do FvW em pacientes 
com cardiopatias congênitas submetidos à cirurgia cardíaca resultou 
na identificação da perda de grandes multímeros do FvW após a 
CEC, produzindo fenótipo semelhante ao tipo2A da doença de 
von Willebrand. Tal achado excluiu perda significativa desses 
elementos pela adsorção através da superfície do circuito da CEC, 
sendo provável que a lesão mecânica durante o procedimento e 
um aumento global da atividade proteolítica plasmática sejam 
responsáveis por essas alterações56. A diminuição dos multímeros 
de alto peso molecular do FvW foi identificada em crianças 
portadoras de cardiopatias congênitas não cianogênicas, previamente 
à realização de cirurgias corretivas. No entanto, não está claro até 
que ponto tais alterações contribuem para história de sangramento 
ou tempos de sangramento prolongados nesses pacientes57.
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alteraçõeS enDoteliaiS e heMoStáticaS 
ProMoviDaS PelaS DerivaçõeS cirúrgicaS

Além das coagulopatias induzidas pela CEC, 
observam-se ainda alterações hemostáticas produzidas 
pelas derivações cirúrgicas, como, por exemplo, a cirurgia 
de Fontan, usada como correção definitiva para atresia 
tricúspide e várias formas de corações univentriculares. Um 
dos efeitos da circulação anormal é o aumento crônico da 
pressão venosa sistêmica, o que pode levar a alterações no 
tamanho e função do fígado, como desordens da coagulação, 
fibrose hepática, hepatomegalia com ou sem ascite e 
enteropatia perdedora de proteína. Tais anormalidades 
podem predispor a eventos TE (por exemplo, devido à 
deficiência de proteínas C e S), prolongamento do tempo 
de sangramento (por deficiência de fator VII ou V). Além 
disso, o átrio direito, de volume aumentado, predispõe à 
estase e formação de trombo58.

Em crianças submetidas à cirurgia de Fontan (anatomia 
de ventrículo único, em que o retorno venoso sistêmico é 
desviado para a artéria pulmonar, sem utilizar o ventrículo), foram 
constatados baixos níveis de fibrinogênio, fator V, fator VII, 
proteína C, aumento da antitrombina e prolongamento da relação 
de normalidade internacional (RNI)58. Van Nieuwenhuizen et al.57 
avaliaram o impacto da mesma cirurgia no perfil de coagulação 
de 24 pacientes. Apenas dois (8,3%) apresentaram coagulograma 
normal no pós-cirúrgico. Anormalidades pró-coagulantes foram 
encontradas em 15 pacientes, incluindo deficiência de proteínas 
C, S, plasminogênio ou antitrombina, aumento do D-dímero, ou 
do complexo TAT. A alteração mais frequente foi a deficiência de 
plasminogênio, seguida da deficiência de proteína C. Por outro lado, 
anormalidades anticoagulantes foram descritas em 20 pacientes, das 
quais destacam-se: deficiência de fatores V, VII, aumento do tempo 
de protrombina (TP), alargamento do tempo de tromboplastina 
parcial ativada (TTPa). A mais frequente foi alargamento do TP, 
seguida pela deficiência dos fatores V e VII. Todos os pacientes 
com prolongamento do TP tinham deficiência de fator V, fator VII 
ou ambos, o que não teve correlação com o tempo após a primeira 
cirurgia ou idade do paciente.

As crianças com cardiopatia congênita, particularmente 
as cianogênicas, exibem um desequilíbrio na maior parte dos 
mecanismos hemostáticos, resultando em eventos trombóticos 
e/ou hemorrágicos, exacerbados pela necessidade de CEC 
durante as cirurgias corretivas, o que dificulta o manejo desses 
pacientes. As coagulopatias durante e após a CEC em pacientes 
pediátricos podem ser muito mais complexas devido aos 
fatores idade e doença-dependentes, além dos efeitos do uso da 
heparina, hemodiluição e lesão dos elementos celulares durante 
sua passagem pelo circuito. O reconhecimento da disfunção 
endotelial envolvida na gênese deste processo, bem como a 
variedade de apresentações e alterações é crucial para a condução 
adequada de cada caso em particular. O uso de corticosteoides, 
em especial a metilprednisolona, tem-se mostrado eficaz em 
modular a resposta inflamatória sistêmica pós-CEC, diminuindo 

a cascata inflamatória e a atividade e expressão de citocinas, 
especialmente a interleucina II e o fator de necrose tumoral 
alfa e predispondo estes pacientes a menor sangramento pós-
operatório59.

DiSfunção enDotelial aSSociaDa à hiPertenSão 
PulMonar e trataMento enDotélio-alvo

A disfunção endotelial nos portadores de cardiopatias 
congênitas pode ocorrer no território pulmonar se traduzindo 
como hipertensão pulmonar (HP), com reversão se corrigidas no 
momento adequado. HP é definida como média pressão pulmonar 
maior que 25 mmHg em repouso ou maior que 30 mmHg ao 
exercício. A prevalência de adultos com cardiopatia congênita 
e HP é estimada em 1,6-12,5 casos por um milhão, sendo que 
25%-50% desses desenvolvem Sd Eisenmenger. Dos adultos 
com HP, 11,3% apresentam cardiopatia congênita e HP e das 
crianças 50% das que apresentam HP tem cardiopatia congênita 
ou Sd Eisenmenger60. Importante ressaltar o aumento no número 
de adultos com cardiopatia congênita que vem ocorrendo de 1985-
2010, provavelmente pelo aumento na sobrevida das crianças 
com cardiopatia congênita. A ocorrência de HP nos adultos com 
cardiopatia congênita não corrigida varia de acordo com a afecção, 
como, por exemplo, janela aortopulmonar e truncus arteriosos 
comunis 100%, 41% nos casos de defeito do septo atrioventricular, 
11% comunicação interventricular e 8% comunicação interatrial61. 
As doenças cardíacas são a principal causa de HP em crianças.

Mecanismo de hipertensão pulmonar nas cardiopatias 
congênitas

a) aumento do fluxo pulmonar sem aumento da pressão 
pulmonar - defeitos que ocasionam pequenos aumentos 
de fluxo como comunicação interatrial (CIA) ou 
comunicação interventricular (CIV) pequenas. 
Esses defeitos dificilmente levam à doença vascular 
pulmonar. A incidência de doença vascular pulmonar 
em pacientes adultos portadores de CIA varia de 6% a 
15%61,62.

b) aumento de pressão e fluxo pulmonar - defeitos 
com grandes comunicações como CIV, defeitos 
do septo atrioventricular forma total, ou seja, shunt 
esquerdo-direito, apresentam aumento do fluxo e 
pressão, o risco para desenvolvimento de doença 
vascular pulmonar é alto. A correção da cardiopatia 
antes dos 2 anos faz com que haja reversão do 
processo não evoluindo para irreversibilidade62.

Cardiopatias complexas também podem evoluir com 
doença pulmonar. Crianças com transposição das grandes 
artérias sem CIV podem evoluir com doença pulmonar mais 
precocemente que crianças com CIA. Crianças com TGA cm 
CIV ou PCA evoluem com estágios mais avançados de doença 
vascular pulmonar. O motivo ainda não é claro e autores sugerem 
que aumento da saturação de oxigênio no território pulmonar 
acompanhado pela baixa saturação sistêmica, policitemia, podem 
ser fatores que determinam essa diferença.
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c) aumento de pressão sem aumento do fluxo - ocorre 
em doenças com obstrução do lado esquerdo como 
estenose mitral, SHONE, ou obstrução na drenagem 
das veias pulmonares com drenagem anômala total 
de veias pulmonares obstrutiva, cor triatriatrum. 
Nesses pacientes, ocorre aumento na pressão, 
levando à congestão retrograda e consequente lesão 
endotelial e doença vascular pulmonar62.

d) Fatores genéticos e comorbidades que ocorram 
concomitantemente e que alteram pressão ou fluxo62.

Fisiopatologia
Os mecanismos pelo qual ocorre HP ainda não são 

totalmente elucidados, embora a disfunção entotelial tenha papel 
primordial, assim como a migração e disfunção da célula muscular 
e a apoptose63. As cardiopatias congênitas levam à disfunção 
endotelial pelo aumento do fluxo e pressão, elevando o shear stress 
e estiramento circunferencial. Ocorre quebra da barreira endotelial 
que, associada à degradação da matriz extracelular, induz liberação 
de fatores de crescimento produzindo hipertrofia e proliferação 
da célula muscular com migração para vasculatura pulmonar63,64.

A vasoconstrição, a proliferação da célula muscular lisa 
secundária à disfunção endotelial e a trombose são a base das 
alterações que ocorrem na doença vascular pulmonar. Esses 
mecanismos têm como resultado o desbalanço na produção 
celular de substâncias vasoativas. Elevação na pressão pulmonar 
ocasionada pela disfunção endotelial acarretando o predomínio 
das substâncias vasoconstrictoras como Tromboxane A2 (TXA2) 
e endotelina-1 (ET-1), com ação proliferativa associada, em 
oposição a substâncias vasodilatoras como prostaciclina e óxido 
nítrico (NO) que, além de vasodilatadores, têm também ação 
antiproliferativa. Essas substâncias exercem fator importante na 
fisiopatologia da disfunção endotelial e consequente HP.

O TXA2 é um potente vasoconstrictor e estimula a 
agregação plaquetária, ao passo que prostaciclina produz efeito 
oposto: o desbalanço a favor do TXA2 ocasiona vasoconstricção 
e trombose60,62-64.

ET-1, potente vasoconstrictor, tem propriedade mitogênica 
da célula lisa e fibroblastos. Seu metabolismo é complexo e envolve 
inicialmente a síntese pela célula endotelial a prepro-ET, que é 
processada por ação enzimática formando grande ET-1. Ela sofre 
clivagem por nova ação enzimática, transformando-se no ET-1 ativo. 
O aumento plasmático da ET-1, com aumento da expressão gênica 
da pré-pro ET-1 na vasculatura pulmonar e células endoteliais foram 
observadas em crianças com cardiopatia congênita, além do aumento 
na imunoreatividade da ET-1 e receptores tipo A da endotelina.

NO é um potente vasodilatador derivado do endotélio e 
inibidor do crescimento célula muscular lisa. NO é produzido 
em vários tipos de células por ação da NO sintase (NOS) sendo 
ativada pela elevação do cálcio intracelular por interação com a 
cálcio-calmodulina. Estudos com inibidores da NOS suportam 
a hipótese de importância da NOS para manutenção do tônus 
vascular. Crianças com cardiopatia congênita com aumento do 
fluxo apresentam comprometimento no relaxamento antes de 

desenvolverem doença vascular pulmonar, demonstrando que 
a disfunção endotelial é lesão precoce nessa população60,62-64.

Prostaciclina (PGI2) é produzida pela ciclooxigenase-1 
e prostaciclina sintase a partir do ácido aracdonico. A ativação 
dos receptores da prostaciclinana célula muscular estimula 
a Adenil ciclase, aumentando os níveis de cAMP. Ocorre 
vasodilatação e inibição da proliferação celular60,62-64.

Fator de von Willebrand (vWF) é uma glicoproteína 
plasmática produzida pelas células endoteliais envolvida na 
agregação plaquetária. Ao vWF tem se atribuído como marcador 
da disfunção endotelial e prognóstico para doença vascular 
pulmonar.

As alterações descritas acima ocorrem de forma 
progressiva, podendo, se não interrompidas, ocasionar 
alterações irreversíveis. Porém, podemos ver alterações agudas 
relacionadas ao pós-operatório na correção das cardiopatias 
congênitas que serão descritas a seguir64.

Crianças com cardiopatias congênitas com hiperfluxo 
pulmonar ou com lesões obstrutivas à esquerda, quando corrigidas, 
podem apresentar disfunção endotelial aguda. Essas alterações são 
induzidas pela circulação extracorpórea, por meio do desequilíbrio 
entre substâncias vasodilatadoras e vasoconstritoras, descritas 
acima. O aumento da pressão pulmonar no pós-operatório leva a 
um aumento da morbidade pela disfunção ventricular direita que 
acarreta. Em algumas situações que provocam estímulo adrenérgico, 
como aspiração endotraqueal, podem causar aumento agudo da 
pressão pulmonar, ocasionando crise de HP, que, se não tratada, 
pode levar ao óbito O tratamento consiste em manter a criança 
sedada e com analgesia adequada, sem distúrbio metabólico ou 
hidroeletrolítico, sem hipoxemia e nos momentos onde a aspiração 
endotraqueal se faz necessária sedação extra se certificar que ela 
está bem sedada63.

Tratamento
O principal tratamento é a correção da cardiopatia no 

momento adequado, evitando a progressão das alterações 
pulmonares. A terapêutica farmacológica está baseada nas 
alterações endoteliais acima descritas, ou seja, estimulando a 
vasodilatação e inibindo a vasoconstricção.

NO inalatório - utilizado especialmente no pós-operatório 
da correção das cardiopatias congênitas. Dose pode variar de 5 
a 20 ppm. A descontinuidade deve ser realizada de forma lenta 
e gradual para evitar o aumento da pressão pulmonar. Em geral, 
ocorre a introdução de outro medicamento, como sildenafila, 
evitando, assim, o rebote60-64.

Prostaciclina - pode ser utilizado endovenoso ou 
inalatório. Trabalhos com uso endovenoso em crianças por 3 
messes demonstraram a melhora na oxigenação e aumento na 
capacidade de exercício, porém, sem mudança na sobrevida60-64.

Inibidores da fosfodiesterase 5 (PDE-5) – representados pela 
sildenafila e tadalafila eles inibem a degradação da PDE-5 a enzina 
responsável pela hidolização da GMPc, levando à vasodilatação. 
Utilizados para evitar rebote no uso de NO, sendo utilizado oral ou 
endovenoso. Alguns estudos demonstraram melhora da capacidade 
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de exercício e hemodinâmica com uso de sildenafila em crianças e 
adultos com cardiopatia congênita. Estudos similares demonstraram 
o efeito benéfico similar com uso de tadanafila60-64.

Inibidores da Endotelina – representados pela bosentana, 
sitaxentana e ambrisentana. Vários estudos demonstram 
melhora hemodinâmica e capacidade ao exercício com 
tratamento de 16 semanas60-64.

As alterações endoteliais que ocorrem no território pulmonar 
em pacientes com cardiopatia congênita são progressivas, podendo 
evoluir para síndrome de Eisenmenger. Porém, se corrigidas no 
momento adequado há possibilidade de reversão das alterações.

Dessa forma, o diagnóstico e tratamento adequado das 
cardiopatias congênitas são fundamentais para boa evolução 
do paciente.

concluSão

A disfunção endotelial envolve uma série de alterações 
fisiopatológicas interligadas entre si na resposta desencadeada 
a inúmeras afecções. Importante, como vimos, é o fato de que 
essas vias de interação entre o endotélio e elementos circulantes 
não funcionam isoladamente, mas de maneira integrada, 
ampliando o processo. Assim como também pudemos constatar, 
a inflamação e a trombose são frequentemente deflagradas por 
mecanismos comuns. Frente a situações de hipóxia crônica ou 
hiperfluxo pulmonar, situações estas encontradas em quase toda 
a gama de cardiopatias congênitas, essas interações determinam 
uma alteração microvascular que tem implicações prognósticas, 
tanto no tratamento clínico como no tratamento cirúrgico dessas 
cardiopatias congênitas. Nesse sentido, intervenções terapêuticas 
destinadas a modular a função endotelial presumivelmente terão 
impacto sobre a evolução dessas cardiopatias, senão antes, com 
quase absoluta certeza após as correções cirúrgicas, diminuindo a 
morbimortalidade pós-operatória e aumentando a sobrevida desses 
pacientes. Evidentemente, isto terá que ser validado por estudos 
desenhados para este propósito.
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Contraindicação: Não deve ser utilizado em pacientes com insuficiência hepática e renal graves.1

Interação Medicamentosa: O fenofibrato potencializa a ação dos anticoagulantes orais, aumentando o risco de hemorragias.1
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CONTRAINDICAÇÃO: INSUFICIÊNCIA CARDÍACA MANIFESTA.4  INTERAÇÃO MEDICA-
MENTOSA: COM VARFARINA, PROLONGANDO O TEMPO DE PROTROMBINA.4
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em pacientes recebendo o medicamento. Deve-se evitar ingestão de bebidas alcóolicas durante o tratamento. O uso de Ritmonorm® (cloridrato de propafenona) pode piorar a Miastenia gravis. Recomenda-se o controle da função do marca-passos artifi ciais 
durante o tratamento, pois o uso do medicamento pode afetar o limiar rítmico e de sensibilidade desses aparelhos. Foram relatados títulos positivos de ANA em pacientes recebendo propafenona, pacientes que apresentarem testes de ANA anormais devem 
ser cuidadosamente monitorados. Populações especiais: o medicamento deve ser administrado com cautela em pacientes portadores de disfunção hepática, insufi ciência renal. Deve ser usado durante a gravidez somente se o benefício potencial justifi car o 
risco potencial ao feto e usado com cautela em mães lactantes. O medicamento não deve ser usado por crianças. Recomenda-se ajuste da dose para pessoas idosas e/ou debilitadas. Pacientes com hiperreatividade brônquica não devem receber propafenona. 
Pacientes com insufi ciência cardíaca congestiva devem ser totalmente compensados antes de receber Ritmonorm® (cloridrato de propafenona). Reações Adversas: leucocitopenia e/ou granulocitopenia ou trombocitopenia; agranulocitose; reações alérgicas; 
anorexia; ansiedade; confusão mental; síncope; cefaléia; vertigem; tontura; ataxia; parestesia; turvação visual; bradicardia ou desordens de condução; efeitos pró-arrítmicos (taquicardia ou fi brilação ventricular); hipotensão, incluindo hipotensão postural e 
hipotensão ortostática; náusea; vômito; constipação; boca seca; gosto amargo; dor abdominal; anomalias hepáticas, incluindo lesão celular, colestase, icterícia e hepatite; prurido; urticária; vermelhidão; exantema; sindrome Lupus-like; impotência sexual; fadiga; 
dor torárica; elevação de enzimas hepáticas (transaminases e fosfatase alcalina). Interações Medicamentosas: anestésicos locais; betabloqueadores adrenérgicos (ex.: propranolol e metoprolol); amiodarona; fármacos inibidores das enzimas CYP2D6, CYP1A2 
e CYP3A4 (cetoconazol, cimetidina, quinidina, eritromicina e suco de grapefruit; quinidina; ritonavir; fenobarbital; rifampicina; fl uoxetina e paroxetina; fármacos metabolizados pela CYP2D6A (ex.: venlafaxina); desipramina; digoxina; ciclosporina; teofi lina; lidocaína 
e anticoagulantes orais. Posologia: é essencial o controle clínico e eletrocardiográfi co do paciente, antes e durante a terapia, para determinar a resposta da propafenona e o tratamento de manutenção. A dose inicial e de manutenção diária recomendada é de 
450 a 600 mg, dividida entre 2 ou 3 doses por dia. Eventualmente, torna-se necessário aumento da dose diária para 900mg, somente deve ser administrada em casos excepcionais ou mediante estrito controle cardiológico, conforme esquema: Dose mínima: 450 
mg/dia (1/2 comprimido de 300mg, a cada 8 horas); Dose média: 600 mg/dia (1 comprimido de 300mg, a cada 12 horas); Dose máxima: 900 mg/dia (1 comprimido de 300mg, a cada 8 horas). Pacientes idosos devem ser monitorados cuidadosamente quando 
da administração do medicamento, pacientes com função hepática e/ou renal debilitada, podem ser tratados com o medicamento desde que haja controle cardiológico. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Fabricado por: Abbott Laboratórios do Brasil Ltda - Rio de 
Janeiro/RJ - Indústria Brasileira. Registrado por: Abbott Laboratórios do Brasil Ltda - Rua Michigan, 735 - São Paulo – SP. CNPJ 56.998.701/0001-16. ABBOTT CENTER: 0800 7031050.
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