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Rua Maestro Cardim, 769 - Bela Vista 
São Paulo - SP - Tel: 11 3505-1000 

www.bpsp.org.br

Uma cidade dedicada à sua saúde.

A Beneficência Portuguesa de São Paulo sempre ocupou um lugar 
de destaque na Cardiologia nacional e mundial pelo pioneirismo 
e qualidade técnica de seus profissionais e o volume expressivo 
de procedimentos.

Em 2014, foram realizados 17 mil cateterismos e angioplastias 
e mais de 6 mil cirurgias cardíacas.

Nossa missão é cuidar das pessoas e gerar conhecimento, 
investindo nos melhores e mais avançados recursos e em um 
excelente ambiente de trabalho para nossos médicos e profissionais 
superarem os desafios do dia a dia.

EXPERIÊNCIA E 
INOVAÇÃO A SERVIÇO 
DA CARDIOLOGIA.



PRIMEIRA COMBINAÇÃO TRIPLA 
EM UM ÚNICO COMPRIMIDO NO 
TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO1

valsartana+anlodipino+hidroclorotiazida

160 mg  / 12,5 mg  /5 mg

160 mg / 25 mg / 5 mg

160 mg / 12,5 mg / 10 mg

160 mg / 25 mg / 10 mg

320 mg / 25 mg / 10mg

VALSARTANA 

+ =
TRIPLA COMBINAÇÃO 

SINÉRGICA2 HIDROCLOROTIAZIDA ANLODIPINO

•  EFEITO COMPENSATÓRIO DO EDEMA PELO ANLODIPINO2

•  COMPENSAÇÃO DA ATIVAÇÃO DO SRA PELO HCT2
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6333631 EV ANUNCIO EXFORGEHCT 1 0115 BR. Destinado a profissionais habilitados a prescrever e/ou dispensar medicamentos. Material destinado exclusivamente à classe médica. A Novartis 
reserva-se o direito de alterar, suspender ou encerrar o Programa Vale Mais Saúde™ a qualquer momento, mediante comunicado aos participantes através do site: www.valemaissaude.com.br. 
Material produzido pela Novartis em janeiro/2015. 2015 - © - Direitos Reservados – Novartis Biociências S/A – Proibida a reprodução total ou parcial  sem autorização do titular.

Diferentes opções  
de doses  para 

melhor flexibilidade  
no tratamento.3

EXFORGE HCTTM valsartana + hidroclorotiazida + besilato de anlodipino. Forma Farmacêutica e apresentações: comprimidos revestidos de 160/12,5/5 mg, 160/12,5/10 mg, 160/25/5 mg, 160/25/10 mg ou 320/25/10 mg. Embalagens contendo 14 ou 28 comprimidos revestidos. 
Indicação: tratamento da hipertensão essencial. O medicamento de combinação fixa não é indicado como terapia inicial na hipertensão. Posologia e administração: Adultos: um comprimido de Exforge HCT™ 160/12,5/5 mg ou Exforge HCT™ 160/12,5/10 mg ou Exforge 
HCT™ 160/25/5 mg ou Exforge HCT™ 160/25/10 mg ou Exforge HCT™ 320/25/10 mg ao dia. Insuficiência hepática: começar com a menor dose disponível de anlodipino. Idoso: começar com a menor dose disponível de anlodipino. A menor concentração de Exforge HCT™ 
contém 5 mg de anlodipino. Contraindicações: hipersensibilidade a qualquer componente do Exforge HCT™ ou derivados de sulfonamida; gravidez; anúria; uso concomitante com alisquireno em pacientes com diabetes tipo 2. Advertências/Precauções: Evitar o uso em 
mulheres que planejam engravidar e que estão amamentando. Risco de hipotensão em pacientes com depleção de sódio e/ou hipovolemia. Deve-se ter cautela quando administrar Exforge HCT™ a pacientes com comprometimento renal ou lúpus eritematoso sistêmico. Como 
com outros diuréticos tiazidicos, a hidroclorotiazida pode causar hipocalemia, a qual pode favorecer o desenvolvimento de arritmias cardíacas induzidas por digitálicos. Deve-se ter cautela em pacientes com hipocalemia, hiponatremia, hipercalcemia ou hiperuricemia sintomática. 
Não há dados disponíveis em pacientes com estenose da artéria renal unilateral ou bilateral, estenose em rim único ou após transplante renal recente. Alteração no balanço eletrolítico sérico (monitoramento recomendado), na tolerância à glicose e nas concentrações séricas de 
colesterol, triglicérides e ácido úrico. Não recomendado a pacientes abaixo de 18 anos de idade. Deve-se ter cautela em pacientes com insuficiência hepática ou distúrbios biliares obstrutivos. Cautela em pacientes que apresentaram angioedema com Exforge HCT™ ou com 
histórico de angioedema com outros fármacos. Descontinuar imediatamente Exforge HCT™ e não readministrá-lo. Cautela em pacientes com insuficiência cardíaca, insuficiência cardíaca crônica grave ou outras condições com ativação do sistema renina-angiotensina-
aldosterona. Pode ocorrer comprometimento da função renal. Cautela em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Agravamento da angina e infarto agudo do miocárdio podem ocorrer após o inicio ou aumento da dose de anlodipino, particularmente em pacientes com doença 
arterial coronariana obstrutiva grave. Assim como com todos os outros vasodilatadores, cuidado especial em pacientes que sofrem de estenose mitral ou aórtica ou cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. Glaucoma agudo de ângulo fechado. Cautela em pacientes com alergia 
ou asma. Evitar uso concomitante com alisquireno em pacientes com insuficiência renal grave (TFG < 30 mL/min). É necessário precaução na coadministração de Exforge HCT™ com outros agentes inibidores do SRA como IECAs ou alisquireno. Gravidez: contraindicado. 
Lactação: não recomendado. Interações: O uso concomitante com outros agentes inibidores do SRA como IECAs ou alisquireno pode aumentar a incidência de hipotensão, hipercalemia e alterações na função renal. É recomendada a monitoração da pressão arterial, função 
renal e eletrólitos quando houver uso concomitante com estes medicamentos. Monitoramento é necessário quando usado concomitantemente com lítio. Cautela quando usado concomitantemente com diuréticos poupadores de potássio (por exemplo, espironolactona, triantereno, 
amilorida), suplementos de potássio, substitutos do sal contendo potássio ou outros medicamentos que possam aumentar os níveis de potássio (heparina, etc). Monitoramento das concentrações séricas de potássio é recomendado. Monitoramento das concentrações séricas 
de potássio quando usado com relaxantes musculares (ex.: derivados cumarínicos). Cautela se combinado com outros anti-hipertensivos. Cautela com fármacos que causam hipocalemia (ex.: corticosteroides, ACTH, anfotericina, penicilina G, carbenoxolona, antiarrítmicos). 
monitoramento do equilíbrio eletrolítico plasmático com medicamentos que causam hiponatremia (por exemplo, antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes). O tratamento concomitante com AINEs, incluindo inibidores da COX-2, pode diminuir os efeitos anti-hipertensivos. 
Monitoramento da função renal com AINEs e inibidores da COX-2. A dose máxima de sinvastativa é 20 mg quando coadministrada com anlodipino. Cautela no uso concomitante de anlodipino com inibidores da CYP3A4 (por ex.: cetoconazol, itraconazol e ritonavir), pois pode 
ocorrer aumento das concentrações plasmáticas de anlodipino. Cautela no uso concomitante de anlodipino e indutores da CYP3A4. Monitoramento dos efeitos clínicos é recomendado. A coadministração com inibidores do transportador de captação (rifampicina e ciclosporina) 
ou transportador de efluxo (ritonavir) pode aumentar a exposição sistêmica à valsartana. Alteração do balanço eletrolítico com glicosídeos digitálicos. Cautela com insulina e agentes antidiabéticos orais. Cautela com resinas de troca aniônica, alopurinol, amantadina, diazóxido, 
medicamentos citotóxicos, agentes anticolinérgicos, vitamina D, sais de cálcio, ciclosporina, metildopa, aminas pressóricas (por ex.: noradrenalina), barbitúricos, narcóticos e álcool. Reações adversas: anlodipino: reações adversas comuns e incomuns: cefaleias, sonolência, 
tonturas, palpitações, rubor, dor abdominal, náuseas, edema, fadiga, insônia, alterações de humor incluindo ansiedade, tremor, hipoestesia, disgeusia, parestesia, síncope, alteração visual, diplopia, zumbido, hipotensão, dispneia, rinite, vômitos, dispepsia, boca seca, constipação, 
diarreia, alopecia, hiperidrose, prurido, erupção cutânea, púrpura, descoloração da pele, fotossensibilidade, dor nas costas, espasmo muscular, mialgia, artralgia, distúrbios urinários, noctúria, polaciúria, ginecomastia, disfunção eréctil, astenia, dor, mal-estar, dor no peito, perda 
de peso, aumento de peso. Reações adversas muito raras: hiperglicemia, hipertonia, taquicardia ventricular, tosse, gastrite, hiperplasia gengival, icterícia, urticária. Reações adversas muito raras, mas potencialmente graves: trombocitopenia, leucocitopenia, reações alérgicas, 
neuropatia periférica, arritmia, bradicardia, fibrilação atrial, infarto do miocárdio, vasculite, pancreatite, hepatite, angioedema, eritema multiforme, síndrome de Steven-Johnson, aumento das enzimas 
hepáticas (principalmente consistente com colestase). valsartana: reações adversas incomuns: vertigem, tosse, dor abdominal, fadiga. Frequência desconhecida: dermatite bolhosa, erupção cutânea, 
prurido, hemoglobina diminuída, hematócrito diminuído, potássio no sangue aumentado, função hepática anormal, incluindo bilirrubina aumentada, mialgia, creatinina aumentada no sangue. Frequência 
desconhecida, mas potencialmente grave: hipersensibilidade incluindo doença do soro, vasculite, angioedema, disfunção e insuficiência renal, trombocitopenia, neutropenia. Reações também 
observadas durante os estudos clínicos, independentemente da sua associação causal com o medicamento em estudo: artralgia, astenia, dor nas costas, diarreia, tontura, dor de cabeça, insônia, 
diminuição da libido, náuseas, edema, faringite, rinite, sinusite, infecção do trato respiratório superior, infecções virais. hidroclorotiazida: reações adversas muito comuns e comuns: hipocalemia e lipídios 
no sangue aumentado, hipomagnesemia, hiperuricemia, hiponatremia, urticária e outras formas de erupção cutânea, diminuição do apetite, náuseas leves e vômitos, hipotensão ortostática, disfunção 
erétil. Adicionais reações adversas potencialmente graves: icterícia ou colestase, desconforto abdominal, reações de fotossensibilidade, hiperglicemia, glicosúria e agravamento do estado metabólico do 
diabetes, distúrbios do sono, depressão, deficiência visual, arritmias, vasculite necrosante, lúpus eritematoso, necrólise epidérmica tóxica, eritema multiforme, pancreatite, pneumonite, edema pulmonar, 
erupção cutânea com ou sem dificuldades em respirar (reações de hipersensibilidade), alcalose hipoclorêmica, hipercalcemia, trombocitopenia com ou sem púrpura, agranulocitose, leucopenia, 
depressão da medula óssea, anemia hemolítica ou aplástica, insuficiência renal aguda, alterações renais, glaucoma de ângulo fechado. Reações adversas adicionais: pirexia, desconforto abdominal, 
constipação e diarreia, dor de cabeça, tontura, parestesia, espasmos musculares, astenia. USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS – 1.0068.1053. Informações completas para prescrição 
disponíveis à classe médica mediante solicitação. 2014-PSB/GLC-0722-s. BSS 03.12.14 Referências: 1.Revista Kairos, maio 2014. 2. Gradman AH, Basile JN, Carter BL, Bakris GL; American Society of 
Hypertension Writing Group. Combination therapy in hypertension. JASH. 2010;4:42–50. 3. Bula de Exforge HCT TM.

Contraindicações:hipersensibilidade a qualquer componente do Exforge HCT™ ou derivados de sulfonamida; gravidez; anúria; uso concomitante com alisquireno em pacientes 
com diabetes tipo 2. Interação medicamentosa: O uso concomitante com outros agentes inibidores do SRA como IECAs ou alisquireno pode aumentar a incidência de hipotensão, 
hipercalemia e alterações na função renal. É recomendada a monitoração da pressão arterial, função renal e eletrólitos quando houver uso concomitante com estes medicamentos.
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Responsável Técnico
Dr. Luiz Carlos V. de Andrade – CRM 48277

HCor – Hospital do Coração/Diagnóstico – Unidade Paraíso: Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 147 – São Paulo – SP
HCor – Edifício Dr. Adib Jatene: Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 130 – São Paulo – SP
HCor Onco – Clínica de Radioterapia: Rua Tomás Carvalhal, 172 – São Paulo – SP
HCor Diagnóstico – Unidade Cidade Jardim: Av. Cidade Jardim, 350 – 2º andar – São Paulo – SP
Tels.: Geral: (11) 3053-6611 • Central de Agendamento: (11) 3889-3939 • Pronto-socorro: (11) 3889-9944 • www.hcor.com.br

Sala de cirurgia híbrida cardiovascular, para o tratamento de cardiopatias 
complexas com imagens tridimensionais altamente apuradas.

Nós colocamos o coração em tudo.

Todo o apoio que você precisa:
uma equipe multidisciplinar e os mais
avançados recursos tecnológicos.

O HCor foi o hospital pioneiro na América Latina a conquistar duas 
certificações pela JCI para os Programas Clínicos de Infarto Agudo de 
Miocárdio ( IAM) e de Insuficiência Cardíaca ( IC).

Essa mesma excelência também está presente na nova unidade do HCor, 
o edifício Dr. Adib Jatene. Agora, você e seus pacientes têm uma das 
mais completas e sofisticadas estruturas totalmente à disposição para 
que obtenham os melhores resultados em todos os tratamentos.
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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). 

O Suplemento da Revista Sociedade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo é parte integrante da Revista da So-
ciedade de Cardiologia do Estado de São Paulo e publica 
artigos nas áreas de saúde como enfermagem, fisioterapia, 
educação física, nutrição, odontologia, psicologia, serviço 
social, entre outras.

Trata-se de uma publicação trimestral indexada no 
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciên-
cias da Saúde) e no Latindex (Sistema Regional de Informa-
ción en Línea para Revistas Científicas de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal).

Com o objetivo de disseminar o conhecimento na área 
de cardiologia e de outras áreas de saúde a Revista da 
SOCESP e seu Suplemento passam, a partir de 2015, a 
ter acesso aberto.

A publicação segue os requisitos de uniformização reco-
mendados pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas 
Médicas (www.icmje.org.br). 

Os artigos, para serem aprovados, são submetidos à 
avaliação de uma comissão de revisores (peer review) que 
recebem o texto de forma anônima e decidem se haverá sua 
publicação, sugerem modificações, requisitam esclarecimen-
tos aos autores e efetuam recomendações ao Editor Chefe. 

Os conceitos e declarações contidos nos trabalhos são 
de total responsabilidade dos autores. 

A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo segue na íntegra a tendência internacional do estilo 
Vancouver, disponível (www.icmje.org.br). 

CATEGORIAS DE ARTIGOS
A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 

Paulo recebe para publicação artigos de  Revisão, Revisão 
Sistemática e Meta-análise. 

O Suplemento da Revista da Sociedade de Cardiologia 
do Estado de São Paulo recebe para publicação: Artigo Ori-
ginal, Revisão, Revisão Sistemática, Meta-análise, Artigo de 
Opinião, Artigo de Atualização e Relato de Caso.

No caso de estudos clínicos e experimentais deverá ha-
ver referência explícita quanto ao cumprimento das normas 
éticas, incluindo o nome do Comitê de Ética em Pesquisa 
que aprovou o estudo.

Limites por Tipo de Publicação (Extensão): 
Os critérios abaixo delineados devem ser observados 

para cada tipo de publicação. A contagem eletrônica de 
palavras deve incluir a página inicial e texto.

Os manuscritos enviados deverão estar em padrão PC 
com arquivos TXT ou DOC, espaço duplo, com margem larga, 
acompanhados pela carta de autorização de publicação assi-

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

nada pelo autor, declarando que o mesmo é inédito e que não 
foi, ou está sendo submetido à publicação em outro periódico.

Certifique-se de que o manuscrito se conforma inteira-
mente às instruções.

Ensaios Clínicos: O periódico apoia as políticas para 
registro de ensaios clínicos da Organização Mundial de Saú-
de (OMS) e do Comitê Internacional de Editores de Diários 
Médicos (ICMJE), reconhecendo a importância dessas ini-
ciativas para o registro e divulgação internacional de infor-
mação sobre estudos clínicos, em acesso aberto. Sendo 
assim, somente serão aceitos para publicação, os artigos 
de pesquisas clínicas que tenham recebido um número de 
identificação em um dos Registros de Ensaios Clínicos vali-
dados pelos critérios estabelecidos pela OMS e ICMJE. Os 
endereços para esses registros estão disponíveis a partir do 
site do ICMJE (www.icmje.org). 

Conflito de Interesses: Conforme exigências do Comitê 
Internacional de Editores de Diários Médicos (ICMJE), grupo 
Vancouver e resolução do Conselho Federal de Medicina 
nº 1595/2000 os autores têm a responsabilidade de reco-
nhecer e declarar conflitos de interesse financeiros e outros 
(comercial, pessoal, político, etc.) envolvidos no desenvol-
vimento do trabalho apresentado para publicação. Devem 
declarar e podem agradecer no manuscrito todo o apoio 
financeiro ao trabalho, bem como outras ligações para o 
seu desenvolvimento.

Correção de Provas Gráficas: Logo que prontas, as 
provas gráficas em formato eletrônico serão enviadas, por 
e-mail, para o autor responsável pelo artigo. Os autores de-
verão devolver, também por e-mail, a prova gráfica com as 
devidas correções em, no máximo, 48 horas após o seu 
recebimento. O envio e o retorno das provas gráficas por 
correio eletrônico visa agilizar o processo de revisão e pos-
terior publicação das mesmas.

Direitos Autorais: Todas as declarações publicadas 
nos artigos são de inteira responsabilidade dos autores. 
Entretanto, todo material publicado torna-se proprieda-
de da Revista, que passa a reservar os direitos autorais. 
Portanto, nenhum material publicado na Revista da So-
ciedade de Cardiologia do Estado de São Paulo poderá 
ser reproduzido sem a permissão por escrito. Todos os 
autores de artigos submetidos deverão assinar um Termo 
de Transferência de Direitos Autorais, que entrará em vigor 
a partir da data de aceite do trabalho.

Organização do Arquivo Eletrônico: Todas as partes 
do manuscrito devem ser incluídas em um único arquivo. 
O mesmo deverá ser organizado com a página de rosto, 
em primeiro lugar, o texto, referências seguido pelas figuras 
(com legendas) e ao final, as tabelas (com legendas).

Página de Rosto: A página de rosto deve conter:
a) o tipo do artigo;
b) o título completo em português e inglês com até 80 

caracteres deve ser conciso, porém informativo;
b) o nome completo de cada autor (sem abreviações); 

Tipo de Artigo Resumo Número de Palavras Referências Figuras Tabelas 

Original Estruturado com até 
200 palavras 

2.500 
Excluindo o resumo, referências, tabelas e figuras 20 10 6 

Atualização / 
Revisão 

Não é estruturado com até 
200 palavras 

4.000 
Excluindo o resumo, referências, tabelas e figuras 60 3 2 

Editorial 0 500 0 0 0 
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4th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1996. p.305-52.
d) Resumos: Autor(es). Título, seguido de [abstract]. 

Periódico ano; volume (suplemento e seu número, se for o 
caso): página(s) Ex.: Enzensberger W, Fisher PA. Metrono-
me in Parkinson’s disease [abstract]. Lancet. 1996;34:1337.

e) Comunicações pessoais só devem ser mencionadas 
no texto entre parênteses. 

f) Tese: Autor, título nível (mestrado, doutorado etc.), 
cidade: instituição; ano. Ex.: Kaplan SJ.Post-hospital home 
health care: the elderley’s access and utilization [disserta-
tion]. St. Louis: Washington Univ.; 1995.

g) Material eletrônico: Título do documento, endereço 
na internet, data do acesso. Ex: Morse SS. Factors in the 
emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis. [online] 
1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Available 
from: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

Tabelas: As tabelas devem ser numeradas por ordem 
de aparecimento no texto com números arábicos. Cada 
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arquivos originais (p.e. Excel).

Figuras (Fotografias e Ilustrações): As figuras devem 
ser apresentadas em páginas separadas e numeradas se-
quencialmente, em algarismos arábicos, conforme a ordem 
de aparecimento no texto. Para evitar problemas que com-
prometam o padrão da revista, o envio do material deve 
obedecer aos seguintes parâmetros: todas as figuras, foto-
grafias e ilustrações devem ter qualidade gráfica adequada 
(300 dpi de resolução) e apresentar título e legenda. Em 
todos os casos, os arquivos devem ter extensão .tif e/ou jpg. 
Também são aceitos arquivos com extensão .xls (Excel); 
.eps; .psd para ilustrações em curva (gráficos, desenhos 
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acompanhando as respectivas figuras (gráficos, fotogra-
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Abreviaturas e Siglas: Devem ser precedidas do nome 
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rodapé das figuras e tabelas deve ser discriminado o signi-
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fonte: local onde a pesquisa foi realizada. Se as ilustrações 
já tiverem sido publicadas, deverão vir acompanhadas de 
autorização por escrito do autor ou editor, constando a fonte 
de referência onde foi publicada.

Reprodução: Somente a Revista da Sociedade de 
Cardiologia do Estado de São Paulo poderá autorizar a 
reprodução dos artigos nelas contidos. Os casos omissos 
serão resolvidos pela Diretoria da Revista da Sociedade de 
Cardiologia do Estado de São Paulo. Os artigos enviados 
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Resumo: O Resumo deve ser estruturado em caso de 

artigo original e deve apresentar os objetivos do estudo 
com clareza, dados históricos, métodos, resultados e as 
principais conclusões em inglês e português, não devendo 
ultrapassar 200 palavras. 

Descritores: Deve conter no mínimo três palavras cha-
ves baseadas nos Descritores de Ciências da Saúde (DeCS) 
-http://decs.bireme.br. No inglês, apresentar keywords ba-
seados no Medical Subject Headings (MeSH) - http://www.
nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html, no mínimo três  e no 
máximo seis citações.

Introdução: Deve apresentar o assunto e objetivo do 
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da matéria.

Material e Método: Deve descrever o experimento 
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ração de Helsinki de 1995 e Animal Experimentation Ethics, 
respectivamente.Identificar precisamente todas as drogas 
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Caros leitores da Revista da SOCESP

Com o número 1 de 2015, estamos inaugurando uma nova fase de 
nossa revista, visando manter a excelência das revisões que sempre con-
sagraram a revista da SOCESP, e ampliando os horizontes para obter as 
melhores indexações possíveis. Um novo layout da revista foi elaborado, 
valorizando ainda mais a marca SOCESP, além de tornar a revista mais 
agradável para a leitura. Além disso, o corpo editorial foi reforçado com 
revisores especializados nas diferentes áreas da Cardiologia, que terão 
participação ativa na análise prévia dos artigos. Neste sentido, além 
dos autores convidados, a revista da SOCESP aceitará para análise e 
eventual publicação revisões de qualquer autor que estiver interessado, 
obedecendo aos critérios editoriais, que foram renovados, e aos temas 
centrais das revistas. Os próximos temas centrais serão Insuficiência 
Cardíaca Congestiva e Cardiopatias Congênitas. 

Neste fascículo trazemos uma série de revisões bem atuais em Hiper-
tensão Arterial, desde a fisiopatologia até novas formas de tratamento, 
com autores reconhecidos nas respectivas áreas de atuação. Na fisiopa-
tologia, os autores abordam a nova visão do sistema-renina-angiotensina 
nos mecanismos da hipertensão arterial, e suas complicações, e a apli-
cação clínica destes mecanismos tanto no diagnóstico quanto no trata-
mento. Também se destacam os artigos que abordam novos avanços 
na prática clínica para avaliação das artérias como marcadores de risco 
no paciente hipertenso, tanto pela avaliação da retinopatia hipertensiva, 
quanto pela análise funcional das grandes artérias. Em outra revisão, é 
abordada de forma crítica as metas de valores de pressão arterial para 
diagnóstico e tratamento, frente as mais recentes diretrizes internacionais. 
Finalmente, uma análise crítica do tratamento da hipertensão renovas-
cular, incluindo os resultados dos mais recentes estudos clínicos, e um 
panorama atual sobre a denervação renal como forma de tratamento da 
hipertensão resistente, completam este número.

Esperamos que todos os leitores aprovem esta nova fase da revista.

Luiz Aparecido Bortolotto
Editor Chefe

EDITORIAL
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Resumo
O Sistema Renina Angiotensina é reconhecidamente um poderoso determinante da 

homeostase e da hemodinâmica renal e cardiovascular. Nos últimos anos, os estudos têm 
focado o eixo angiotensina II (Ang II)/receptor AT1 e o eixo angiotensina 1-7 (Ang 1-7)/
receptor Mas, evidenciando que a atividade dos peptídeos é modulada com a Ang1-7 
antagonizando as ações da Ang II. As ações da Ang II, via receptor AT1, relacionadas 
à vasoconstrição, estresse oxidativo, inflamação, proliferação e fibrose são equilibradas 
pelas ações da Ang 1-7, mediadas pelo receptor Mas, que levam à vasodilatação, inibem 
o estresse oxidativo, a proliferação e a fibrose tecidual. O balanço obtido entre os eixos 
parece conduzir as ações do sistema para condições fisiológicas ou para o desenvol-
vimento de patologias, e sobretudo, tem dissociado o sistema circulante do tecidual. O 
conhecimento de marcadores biológicos que possam ser utilizados no diagnóstico e 
prognóstico de doenças cardiovasculares é de extrema importância para o desenvolvi-
mento e aprimoramento de métodos terapêuticos e profiláticos incluindo novas drogas.

Descritores: Hipertensão, Sistema Renina- Angiotensina, Biomarcadores.

Abstract
The Renin Angiotensin System has a critical role in renal and cardiovascular homeostasis 

and hemodynamics. In recent years, studies have focused in the two main axes of RAS: 
angiotensin II (Ang II)/AT1 receptor and angiotensin 1-7 axis (Ang 1-7)/Mas receptor, evi-
dencing that the peptide activity is modulated with Ang1-7 antagonizing the actions of Ang 
II. The actions of Ang II, via the AT1 receptor, related to vasoconstriction, oxidative stress, 
inflammation, proliferation and fibrosis, are balanced by the actions of Ang 1-7. These, in 
turn, are mediated by the Mas receptor, but  lead to vasodilation and inhibit oxidative stress, 
proliferation and tissue fibrosis. The balance obtained between the axes of the system appe-
ars to lead to physiological conditions or pathologies, and above all, has disassociated the 
circulatory system from the tissue system. The discovery of biomarkers that may be useful in 
the diagnosis and prognosis of cardiovascular diseases is critical for the development and 
improvement of therapeutic and prophylactic approaches, including new drugs.

Descriptors: Hypertension, Renin-Angiotensin System, Biomarkers.
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SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA, NOVAS EVIDÊNCIAS 
NA FISIOPATOLOGIA DA HIPERTENSÃO: IMPORTÂNCIA 

PARA A PRÁTICA CLÍNICA

RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM, NEW EVIDENCE IN THE PATHOPHYSIOLOGY OF                                   
HYPERTENSION: CRITICAL ROLE FOR THE CLINICAL PRACTICE

Introdução
A hipertensão  arterial é uma doença complexa, multifato-

rial e poligênica dependente da dieta, fatores demográficos 
e genéticos, resultante do desequilíbrio de vários sistemas, 
sendo considerada um problema de saúde pública e um 
fator de risco para doenças cardiovasculares, promovendo 
a insuficiência cardíaca, renal e acidente vascular cerebral1.

O Sistema Renina Angiotensina (SRA) é reconhecido 
como um poderoso determinante da homeostase e da 
hemodinâmica renal e cardiovascular. A relação entre a 

fisiologia do SRA e diversas doenças cardiovasculares e 
renais está longe de ser compreendida. As doenças car-
diovasculares são responsáveis pela maior parte das taxas 
de morbidade e mortalidade na maioria dos países. Dentre 
os diversos fatores de risco estão hipertensão, obesidade, 
diabetes. A influência do SRA sobre as funções cardiovas-
culares e renais é extremamente ampla e complexa, envol-
vendo múltiplos mediadores, receptores e mecanismos de 
sinalização intracelular variados. 
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A associação entre hipertensão, obesidade e diabetes 
é atualmente um importante problema de saúde pública. 
O conhecimento de marcadores biológicos que possam 
ser utilizados no diagnóstico e prognóstico dessas doen-
ças é de extrema importância para o desenvolvimento e 
aprimoramento de métodos terapêuticos e profiláticos 
incluindo novas drogas. O SRA foi descrito há mais de 
100 anos como uma cascata enzimática formada pela 
renina, responsável pela clivagem do angiotensinogênio 
hepático e subsequente geração da angiotensina I (Ang I), 
que é convertida em angiotensina II (Ang II) pela enzima 
conversora de angiotensina I (ECA)2. Nos últimos anos, 
esse conceito sofreu inúmeras alterações, principalmente 
pela descoberta de novos peptídeos, enzimas e receptores 
que foram incorporados ao sistema, tornando-o bastante 
complexo, porém, originando possibilidades de desenvol-
vimento de novas terapias anti-hipertensivas e cardiopro-
tetoras (Figura 1)3,4.

A descoberta da enzima conversora de angiotensina 2 
(ECA2)5, responsável pela formação da angiotensina 1-7 
(Ang 1-7) a partir da Ang II, ampliou o escopo dos meca-
nismos regulatórios que governam o SRA.  Novos peptídeos 
também foram incorporados no sistema, incluindo a angio-
tensina III (Ang III), angiotensina IV (Ang IV) e a angiotensina 
1-12 (Ang 1-12). Os níveis plasmáticos da Ang 1-12, isolada 
do intestino, coração, aorta e rim, não são alterados após 
a inibição da renina ou nefrectomia bilateral, sugerindo que 
existe um efeito local desse peptídeo nos tecidos, indepen-
dente da circulação sistêmica6,7. A complexidade do siste-
ma ainda engloba  os receptores MAS para a Ang 1-7, da 
pró-renina (PPR) e do peptídeo Ang IV, o AT4 (Figura 1).

Estudo recentes demonstraram que a hidrólise da Ang 
1-12, no plasma de ratos normais ou hipertensos, gera Ang 
I e é resultado da ação da ECA8. A conversão da Ang 1-12 
em Ang I parece ser tecido-específica, uma vez que há 
indicativos de que a quimase é a enzima capaz de clivar a 
Ang 1–12 no coração9. Um novo peptídeo foi descrito em 
plasma humano de pacientes com doença renal crônica 
denominado alamandina, um heptapeptídeo com proprie-
dades similares a Ang 1–710.

Não podemos deixar de relatar que a aldosterona inte-
rage com Ang II fazendo parte do SRA e exercendo seus 
efeitos através de um receptor específico, acarretando efei-
tos variados tais como retenção de sódio, conservação de 
potássio durante a hipovolemia e secreção de potássio na 
hipercalemia, sendo o rim, portanto, seu principal alvo. A 
ação da aldosterona nas porções terminais do néfron en-
globa o cotransportador Na+Cl-, o canal transportador de 
Na+ (Enac) e o transportador de K+ (ROMK)11,12.

Nos últimos anos, os estudos têm focado o eixo Ang 
II/receptor de angiotensina II tipo 1 (AT1) e o eixo Ang 1-7/
Mas, evidenciando que a atividade dos peptídeos é mo-
dulada com a Ang1-7 antagonizando as ações da Ang II. 
Nesse contexto, as ações da Ang II, via receptor AT1, rela-
cionadas a vasoconstrição, estresse oxidativo, inflamação, 
proliferação e fibrose são equilibradas pelas ações da Ang 
1-7, mediadas pelo receptor Mas, que levam à vasodilata-
ção, inibem o estresse oxidativo, a proliferação e a fibrose 
tecidual. O balanço obtido entre os eixos parece conduzir 
as ações do sistema para condições fisiológicas ou para 
o desenvolvimento de patologias, e sobretudo, tem disso-
ciado o sistema circulante do tecidual.

Figura 1. O angiotensinogênio (AGT), único precursor das angiotensinas, é clivado pela renina produzindo a angiotensina I (Ang I), que, por 
sua vez, é processada pela enzima conversora de angiotensina I (ECA) gerando angiotensina II (Ang II), ou pela ECA2 originando a angio-
tensina 1-7 (Ang 1-7). A Ang II pode ser posteriormente clivada em angiotensinas III e IV (Ang III e IV). Vias alternativas de produção de Ang 
II a partir da Ang I ou diretamente do AGT estão indicadas em linhas tracejadas. As angiotensinas geradas se ligam em seus receptores e 
eliciam inúmeras respostas biológicas com o intuito de se manter os níveis de pressão sanguínea e a homeostase eletrolítica e de fluidos. 
A desregulação do SRA está associada a doenças cardiovasculares e renais, incluindo a hipertensão. Dessa forma, consideráveis esforços e 
recursos são despendidos com o objetivo de se desenvolver fármacos capazes de antagonizar os efeitos deletérios do SRA ou mimetizar as 
ações benéficas do SRA. Tradicionalmente, os antagonistas do SRA incluem os inibidores de ECA (iECAs) e os bloqueadores de receptor AT1 
(BRAs).  Outros bloqueadores do SRA recentemente descritos são capazes de inibir os receptores Mas, AT2 e AT4. (Adaptado de George e cols.46
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Todas as novas descobertas são importantes consideran-
do as doenças cardiovasculares e os altos índices de preva-
lência da hipertensão arterial, apesar da eficácia das drogas 
farmacológicas utilizadas no controle da doença, incluindo 
os inibidores da ECA (iECAs), os bloqueadores do receptor 
AT1 (BRAs) e mais recentemente os inibidores da renina. 

Bloqueio do SRA
iECAs e BRAs são os anti-hipertensivos mais efetivos, 

capazes de reduzir riscos para doenças cardiovasculares 
e renais. Após 2007, a introdução do alisquereno na gama 
de bloqueadores do SRA possibilitou a inibição da enzima 
passo limitante do SRA, a renina.

O bloqueio do SRA causa um aumento dos níveis de 
renina e de seu precursor, a pró-renina, decorrente de meca-
nismos de retroalimentação negativa entre Ang II e liberação 
de renina. Essa elevação dos níveis da renina e pró-renina 
resulta em ligação destas ao PRR levando a geração de 
Ang I. A afinidade da pró-renina pelo receptor é cerca de 
quatro vezes maior do que a da renina13. A ligação da pró-re-
nina ao receptor produz uma modificação na conformação 
deste precursor resultando numa ativação não proteolítica 
levando também a produção de Ang I14.

A retroalimentação negativa entre Ang II e renina ocorre 
de forma mais intensa com a combinação de bloqueadores 
do SRA, acarretando níveis elevados de formação de renina. 
Estudos com modelos experimentais de hipertensão em dieta 
baixa de sal confirmaram tais observações, uma vez que  ob-
servaram-se níveis de renina plasmático e renal elevadíssimos 
e subsequente diminuição do angiotensinogênio15.

O estudo clínico ALTITUDE, realizado com o intuito de 
avaliar os efeitos do inibidor direto da renina (alisquereno), 
mostrou a eficácia deste tratamento em pacientes com dia-
betes melito tipo 2 e com disfunção renal comparados com 
placebo tratamento com um ou dois bloqueadores do SRA, 
iECA e/ou BRA. Apesar da normalização da pressão sanguí-
nea, o estudo foi interrompido devido aos efeitos adversos, 
tais como hipotensão, hipercalemia e complicações renais 
nos pacientes que receberam alisquereno. Os efeitos adver-
sos podem estar relacionados à depleção de Ang II e/ou al-
dosterona, ou ainda à estimulação do PRR em resposta aos 
elevados níveis de renina e pró-renina durante o tratamento 
combinado de alisquereno e iECA ou alisquereno e BRA16.

Muitos estudos clínicos evidenciaram o papel renopro-
tetor do bloqueio do SRA, comparado com outras drogas 
anti-hipertensivas, sugerindo um papel importante da ativa-
ção do SRA intrarrenal nas doenças renais humanas. Em 
pacientes hipertensos com doença renal, o tratamento com 
iECAs e BRAs associado a diuréticos, em condições de 
restrição de ingestão sódica, leva a uma redução da pressão 
sanguínea com diminuição do ritmo de filtração glomerular 
quando o volume extracelular está reduzido. Já em pacien-
tes com doença glomerular, sabe-se que é difícil manter o 
ritmo de filtração glomerular, uma vez que a pressão glo-
merular é reduzida pelo tratamento com iECAs e BRAs17.

Dados recentes evidenciam a existência de um SRA intrar-
renal independente do SRA circulante. Estudos em modelos 
experimentais demonstraram que pequenos aumentos nos 
níveis plasmáticos de Ang II são capazes de elevar os níveis 
intrarrenais de Ang II18,19. Em 2008, Prieto-Carrasquero e cols. 

descreveram uma regulação da pressão sanguínea indepen-
dente da elevação da pressão sanguínea, associada à renina 
produzida no ducto coletor em ratos hipertensos dois-rins, um 
clip Goldblatt20. Sadjadi e cols. descreveram que a produção 
de Ang II independente da ECA pela enzima quimase está 
elevada no rim isquêmico na hipertensão renovascular21.

A ECA intrarrenal é responsável pela produção de Ang II 
não somente a partir da Ang I resultante da circulação, mas 
também da Ang I gerada no compartimento intrarrenal, uma 
vez que ocorre a síntese da ECA nos túbulos proximal e 
coletor e angiotensinases são encontradas na borda em 
escova do néfrons22-25.

Estudos clínicos no passado sugeriram que a elevada 
produção de Ang II intrarrenal tem um papel importante na 
fisiopatologia da hipertensão e diabetes, bem como no en-
velhecimento26. Postula-se que novas drogas que interfiram 
na produção intrarrenal de Ang II ou que bloqueiem as vias 
de sinalização ativadas pela Ang II possam emergir como 
tratamento de primeira linha nos quadros de hipertensão, 
diabetes e várias doenças renais.

Outras evidências indicam a existência e independência 
do SRA intrarrenal em relação ao SRA circulante. Ratos 
Sprague-Dawley tratados com alisquereno apresentam 
concentração do inibidor 46 vezes maior no rim do que no 
plasma, sugerindo que o fármaco pode ser internalizado nos 
compartimentos renais, em especial no glomérulo. A com-
partimentalização do alisquereno no glomérulo sugere que 
o inibidor da renina pode acessar as células mesangiais e 
os podócitos, inibindo potencialmente o SRA nessas células 
e conferindo renoproteção estrutural e funcional observada 
nos animais27. Vaneckova e cols. observaram a redução dos 
níveis plasmáticos e renais de Ang II em ratos transgênicos 
hipertensos tratados com alisquereno (10mgKg-1 por dia) 
por quatro semanas28. Além da normalização da pressão 
sanguínea o alisquereno diminuiu o conteúdo de Ang II renal, 
sugerindo que este inibidor inibe o SRA intrarrenal. 

Ativação benéfica do SRA
A Ang (1–7) causa vasodilatação no túbulo renal e 

contrabalanceia os efeitos da ativação do receptor AT1 em 
muitas doenças renais, tais como fibrose tubulointersticial, 
nefropatia diabética e glomerulonefrite. Estudos com enfo-
que sobre a insuficiência cardíaca humana mostraram que 
a ECA2 possui um papel importante no metabolismo da 
Ang II e consequente geração da Ang 1-729. Dessa forma, 
atualmente, postula-se que a ativação dessa enzima possa 
ser utilizada no tratamento da hipertensão. A Ang 1-7, no 
entanto, pode ser metabolizada rapidamente nos tecidos e 
no plasma, não podendo ser ministrada diretamente para 
pacientes. A Ang 1-7 cíclica (cAng 1-7), um análogo da 
Ang 1-7, por sua vez, é resistente a clivagem por enzimas 
e age no receptor MAS, mostrando ser atualmente o mais 
promissor composto para terapia cardiovascular30. Durik e 
cols.demonstraram os efeitos benéficos do tratamento com 
cAng 1-7 por 8 semanas sobre a função endotelial e o re-
modelamento cardíaco em modelo experimental de infarto 
do miocárdio31. Postula-se que a cAng 1-7 pode recrutar 
células progenitoras angiogênicas, e, dessa forma, induzir 
a neovascularização suprimindo o remodelamento precoce 
e prevenindo a doença cardíaca32.
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Marcadores do SRA na hipertensão
Anormalidades fenotípicas do SRA parecem estar as-

sociadas à hipertensão. Observou-se em humanos uma 
associação entre o nível da ECA no soro e a pressão san-
guínea, indicando a participação da ECA na regulação da 
pressão sanguínea e seu papel como possível marcador de 
elevação da pressão sanguínea em humanos33.

Diferentes isoformas da ECA são descritas na literatura. 
A forma somática com massa molecular que varia de 130 
a 180 kDa possui dois domínios homólogos, domínio N- e 
C-terminal, cada um contendo um sítio funcional. A forma 
germinal da ECA, com baixa massa molecular variando 
de 90 a 100 kDa em humanos, possui estrutura primária 
completamente idêntica à porção C-terminal da enzima 
somática, e uma sequência específica N-terminal de 67 
aminoácidos que inclui o peptídeo sinal e uma região rica 
em serina e treonina, correspondendo aos sítios potenciais 
de glicosilação34.

Os dois domínios da ECA somática podem apresentar ca-
racterísticas comuns ou que diferem entre si. Ambos os sítios 
hidrolisam angiotensina I e bradicinina quase com a mesma 
eficiência catalítica35. O N-domínio cliva especificamente dois 
substratos fisiológicos, a Ang 1-736 e o N-acetil-seril-aspartil-
-lisil-prolina (AcSDKP), um peptídeo hemoregulatório37.

As ECAs encontradas no fluído seminal, plasma e cefa-
lorraquidiano34, fluído aminiótico, homogenato da próstata23, 
fluído ileal38 e urina39,40 são exemplos de formas solúveis 
da enzima.

Duas formas de ECA de urina de indivíduos normais 
foram purificadas por Casarini e cols39. uma semelhante 
à forma somática de alta massa molecular (190 kDa) e 
outra de baixa massa molecular (65 kDa), fragmento da ECA 
N-domínio. Nesse mesmo estudo com pacientes hipertensos 
essenciais não tratados, duas atividades da ECA também 
foram detectadas: uma de massa molecular de 90 kDa e 
outra 65 kDa, ambas as formas, fragmentos N-terminais da 
ECA. A urina de pacientes hipertensos (tratados ou não) 
apresentou uma enzima de 90 kDa, que não foi encontrada 
na urina de indivíduos normais. Esses resultados sugeriram 
que a forma N-domínio com 90 KDa pode ter um importante 
papel no desenvolvimento da hipertensão e é um possível 
marcador precoce da hipertensão. Num estudo prospectivo 

com voluntários da população da cidade de Vitória, Espírito 
Santo, verificamos que indivíduos sem histórico familiar de 
hipertensão apresentavam somente as ECAs com 190 e 65 
kDa, indivíduos hipertensos apresentavam as ECAs com 90 
e 65 kDa e finalmente, os indivíduos com histórico familiar 
de hipertensão mas normotensos apresentavam as ECAs 
com 190/90/65 kDa. Nosso estudo sugeriu que a isoforma 
com 90 kDa é um marcador biológico da hipertensão que 
poderá contribuir para nova e eficiente estratégia para prever 
e tratar hipertensão. 

Nos últimos anos, o papel do SRA intrarrenal na fisio-
patologia tanto da hipertensão quanto de lesões renais 
tornou-se foco de interesse da comunidade científica. Inú-
meros estudos são realizados com o intuito de se avaliar 
os SRAs locais em diferentes tecidos, incluindo cérebro, 
coração, glândulas adrenais, vasculatura e rins. A Ang II, 
principal efetor do SRA, não é estável na urina, impossi-
bilitando a sua utilização como um marcador confiável 
da atividade do SRA intrarrenal. Estudo experimentais 
demonstraram que os níveis renais de angiotensinogê-
nio (AGT) refletem a atividade do sistema intrarrenal17,41-43. 
Dessa forma, a concentração urinária de AGT pode servir 
como um índice do status do SRA intrarrenal e, conse-
quentemente, fornecer informações relevantes em relação 
aos níveis de AGT no rim, incluindo o seu impacto sobre o 
progresso da hipertensão e doenças renais44,45.

O fator regulador da pressão arterial e determinante na 
progressão de lesões renais decorrentes da hipertensão 
mais bem estudado é o SRA. A superexpressão e a hipe-
ratividade do sistema predispõe indivíduos à hipertensão 
e lesões relacionadas à elevação da pressão arterial. A 
validação de componentes do SRA e de seus reguladores 
moleculares como biomarcadores da hipertensão em larga 
escala e o aprimoramento de combinações terapêuticas são 
processos contínuos que dependem de extensos e acura-
dos estudos populacionais e experimentais.
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Resumo
O diagnóstico da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) sofreu mudanças com o 

advento das medidas de Pressão Arterial (PA) fora do consultório, quer por meio da 
Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial de 24 horas – MAPA, quer pela Mo-
nitorização Residencial da Pressão Arterial – MRPA. Mais recentemente, dois novos 
tipos de comportamento foram individualizados e representados por: hipertensão do 
avental branco, quando os valores de PA são sistematicamente elevados nas medidas 
casuais e normais pela MAPA ou MRPA e normotensão do avental branco ou hiper-
tensão mascarada quando o inverso ocorre qual seja, pressões arteriais sistematica-
mente normais no consultório com valores indubitavelmente anormais pelos métodos 
de medidas fora dele (MAPA ou MRPA). Este artigo discute as principais diretrizes de 
Hipertensão arterial publicadas pelas Sociedades Brasileiras de Cardiologia, Nefrologia 
e de Hiperrtensão – DBH VI, Sociedades Europeias de Cardiologia e Hipertensão, 2014 
Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults:  Report 
From  the Eighth Joint National Committee (JNC 8), Sociedades Americana e Interna-
cional de Hipertensão e CHEP – Canadian Hypertension Education Program Recomen-
dations,  pela suas relevâncias ao estabelecimento correto do diagnóstico e também 
para que se objetive o melhor nível de controle da pressão arterial com a finalidade 
de oferecer maiores benefícios aos pacientes sob tratamento.

Descritores: Hipertensão, Diagnóstico, Diretrizes de Hipertensão.

Abstract
The diagnosis of arterial hypertension has undergone changes, with the advent of 

blood pressure measurements outside the doctor’s clinic, whether through 24-hour Am-
bulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) or Home Blood Pressure Monitoring (HBPM). 
More recently, two types of behavior have been individualized and represented by: White 
coat Hypertension, where the AP values are systematically elevated in the causal and 
normal measurements for MAPA or MRPA, and White coat normotension, or masked 
Hypertension, where the inverse occurs, i.e. systematically normal arterial pressures are 
recorded in the clinic, with undoubtedly abnormal values by the measurement methods 
outside the clinic (MAPA or MRPA). This article discusses the main guidelines on ar-
terial Hypertension published by the Brazilian Societies of Cardiology, Nephrology and 
Hypertension – DBH VI, the European Societies of Cardiology and Hypertension, 2014 
Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults: Report 
from the Eighth Joint National Committee (JNC 8), American and International Societies 
of Hypertension, and the CHEP – Canadian Hypertension Education Program Recom-
mendations, due to their importance for the correct establishment of the diagnosis, and 
also seeking to obtain the best level of blood pressure control, in order to offer greater 
benefits for patients undergoing treatment.

Descriptors: Hypertension, Diagnosis, Hypertension Guidelines. 
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Introdução
As principais diretrizes de hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) ocupam-se desse tema pela sua relevância quer para 
o estabelecimento correto do diagnóstico quer para que 
se objetive o melhor nível de controle da pressão arterial 
(PA) com a finalidade de oferecer benefícios aos pacientes 
sob tratamento.

Para atender a esse assunto foram discutidas as di-
retrizes de HAS publicadas pelas Sociedades Brasileiras 
de Cardiologia, Nefrologia e de Hiperrtensão – DBH VI1, 
Sociedades Europeias de Cardiologia e Hipertensão2, 2014 
Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood 
Pressure in Adults:  Report From  the Eighth Joint National 
Committee (JNC 8)3  Sociedades Americana e Internacional 
de Hipertensão4 e CHEP – Canadian Hypertension Education 
Program Recomendations5. 

Diagnóstico da Hipertensão Arterial Sistêmica
O diagnóstico da HAS sofreu mudanças com o advento 

das medidas de PA fora do consultório, quer por meio da 
Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial de 24 horas 
– MAPA, quer pela Monitorização Residencial da Pressão 
Arterial – MRPA. 

Tanto a MAPA quanto a MRPA possibilitaram a definição 
de tipos de comportamento da pressão arterial que antes 
não eram conhecidos. Em passado não muito distante havia 
dois tipos de indivíduos que se comportavam quanto à PA 
em: hipertensos (quando apresentavam valores de PA ≥ 140 
x 90 mm Hg, respectivamente para a PA Sistólica e Diastó-
lica) ou normotensos se esses valores não eram atingidos 
pelas medidas casuais ou de consultório.

Mais recentemente, dois novos tipos de comportamento 
foram individualizados e representados por: hipertensão do 
avental branco, quando os valores de PA são sistematica-
mente elevados nas medidas casuais e normais pela MAPA 
ou MRPA e normotensão do avental branco ou hipertensão 
mascarada quando o inverso ocorre qual seja, pressões ar-
teriais sistematicamente normais no consultório com valores 
indubitavelmente anormais pelos métodos de medidas fora 
dele (MAPA ou MRPA).

Esses comportamentos de PA têm prevalências variadas 
em estudos diversos e com os níveis de normalidade con-
siderados para cada um dos métodos empregados, mas 
podem ser definidos de acordo com a figura 1.

Portanto, devemos, atualmente, considerar para fins 
de diagnóstico, esses quatro tipos de comportamento da 
pressão arterial.

A classificação da PA em adultos (> 18 anos) tendo 
como referência as medidas casuais é segundo as Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão VI1 representada pelos valores 
que estão expressos na tabela 1.

Quando consideramos as diversas formas de medidas, 
incluindo MAPA e MRPA há algumas divergências sobre 
critérios de anormalidade a partir dos valores obtidos.

De modo geral, entretanto, parece haver consenso em 
se admitir como valores acima dos quais os comportamen-
tos podem ser definidos como anormais, o que está expres-
so nas Diretrizes das Sociedades Europeias de Hipertensão 
e Cardiologia2 (Tabela 2).

Para o diagnóstico da HAS, sem considerar os demais 

Categoria PAS 
(mmHg)

PAD
(mmHg)

PA Casual ≥140 e / ou ≥90

MAPA e / ou

Vigília ≥135 e / ou ≥85

Sono ≥120 e / ou ≥70

24 horas ≥130 e / ou ≥80

MRPA ≥135 e / ou ≥85

Tabela 2. Valores de normalidade para as medidas de pressão 
arterial obtidas no consultório; pela MAPA e pelas medidas re-
sidenciais (MRPA)2.
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Figura 1. Diversos comportamentos da Pressão Arterial de acordo 
com o emprego das medidas de PA casuais ou de consultório ou 
MAPA. Os valores de normalidade para MAPA foram considerados 
≥ 135 x 85 mm Hg no período de vigília6.

Hipertensão
do
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14
0/

90

135/85

15%

53% 7%

25%

Normotenso
Verdadeira

Normotenso
do

Avental Branco

Hipertensão
Verdadeira

Pressão pela MAPA

ClassIficação Pressão sistólica 
(mmHg)

Pressão diastólica 
(mmHg)

Ótima < 120 < 80

Normal < 130 < 85

Limítrofe* 130-139 85-89

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109

Hipertensão estágio 3 ≥180, ≥ 110

Hipertensão sistólica isolada ≥ 140 < 90

Quando as pressões sistólica e diastólica situam-se em catego-
rias diferentes, a maior deve ser utilizada para classificação da 
pressão arterial.

*pressão normal-alta ou pré-hipertensão são termos que se equivalem na literatura. 

Tabela 1. Classificação da Pressão Arterial para adultos (> 18 anos) 
tendo como referências as medidas casuais ou de consultório1.
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possíveis diagnósticos de Hipertensão do Avental Branco e 
Normotensão do Avental Branco ou Hipertensão Mascara-
da, as DBH VI1 e as Diretrizes das Sociedades Europeias de 
Hipertensão e Cardiologia2 consideram que “HAS é diagnos-
ticada pela detecção de níveis elevados e sustentados de 
PA pela medida casual. A medida da PA deve ser realizada 
em toda avaliação por médicos de qualquer especialidade 
e demais profissionais da saúde”.

Assim, a rigor, o método de medida casual ou de con-
sultório ainda é o modelo de referência para o diagnóstico, 
não se podendo desprezar o papel relevante que tem as 
demais formas de avaliação como a MAPA e a MRPA.

Já foi proposta  uma forma de aplicar cada um desses 
métodos de forma racional e que permita a sua utilização 
com critérios a bem da melhor condução dos pacientes 
sob investigação para diagnóstico (Figura 2).

respectivamente, entre 140 – 149 x 90 – 99 mm Hg) ou 
estágio 2 (PA sistólica e diastólica, respectivamente, entre 
150 – 179 x 100 – 109 mm Hg) poderão ser beneficiados 
com valores de PA atingidos < 140 x 90 mm Hg.

Enquanto que os hipertensos em geral e aqueles com 
comportamento limítrofe com risco cardiovascular alto ou 
muito alto ou com três ou mais fatores de risco associa-
dos ou ainda com Diabetes Melito, Síndrome Metabólica ou 
Lesões em Órgãos-Alvo; bem como aqueles com Doença 
Renal com perda protéica > 1 g por litro de urina deverão 
ter metas a serem atingidas iguais a 130 x 80 mm Hg.

O recém-publicado documento americano Eighth Joint 
National Committee (JNC 8)3 faz mais ampla análise e pro-
põem algumas metas específicas, igualmente de acordo 
com situações e condições peculiares (Tabela 4) sugerin-
do, também, grupos de medicamentos mais apropriados 
a serem aplicados no tratamento inicial desses pacientes.

Considerações Finais
O diagnóstico da HAS, como de resto para todas as 

doenças em medicina, deve ser apropriadamente feito para 
que dois erros, igualmente deletérios, não sejam cometidos: 
deixar de tratar pessoas que se beneficiariam do tratamento 
instituído ou tratar outros que não teriam indicação para 
essa conduta.

Categorias Metas

Hipertensão Arterial estágios 1 e 
2 com risco cardiovascular baixo 
e médio

< 140 x 90 mm Hg

Hipertensos e comportamento 
limítrofe com risco cardiovascu-
lar alto e muito alto, ou com 3 ou 
mais fatores de risco, DM, SM ou 
LOA. Hipertensos com DRC com 
proteinúria > 1 g/litro

 130 x 80 mm Hg

DM = Diabetes Melito; SM = Síndrome Metabólica; LOA = Lesões de Órgãos-Alvo; 
DRC = Doença Renal Crônica.

Tabela 3. Metas ideais a serem atingidas em paciente tratados 
segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão VI – DBH VI1.

Figura 3. Redução do Risco Cardiovascular de acordo com o valor 
de Pressão Arterial atingido7.
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Metas a serem alcançadas com o tratamento 
anti-hipertensivo

Feito o diagnóstico, o tratamento instituído deverá ser 
conduzido de forma a se estabelecer um alvo de PA que 
confira o melhor beneficio ao paciente tratado.

Essa é uma área do conhecimento em HAS que tem 
merecido há muito, discussões não raramente acaloradas.

Um dos estudos que avaliou desfechos com níveis 
diversos de PA foi o HOT Study7 tendo demonstrado que 
para diferentes valores de pressão arterial alcançados os 
desfechos e a proteção cardiovascular foram também di-
ferentes (Figura 3).

As DBH VI consideram que as metas a serem atingidas 
devem considerar os níveis de risco de cada população 
tratada em particular, além dos valores de PA estabelecendo 
(Tabela 3) que os indivíduos com risco cardiovascular baixo 
e médio classificados no estágio 1 (PA sistólica e diastólica, 

Figura 2. Sugestões para a utilização da MAPA e da MRPA para 
fins de diagnóstico dos vários tipos de comportamento da PA e 
tomada de decisão.
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Diretriz População Metas Opção de droga inicial
2014 Hypertension Guideline Geral ≥ 60 anos <150/90 Não negros: HCT, IECA, BRAII, ACC. 

Geral < 60 anos <140/90 Negros: ACC, HCT.
Diabetes <140/90 HCT, IECA, BRA II, ACC
DRC <140/90 IECA ou BRA II

ESH/ESC 20138 Geral não idosa <140/90 BB, HCT, ACC, IECA, BRA II
Geral idosos < 80 anos <150/90
Geral ≥ 80 anos <150/90
Diabetes <140/85 IECA ou BRA II
DRC sem proteinúria <140/90 IECA ou BRA II
DRC com proteinúria <130/90

CHEP 20139 Geral < 80 anos <140/90 HCT, BB (< 60 anos) IECA ou BRA II (não negros)
Geral ≥ 80 anos <150/90

Diabetes <130/80 IECA ou BRA II com RCV adicional
IECA, BRA II, HCT ou ACC DHP sem RCV adicional.

DRC <140/90 IECA ou BRA II
ADA 201310 Diabetes <140/80 IECA ou BRA II
KDIGO 201211 DRC sem proteinúria ≤140/90 IECA ou BRA II

DRC com proteinúria ≤130/80
NICE 201112 Geral < 80 anos <140/90 < 55 anos: IECA ou BRA II

Geral ≥ 80 anos <150/90 < 55 anos: IECA ou BRA II
ISHIB 201013 Negros (baixo risco) <135/85 HCT ou ACC

LOA ou risco CN <130/80

Tabela 4. Metas a serem atingidas de acordo com várias diretrizes de hipertensão, populações específicas e opções para a escolha das 
drogas iniciais (Modificadas do JNC VIII)3.

HCT = Hidroclortiazida; IECA = Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina; BRA II = Bloqueadores dos Receptores AT1 da Angiotensina II; ACC = Antagonistas dos Canais de 
Cálcio; BB = Beta-bloqueadores; DHP = Dihidropiridinicos; DRC = Doença Renal Crônica; LOA = Lesões de Órgãos-Alvo.

O diagnóstico deve ser feito, basicamente, por meio das 
medidas casuais ou de consultório tendo-se, hoje, obriga-
toriamente que considerar a utilização de métodos de ava-
liação da pressão arterial fora do consultório representados 
pela MAPA e pela MRPA (Figura 2).

As metas a serem atingidas para a melhor evolução dos 
pacientes sob tratamento devem considerar não só os valores 
de pressão arterial, mas o risco cardiovascular presente. 

As tabelas 3 e 4 indicam esses valores definidos pelas 
DBH VI e no Joint VIII que analisam outras diretrizes rele-
vantes para chegar a valores de metas específicas.
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Resumo
O exame de fundo de olho tem importância histórica e mantém sua relevância nos dias 

atuais, por possibilitar de maneira não invasiva, observar e avaliar o “interior” do corpo 
humano, além de ser um importante marcador de lesão de órgão-alvo em hipertensos. 
O surgimento de tecnologias de aquisição de imagens digitais permitiu acessar o fundo 
de olho de maneira mais simples, com grande definição, muitas vezes não necessitando 
dilatação da pupila. Isso tornou a observação do fundo de olho, que outrora era realizada 
apenas por pessoas com treinamento especial, fosse feita com extrema facilidade e quase 
sem treinamento. Estas “facilidades” permitiram que inúmeros artigos científicos fossem 
realizados, estabelecendo características do fundo de olho como relevante marcador de 
lesão de órgão-alvo em hipertensos. A incorporação de tecnologias virtuais na prática da 
medicina facilitará o acesso dos pacientes, reduzirá custos e certamente irá revolucionar 
a relação médico-paciente nos próximos anos.

Descritores: Retinopatia, Retinopatia Hipertensiva, Hipertensão. 

Abstract
Eye fundus examination is of historical importance, and maintains its relevance nowadays, 

by enabling non-intrusive observation and evaluation “inside” the human body, as well as 
being an important marker of target organ damage in hypertensive patients. The emergence 
of technologies for digital image acquisition have enabled easier access to the eye fundus, 
with greater definition, and often without having to dilate the pupil. As a result, eye fundus 
examination, once carried out only by people with special training, is now performed with 
extreme ease and almost no training. These “facilities” have led to numerous scientific arti-
cles, establishing the characteristics of the eye fundus as a relevant marker of target organ 
damage in hypertensive patients. The incorporation of virtual technologies into the practice 
of medicine will facilitate patient access, reduce costs, and without doubt, revolutionize the 
doctor-patient relationship in the coming years.

Descriptors:  Retinopathy, Hypertensive Retinopathy, Hypertension.

Introdução
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) aumenta as chan-

ces de ocorrerem complicações cardiovasculares, cerebro-
vasculares, renais e retinianas. Tais complicações podem 
ser denominadas lesões de órgãos – alvo1. O desenvolvi-
mento de lesões subclínicas como, hipertrofia do ventrículo 
esquerdo (HVE), aumento da espessura íntima/média dos 
grandes vasos, microalbuminúria com disfunção glomerular, 
déficits cognitivos e retinopatia hipertensiva, precedem a 
maioria das complicações, incluindo acidentes vasculares 
encefálicos (AVE), insuficiência cardíaca congestiva (ICC), 
infarto agudo do miocárdio (IAM), insuficiência renal e oclu-
sões vasculares retinianas2,3. 

A retinopatia hipertensiva é conhecida como importante 

preditor de morbidade e mortalidade. Estudos epidemiológi-
cos e clínicos evidenciam que marcadores de retinopatia hi-
pertensiva são associados com aumento da pressão arterial, 
doenças vasculares sistêmicas, doenças cerebrovasculares 
e cardiovasculares subclínicas, além de predizerem AVE, 
ICC e mortalidade relacionada a complicações cardiovas-
culares. Além disso, tem sido demonstrada a associação 
entre retinopatia hipertensiva e outras lesões de órgãos- 
alvo, independentemente dos níveis da pressão arterial4.

Através do exame de fundo de olho pode-se determinar 
a presença e/ou gravidade dos sinais de retinopatia hiper-
tensiva. Trata-se de um exame de peculiar, pois permite 
observação direta da microcirculação, uma “janela” natural 
do organismo. A despeito destas características, o valor do 

REVISÃO/REVIEW
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exame de fundo de olho tem sido questionado nas últimas 
décadas. A existência de inúmeras classificações que nem 
sempre têm aplicabilidade na prática clínica, a dificuldade 
em treinar profissionais para realizar o exame em grande 
escala, a alta variabilidade inter observadores5, tornaram 
este exame pouco exequível e pouco reprodutível6.

Com o surgimento de sistemas simplificados de clas-
sificação da retinopatia hipertensiva7,8, com o advento de 
novas tecnologias permitindo a aquisição e tratamento de 
imagens digitais, tornou novamente  interessante o estudo 
da microcirculação retiniana e especificamente da retino-
patia hipertensiva.

Sinais de retinopatia hipertensiva
Os principais achados da retinopatia hipertensiva são 

a esclerose arteriolar, observada pelo aumento do reflexo 
arteriolar e pode adquirir o aspecto de fio de cobre e fio 
de prata; o cruzamento arteriolovenular; o estreitamento do 
calibre arteriolar em grau e extensão variáveis; os microa-
neurismas. As hemorragias retinianas e os exsudatos duros 
e algodonosos  são manifestações visíveis de pequenos in-
fartos retinianos . A presença de papiledema está associada 
a quadros de pressão arterial muito elevada (hipertensão 
maligna). Acrescenta-se a estes, a retificação e a tortuo-
sidade arteriolar como sinais de retinopatia hipertensiva9. 
O reflexo luminoso dos vasos, mesmo tradicionalmente 
associado à arteriosclerose, é sensível às alterações da 
pressão arterial (PA)10, necessitando de uma reavaliação na 
sua interpretação e na sua utilidade para a classificação da 
retinopatia hipertensiva. 

Classificação da retinopatia hipertensiva
A primeira classificação da retinopatia hipertensiva surgiu 

em 1939 com o trabalho de Keith, Wagener e Barker11. Ong 
et al8, classificaram a retinopatia hipertensiva em nenhuma, 
leve, moderada e grave, foi uma abordagem simplificada 
comparada às classificações históricas, mas muito útil aos 
clínicos (Tabela 1). 

perda do suporte do endotélio, rotura da barreira endotelial, 
com passagem do plasma para dentro da parede do vaso, 
e necrose da mesma, com obliteração da luz do vaso (ne-
crose fibrinoide). Em decorrência destas alterações vascu-
lares, são observados os outros achados como exsudatos 
algodonosos, exsudatos duros, hemorragias retinianas e 
o papiledema12-13. Por outro lado, a elevação da pressão 
arterial isoladamente, não explica totalmente os achados 
da retinopatia hipertensiva14. Estudos recentes mostraram 
que o estresse oxidativo, inflamação, aumento da ativação 
plaquetária e disfunção endotelial podem estar envolvidos 
na patogênese da retinopatia hipertensiva15,16. Recentemen-
te, Castro et al., observaram que não apenas a HAS mas 
também sua variabilidade pode induzir estresse oxidativo 
em retina de ratos17.

Importância do reconhecimento da retinopa-
tia hipertensiva

A baixa sensibilidade das anormalidades retinianas 
associadas à HAS indica que a retinopatia hipertensiva 
não é comum em indivíduos hipertensos5. Menos da me-
tade das alterações retinianas associadas à HAS, não são 
explicadas pelo aumento da pressão arterial (baixo valor 
preditivo positivo)5. Várias outras condições são associa-
das à retinopatia hipertensiva, como etnia18, tabagismo19, 
concentração de colesterol sérico20, diabetes, índice de 
massa corporal21. A alta especificidade indica que a re-
tinopatia hipertensiva é rara em pacientes com pressão 
arterial normal5. Metade dos hipertensos não apresenta 
retinopatia hipertensiva (baixo valor preditivo negativo). 
Portanto o exame de fundo de olho não pode determinar 
se o paciente é hipertenso ou normotenso5.

Por outro lado, os sinais de retinopatia hipertensiva são 
reconhecidos como importantes indicadores de risco para 
HVE22,23 e doenças cardiovasculares24 De Leonardis et al25. 
sugeriram que a retinopatia hipertensiva é mais sensível 
que a HVE no reconhecimento da lesão de órgão-alvo da 
HAS. Além disso, a retinopatia hipertensiva é mais comum 
em pacientes com AVE e ataque isquêmico transitório26.

Recentemente Ong et al8, demonstraram que a reti-
nopatia hipertensiva é um preditor de AVE, independen-
temente dos níveis de pressão arterial, mesmo em pa-
cientes hipertensos com bom controle pressórico. Trata-se 
de um achado surpreendente, que pode ser explicado 
por hipertensão mascarada, susceptibilidade individual 
de alguns hipertensos a doenças de pequenos vasos. Tal 
susceptibilidade pode incluir fatores estruturais que afetam 
a resistência arteriolar à pressão, como anormalidades do 
colágeno ou elastina27.

Como acessar o fundo de olho nos dias 
atuais? E no futuro?

Hoje reconhecemos a avaliação das características do 
fundo de olho como um importante marcador para lesões 
de órgãos-alvo.  

O grande problema, que deixou este exame esquecido 
por muito tempo, era sua difícil exequibilidade e baixa repro-
dutibilidade.  Na década de 1990, surgiram os retinógrafos 
que facilitaram a visualização do fundo de olho. Atualmente 
existem equipamentos digitais, que permitem acessar o fun-

Grau Sinais retinianos

Nenhum Sinais não detectáveis.

Leve
Presença de estreitamento arteriolar generalizado, 
estreitamento arteriolar focal, cruzamentos arterio-
lovenosos ou combinação destes sinais.

Moderado
Presença de hemorragias superficiais ou profun-
das, microaneurismas, exsudatos algodonosos ou 
a combinação destes sinais.

Grave Presença de sinais de retinopatia hipertensiva mo-
derada e edema de disco óptico.

Tabela 1- Classificação da retinopatia hipertensiva segundo Keith, 
Wagener e Barker.

Fisiopatologia da retinopatia hipertensiva
Os mecanismos fisiopatológicos envolvidos na retinopa-

tia hipertensiva ainda não são completamente conhecidos.  
Acredita-se que as alterações vasculares retinianas podem 
ocorrer em resposta à pressão arterial elevada com vaso-
constrição intensa, degeneração da musculatura lisa com 
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do de olho com muita precisão e eventualmente sem neces-
sidade de dilatação pupilar (equipamentos não midriáticos).

Outras tecnologias como a tomografia de coerência 
óptica (TCO) do fundo de olho permitem, por exemplo, 
avaliar neurodegeneração cerebral em mal de Alzheimer28 
e correlacionar achados do fundo de olho (nervo óptico) 
em pacientes com compressão quiasmática29.

A avaliação do segmento anterior dos olhos e retina, 
já pode ser realizada através de dispositivos móveis como 
telefones celulares e smartphones. Associado a “democra-
tização” da captação de imagens, algoritmos estão sendo 
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desenvolvidos para tornar cada vez mais reprodutível a aná-
lise das características do fundo de olho. A incorporação 
de tecnologias virtuais na prática da medicina facilitará o 
acesso dos pacientes, reduzirá custos e certamente irá re-
volucionar a relação médico-paciente nos próximos anos30.
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Resumo
Evidências comprovam que a rigidez arterial apresenta uma forte correlação com lesões 

de órgãos-alvo e é um fator de risco para eventos cardiovasculares na população hiperten-
sa, independente de outros fatores de risco mais conhecidos. Diversos mecanismos estão 
envolvidos na relação entre hipertensão e rigidez arterial, como envelhecimento, inflamação, 
alterações metabólicas e neuro-humorais. Estes mecanismos justificam a rigidez arterial 
como consequência, mas também com causa de elevação da pressão arterial, de acordo 
com alguns estudos clínicos e experimentais. A rigidez arterial pode ser avaliada de forma 
local, regional ou sistêmica. Entre as diversas formas, a medida da velocidade da onda 
de pulso (VOP) é considerada um preditor independente para morbidade e mortalidade 
cardiovascular em diversas populações. Particularmente, a VOP carótido-femoral tem o 
maior valor preditivo e possui valores de referência disponíveis, por isso é considerada o 
padrão-ouro para a medida da rigidez arterial aórtica ou central. Considerando que a VOP 
carótido-femoral é altamente dependente da idade e da pressão arterial, há uma série de 
limitações quando se define um ponto de corte fixo para toda a população. Além disso, a 
distância entre as artérias deve ser medida com muita precisão, pois pequenas diferen-
ças podem influenciar o valor final da VOP. A rigidez arterial sistêmica pode ser avaliada 
indiretamente através da análise da onda de pulso aórtica derivada a partir da tonometria 
de aplanação da artéria radial. Todavia, a relação entre os parâmetros centrais obtidos 
e a rigidez arterial é complexa e, por isso, não devem ser interpretados isoladamente.

Descritores: Rigidez Vascular, Análise de Onda de Pulso, Fatores de Risco.

Abstract
Evidence has shown that arterial stiffness is closely correlated with lesions of the 

target organs, and is a risk factor for cardiovascular events in the hypertensive population, 
independent of other more well-known risk factors. Various mechanisms are involved in 
the relationship between Hypertension and arterial stiffness, such as aging, inflammation, 
metabolic changes and neuro-humoral changes. These mechanisms explain arterial 
stiffness as a consequence, but also as the cause of increased blood pressure, ac-
cording to some clinical and experimental studies. Arterial stiffness can be evaluated 
locally, regionally, or systemically. Among the various forms, the measurement of pulse 
wave velocity (PWV) is considered an independent predictor for cardiovascular morbidity 
and mortality in various populations. Carotid-femoral PWV, in particular, has the highest 
predictive value, and available reference values. For this reason, it is considered the 
gold standard for measuring aortic or central arterial stiffness. Considering that the 
carotid-femoral PWV is highly dependent on age and arterial pressure, there is a series 
of limitations when defining a fixed cut-off point for the whole population. Furthermore, the 
distance between the arteries should be measured very precisely, as small differences 
can influence the final PW score. Systemic arterial stiffness can be evaluated indirectly, 
through the analysis of aortic pulse wave derived from radial artery applanation tonometry. 
However, the relationship between the central parameters obtained, and arterial stiffness, 
is complex, and should not be interpreted in isolation.

Descriptors: Vascular Stiffness, Pulse Wave Analysis, Risk Factors.
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Introdução
A hipertensão arterial é considerada um fator de risco 

clássico para o desenvolvimento de doenças cardiovas-
culares, sendo que a mortalidade cardiovascular aumenta 
de forma progressiva com a elevação dos níveis pressóri-
cos já a partir de 115/75 mmHg1. Mudanças desfavoráveis 
nas propriedades elásticas das artérias de grande calibre 
associadas à hipertensão contribuem para esta elevação 
da mortalidade. Alguns estudos têm demonstrado o inde-
pendente papel prognóstico da rigidez arterial em eventos 
cardiovasculares em pacientes hipertensos2,3, o que pode 
ser avaliada por meio de métodos de simples realização e 
não invasivos.

Por esse motivo, durante a última década tem havido 
um grande interesse na detecção precoce de doença vas-
cular, a fim de prevenir novos eventos cardiovasculares. 
Consequentemente, várias técnicas foram desenvolvidas 
para determinar o grau de rigidez arterial.

Por que avaliar a rigidez arterial?

Relação com lesões de órgãos-alvo
A complacência das grandes artérias, ricas em fibras 

elásticas íntegras nos indivíduos jovens com pressão arterial 
normal, é responsável pela absorção da energia gerada 
na ejeção do volume sistólico pelo ventrículo esquerdo, re-
duzindo assim a transmissão de um componente pulsátil 
excessivo para a circulação periférica. Com o desenvol-
vimento progressivo da rigidez arterial, a energia pulsátil 
passa a ser menos amortecida nas artérias centrais, sendo 
transmitida para as pequenas artérias e microcirculação, 
favorecendo episódios de isquemia e lesão tecidual em 
órgãos altamente vascularizados como cérebro e rins. Caso 
estas alterações hemodinâmicas não sejam modificadas, 
disfunções orgânicas subclínicas começam a surgir nestes 
órgãos-alvos, caracterizadas como redução da filtração glo-
merular4,5 e do desempenho cognitivo6,7.

A associação entre hipertensão arterial e rigidez arterial 
também favorece o aparecimento mais precoce de lesões 
cardíacas. A rigidez aórtica elevada propicia uma sobrecarga 
pulsátil para o coração, o que resulta na redução do relaxa-
mento diastólico e na hipertrofia ventricular esquerda. Este 
mecanismo parece explicar a associação entre rigidez arterial 
e insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada8.

Valor prognóstico
A rigidez arterial tem sido o marcador de doença vascu-

lar mais associado com o risco cardiovascular global. Em 
uma análise recente do estudo de Framingham, a inclu-
são da rigidez arterial foi útil para reclassificação do risco, 
mesmo no modelo incluindo a pressão arterial sistólica9.
Uma meta-análise concluiu que a rigidez arterial é um forte 
preditor de futuros eventos cardiovasculares e mortalidade 
geral10. Outra meta-análise mais recente confirmou que a 
rigidez arterial, avaliada através da velocidade da onda de 
pulso (VOP), é um importante fator de risco para doenças 
cardiovasculares e capaz de reclassificar o risco mesmo em 
modelos que incluem os clássicos fatores de risco. Estas as-
sociações foram mais potentes nos indivíduos mais jovens11.

Que mecanismos estão envolvidos na 
rigidez arterial?

A rigidez arterial é determinada pelas propriedades in-
trínsecas da parede arterial e pela interação entre diâmetro 
e fluxo. Diversos mecanismos estão envolvidos na patogê-
nese da rigidez arterial (Figura 1). Estudos têm demons-
trado a relação de componentes da síndrome metabólica 
com enrijecimento da parede arterial12,13. A associação entre 
obesidade e rigidez arterial parece ser mais evidente nos 
indivíduos mais idosos14. A disfunção metabólica, por sua 
vez, pode levar a alterações neuro-humorais, especialmente 
a hiperatividade do sistema nervoso simpático15. A redução 
da sensibilidade dos barorreceptores que está associada 
à hiperatividade simpática pode ser a origem ou a conse-
quência da rigidez nas artérias centrais16. O aumento da 
sensibilidade ao sal é mais comum na população idosa e 
pode ter um papel no desenvolvimento da rigidez vascu-
lar, mas esta hipótese precisa ser comprovada. O aumento 
das concentrações plasmáticas de aldosterona ocorre tam-
bém com mais frequência com o envelhecimento e podem 
contribuir para maior rigidez arterial. Estudos experimentais 
demonstram que os efeitos da angiotensina II no remodela-
mento vascular podem ser mediados pela aldosterona17,18.

Além disso, o antagonismo da aldosterona, com espirono-
lactona e com eplerenone, foi capaz de atenuar o processo 
de inflamação na aorta de animais hipertensos19,20. Outros 
mediadores inflamatórios, como o fator de necrose tumoral 
alfa (TNF-α) e interleucina-6, também estão associados com 
a fragmentação gradual da elastina e acúmulo de colágeno 
na parede vascular, principais componentes do processo 
de rigidez arterial21.

Causa ou consequência ?
A rigidez arterial é frequentemente considerada como 

uma complicação da doença vascular hipertensiva. Neste 
caso, o processo de envelhecimento vascular com o avan-
çar da idade se soma ao efeito da hipertensão que acelera 
o desenvolvimento da rigidez nas grandes artérias.

Por outro lado, estudos recentes indicam que a rigidez 
arterial pode preceder e estar envolvida na patogênese da 
hipertensão22. Em um modelo experimental de obesidade 
induzida por dieta, a maior rigidez aórtica contribuiu para o 
desenvolvimento de hipertensão sistólica23. Estudos clínicos 
também têm concordado que a rigidez aórtica aumentada 
pode anteceder o desenvolvimento da hipertensão24-27. No 
grupo de indivíduos normotensos da coorte de descendentes 

Figura 1. Mecanismos envolvidos no desenvolvimento da rigidez 
arterial na hipertensão.
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do estudo Framingham, o maior grau de rigidez aórtica foi 
um fator de risco para o aumento progressivo da pressão 
arterial e para o início de hipertensão durante os sete anos 
de acompanhamento28.

Como avaliar a rigidez arterial na prática 
clínica?

Diversos métodos têm sido desenvolvidos com o ob-
jetivo de medir a rigidez arterial de forma não-invasiva. De 
uma maneira didática, três formas principais devem ser 
consideradas na avaliação da rigidez arterial: local, regio-
nal ou sistêmica. 

Rigidez local - variação do diâmetro do vaso 
em relação à pressão de distensão

Esta técnica é baseada na obtenção da imagem vascular 
com ultrassonografia de alta resolução para medidas exatas 
dos diâmetros arteriais em diversos momentos do ciclo cardí-
aco e com tonometria de aplanação. Os valores de pressão 
a serem considerados devem ser relativos ao da artéria es-
tudada, não podendo utilizar os valores da pressão arterial 
obtidos no braço devido à diferença secundária à reflexão da 
onda de pulso. Este método permite uma avaliação precisa 
da rigidez arterial, mas apenas no local do segmento estu-
dado. Como a rigidez arterial não é a mesma nos diversos 
segmentos do sistema circulatório, esta avaliação tem pouca 
aplicabilidade, pois não pode ser generalizada, e tem baixo 
valor preditivo comparado a outros métodos29. 

Rigidez regional - medida da velocidade da 
onda de pulso

A velocidade da onda de pulso (VOP) tem demons-
trado ser um preditor independente para morbidade e 
mortalidade cardiovascular na população em geral30 e em 
pacientes com hipertensão2,3, diabetes31 e doença renal 
terminal32, o que confere à medida da VOP uma ferramenta 
útil na avaliação de risco para eventos cardiovasculares e 
estratificação de risco9,10.

A VOP é usualmente medida entre duas artérias distan-
tes. Técnicas de medidas oscilométricas da VOP em um úni-
co ponto (ex. Arteriograph) e em 24 horas de monitorização 
ambulatorial (Mobil-O-Graph) ainda são recentes e, embora 
tenham correlação com os outros métodos, necessitam de 
mais estudos para comprovação do valor preditivo. A VOP 
braço-tornozelo (baPWV: brachial-ankle pulse wavevelocity) 
é um método oscilométrico obtido com manguito colocado 
sobre a artéria braquial e outro na panturrilha33. Embora 
popular na Ásia, não é bem aceito no Ocidente e a cor-
relação com eventos cardiovasculares não é robusta. A 
medida entre as artérias carótida e radial permite verificar 
a rigidez arterial periférica, representada, então, pela VOP 
carótido-radial, mas esta não possui uma relação direta com 
eventos cardiovasculares. Quando os locais escolhidos para 
a medida da VOP são as artérias carótida e femoral, a velo-
cidade da onda de pulso carótido-femoral (VOP-cf) é obtida 
(Figura 2). Embora esta avaliação resulte na exclusão do 
segmento proximal da aorta e sofra influência da extensão 
variável das artérias ilíaca e femoral, a VOP-cf tem o maior 
valor preditivo e possui valores de referência disponíveis, 

por isso é considerada o padrão-ouro para a medida da 
rigidez arterial aórtica ou central.

Alguns aparelhos vêm sendo utilizados para a medida 
da VOP, mas dois deles com maior frequência: Complior 
(Alam Medical, Vincennes, França) e Sphygmocor (Atcor, Si-
dney, Austrália). No primeiro, as ondas de pulso carotídeo e 
femoral são captadas simultaneamente através de sensores 
aplicados diretamente sobre estas artérias. No segundo, as 
ondas de pulso carotídeo e femoral são captadas suces-
sivamente e sincronizadas com a onda R do eletrocardio-
grama. Independentemente do aparelho utilizado, a VOP-cf 
é calculada dividindo a distância do trajeto pelo tempo de 
trânsito (VOP=distância/tempo). Por isso, a distância deve 
ser medida com muita precisão, pois pequenas diferenças 
podem influenciar o valor final da VOP. No passado havia 
diversos métodos para a medida da distância, tornando 
incomparáveis os valores de diversos estudos realizados. 
Recentemente, um documento de consenso foi publicado 
por um grupo de especialistas europeus (Artery Society) 
padronizando a distância como a medida direta entre as 
artérias carótida e femoral multiplicado por 0,834.A medida 
direta deve ser obtida com uma fita métrica em linha reta 
e, quando não for possível devido ao abdômen obeso, 
o uso de um estadiômetro infantil (infantômetro) torna a 
medida mais confiável. Nas últimas diretrizes, européia e 
brasileira, de hipertensão, o ponto de corte para VOP-cf 
foi estabelecido em 12 m/s, acima do qual haveria maior 
risco cardiovascular35,36. Este limiar foi baseado em estudos 
longitudinais tanto na população geral30, como em pacien-
tes hipertensos3,37 e idosos38. Todavia, este ponto de corte 
foi baseado no valor integral da medida entre as artérias 
carótida e femoral como valor da distância do trajeto. Como 
a nova padronização determina que este valor da distância 
deva ser multiplicado por 0,8, o novo ponto de corte seria 
de 9,6 m/s, mas para facilitar a prática diária, este valor foi 
aproximado para 10 m/s34. Obviamente, há uma série de 
limitações quando se define um ponto de corte fixo para 
toda a população, considerando que a VOP-cf é altamente 
dependente da idade e da pressão arterial. De fato, valo-
res de referência para a VOP-cf de acordo com a idade e 
pressão arterial já foram estabelecidos, embora tenha sido 
estimado para a população européia39.

A padronização do método é extremamente necessária, 
pois há diversos fatores que, se não forem considerados, 
poderão resultar em valores não confiáveis. Pelo menos 

Figura 2. Ondas de pulso carotídeo (superior), femoral (intermediário) 
e radial (inferior) obtidas para medida da velocidade da onda de 
pulso central e periférica.
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duas medidas devem ser obtidas e, se a diferença entre 
elas for maior que 0,5 m/s, uma terceira medida deve ser 
realizada. Outras considerações também relevantes são 
demonstradas na tabela 1. 

Conforme citado anteriormente, a VOP central é influen-
ciada pela pressão arterial do paciente. Por esta razão, 
alguns autores indicam que esta medida deve ser ajusta-
dapela pressão arterial média, obtendo assim a VOP-cfnor-
malizada (normVOPcf = VOP-cf/PAM x100)40.

neo. O maior argumento para este método é a eliminação 
do componente da pressão arterial no resultado final. Por 
outro lado, esta técnica sofre influência da aterosclerose nos 
membros inferiores, o que é relativamente frequente, e, por 
isso, não vem sendo testada na Europa ou nas Américas.

Uma forma indireta de avaliar a rigidez arterial sistêmica 
é através da análise da onda de pulso aórtica derivada a 
partir da tonometria de aplanação da artéria radial (Figura 3). 
Após medida da pressão arterial na artéria braquial, ondas 
de pulso da artéria radial do mesmo lado devem ser obtidas 
durante no mínimo dez segundos através de um tonômetro, 
idealmente calibrado de acordo com a pressão arterial mé-
dia e diastólica que apresentam valores semelhantes nas 
artérias de grande e médio calibre. A pressão sistólica não 
deve ser usada para calibração devido à amplificação da 
pressão de pulso, basicamente porque a pressão sistólica 
aumenta progressivamente de valor da área central para a 
periferia. Interessantemente, a diminuição desta amplifica-
ção da pressão de pulso é um marcador de rigidez arterial. 
Como o processo de enrijecimento das artérias centrais 
resulta no aumento da pressão sistólica aórtica, a diferença 
para as artérias periféricas é reduzida48. 

A ejeção ventricular origina uma onda de pulso incidente 
que é refletida nas bifurcações e na microcirculação. As on-
das refletidas retornam em direção ao coração e se somam 
à onda incidente no final da sístole e início da diástole nos 
indivíduos mais jovens com boa complacência arterial. Este 
fenômeno tem uma grande importância fisiológica, pois au-
menta a pressão de enchimento das coronárias que ocorre 
no período de diástole. Assim, além dos níveis pressóricos 
centrais, a análise da onda de pulso fornece outros parâ-
metros hemodinâmicos centrais que exigem uma adequada 
interpretação. Um dos principais é a pressão de incremento 
(AP, augmentation pressure) que representa o valor absoluto 
(em mmHg) do aumento da pressão sistólica aórtica que 
é devido à reflexão da onda de pulso. Quando este valor 
é relativo à pressão de pulso aórtica, obtemos o índice de 
incremento (AIx, augmentation índex = AP/PP x100). A fre-
quência cardíaca é um dos principais fatores que influencia 
estes índices, pois, quando baixa, facilita a entrada da onda 
refletida no período da sístole, aumentando assim o AP 
e o AIx e, consequentemente, a pressão sistólica aórtica, 
especialmente quando há maior grau de rigidez arterial que 
acelera a velocidade da onda de pulso. Por isso, o próprio 
programa de análise fornece também o AIx@75, que re-
presenta o AIx corrigido para uma frequência cardíaca de 
75 bpm. Embora este índice sirva para comparação entre 
diferentes grupos de pacientes, na verdade não reflete o 
impacto da onda de pulso refletida naquele paciente. De 

Antes do procedimento Durante o procedimento

Manter a sala do exame em 
silêncio e com a temperatura 
estável.

Realizar as medidas preferen-
cialmente no lado direito do 
paciente.

Não permitir refeições, café e 
fumo por 3 horas, no mínimo, 
antes do exame.

Realizar as medidas repetidas 
sempre na mesma hora do dia.

Manter o paciente deitado, 
na posição supina, por pelo 
menos 10 minutos antes do 
exame.

Medir a distância entre as arté-
rias carótida e femoral usando 
uma fita métrica em linha reta; 
uso de um infantômetro pode 
ser útil nos obesos.

Considerar possível efeito do 
avental branco.

Recomendar ao paciente para 
não falar ou dormir durante o 
exame.

Não realizar nas seguintes 
condições: arritmias, quadro 
clínico instável, estenose caro-
tídea grave, síndrome do seio 
carotídeo.

Obter duas medidas de VOP e 
calcular a média; se a diferen-
ça entre elas for >0,5m/s, ob-
ter uma terceira e considerar 
a mediana.

Tabela 1. Recomendações para a medida da velocidade da onda 
de pulso

Rigidez sistêmica
Alguns parâmetros mais simples podem avaliar a rigidez 

arterial sistêmica. A própria pressão de pulso periférica, obti-
da pela diferença entre as pressões sistólica e diastólica da 
artéria braquial, pode ser considerada como um marcador 
de rigidez arterial. Todavia, embora tenha relação com outros 
marcadores de rigidez arterial, não é comprovada como fator 
preditivo independente de outros fatores. A monitorização 
ambulatorial da pressão arterial (MAPA) de 24 horas tam-
bém pode fornecer uma parâmetro conhecido como índice 
de rigidez arterial ambulatorial (AASI, ambulatorial arterial 
stiffness índex). Este índice é calculado após plotar todos 
os valores da pressão sistólica com os respectivos valores 
da pressão diastólica em modelo de regressão linear para 
obter o slope, sendo estimado pela fórmula: AASI= 1-slope41. 
Embora alguns estudos demonstram a associação deste ín-
dice com lesões de órgãos-alvo42, especialmente disfunção 
renal43,44, sua interpretação ainda é controversa45, embora 
haja evidência do valor preditivo na hipertensão resistente46.

Pesquisadores japoneses têm valorizado mais o índice 
vascular cardio-torácico, conhecido como CAVI (cardio-
-ankle vascular índex)47. Este é um método relativamente 
rápido que utiliza quatro manguitos, um para cada membro 
superior e inferior, com registro eletrocardiográfico simultâ-
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Figura 3. Imagem da onda de pulso aórtica derivada a partir da onda 
de pulso radial obtida pela tonometria de aplanação.
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fato, a relação entre estes parâmetros e a rigidez arterial 
é complexa e envolve diversos fatores determinantes. Por 
isso, não devem ser interpretados isoladamente49.

Efeitos do tratamento anti-hipertensivo
Os efeitos dos medicamentos anti-hipertensivos na ri-

gidez arterial são complexos e dependem de fatores como 
tempo de uso do medicamento e tipo de artéria avaliada50. 
De forma geral, os medicamentos podem diminuir a rigidez 
arterial tanto de forma direta, através do relaxamento da 
musculatura lisa vascular na túnica média, como de for-
ma indireta, por meio da atenuação da onda refletida pela 
dilatação das artérias musculares50. Os efeitos estruturais 
ocorrem mais em longo prazo e incluem remodelamento 
vascular e redistribuição de elastina e colágeno nas paredes 
do vaso. Estudos demonstram redução da rigidez arterial 
devido ao uso agudo ou crônico de diferentes drogas anti-
-hipertensivas em pacientes com hipertensão primária50. De 
uma forma geral, todas as classes de anti-hipertensivos con-
tribuem para reduzir os valores de VOP, efeito diretamente 
relacionado à redução dos níveis pressóricos50. Na avaliação 
feita diretamente sobre a carótida, somente os inibidores 
de enzima conversora de angiotensina foram capazes de 
aumentar a distensibilidade arterial50. A bradicardia induzida 
pelos betabloqueadores pode ter um efeito direto sobre a 
hemodinâmica central, permitindo mais tempo para a onda 
de pulso refletida atingir um maior período da sístole, assim 
elevando a pressão sistólica aórtica, particularmente naque-
les com maior grau de rigidez arterial e VOP. Os inibidores 
do sistema renina-angiotensina parecem exercer um papel 
mais benéfico sobre a reflexão da onda50. 

Perspectivas
Considerando a associação com novos casos de hi-

pertensão, especialmente nos indivíduos de meia-idade e 
idosos, a rigidez arterial pode ser uma meta de tratamento 
naqueles com maior chance de elevação progressiva da 
pressão arterial, como os obesos e pré-hipertensos. Entre 
os pacientes hipertensos, o objetivo primário do tratamento 
é sempre a redução da pressão arterial sistólica e diastólica. 
Entretanto, como há diversas evidências demonstrando que 
a associação entre hipertensão e rigidez arterial é comum 
e um fator que dificulta o controle adequado da pressão 
arterial, o tratamento anti-hipertensivo nas próximas déca-
das pode mudar o foco para a pressão de pulso e para 
uma redução do grau de rigidez arterial avaliada através da 
VOP. Com esta conduta, certamente as pressões sistólica e 
diastólica também serão reduzidas e os órgãos-alvo mais 
protegidos. Infelizmente esta mudança de atitude ainda vai 
levar algum tempo, pois há necessidade de maior discus-
são e divulgação desses novos conceitos na comunidade 
médica. Além disso, um método simples que possa ser 
feito no consultório, com baixo custo e, principalmente, uma 
padronização internacional também são necessários para 
incluir a avaliação da rigidez arterial como procedimento 
obrigatório na avaliação do risco cardiovascular e como 
objetivo primário do tratamento da hipertensão arterial.

Conflitos de interesse
Os autores declaram não possuir conflitos de inte-

resse na realização deste trabalho.
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Resumo
O presente artigo revisa o importante papel na escolha da melhor opção de trata-

mento da hipertensão arterial de etiologia renovascular. Infelizmente a luz das últimas 
e mais atuais evidências científicas não houve diferença significativa entre as duas 
modalidades terapêuticas mais utilizadas, tratamento medicamentoso versus tratamento 
intervencionista percutâneo, na redução da morbidade e mortalidade cardiovascular 
do paciente com hipertensão arterial e estenose de artéria renal. Sabe-se, porém, 
que a doença renovascular quando presente em pacientes com perda progressiva da 
função renal, naqueles com edema agudo de pulmão de repetição, nos pacientes com 
doença arterial coronária ou disfunção ventricular esquerda onde um melhor controle 
da pressão arterial é necessário e o mesmo não é alcançado apesar do adequado 
tratamento medicamentoso, a intervenção percutânea se impõe. É certo que, inde-
pendente da opção terapêutica utilizada, é necessário que todas as comorbidades 
presentes sejam corrigidas para que melhores resultados finais sejam alcançados. A 
investigação precoce baseada em critérios clínicos de probabilidade somada ao auxílio 
de exames complementares permitirão maiores chances de acerto diagnóstico, cuja 
certeza só existirá após a realização da intervenção escolhida. Infelizmente a certeza 
que hoje temos em relação à opção diagnóstica mais adequada não existe quanto 
aos resultados tardios, exceto nas condições já expostas. 

  
Descritores: Hipertensão Arterial, Hipertensão Renovascular, Tratamento Medicamentoso, 
Tratamento Percutâneo.

Abstract
This article reviews the important role of the choice of best treatment option for arterial 

hypertension of renovascular etiology. Unfortunately, according to the latest and most up-
to-date scientific evidence, there is no significant difference between the two most com-
monly used modes of therapy: drug treatment vs. percutaneous interventionist treatment, 
in reducing cardiovascular morbidity and mortality in patients with arterial hypertension 
and stenosis of the renal artery. However, it is known that in renovascular disease, when 
present in patients with progressive loss of renal function, in those with acute repetition 
edema of the lung, and in those with coronary arterial disease or left ventricular dysfunc-
tion, where better control of blood pressure is necessary but is not achieved despite 
adequate drug treatment, percutaneous intervention is necessary. Undoubtedly, regard-
less of the therapeutic option used, it is necessary for all the comorbidities present to 
be corrected, in order to improve the final results. Early investigation based on clinical 
criteria of probability, with the aid of complementary exams, will result in higher chances 
of obtaining the correct diagnosis, which will only be certain after the chosen interven-
tion has been carried out. Unfortunately, the certainty that we have today as to the most 
appropriate diagnostic options is not borne out in the most recent results, except in the 
conditions mentioned above. 

  
Descriptors: Arterial Hypertension, Renovascular Hypertension, Drug Treatment, Percu-
taneous Treatment.
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Introdução
Hipertensão renovascular é definida como níveis de 

pressão arterial elevados resultantes de isquemia renal 
geralmente causada por uma lesão obstrutiva parcial ou 
completa de uma ou ambas as artérias renais. É uma das 
causas mais comuns de hipertensão arterial secundária e 
sua prevalência atinge 5% dos pacientes hipertensos1. 

Dois são os tipos histológicos de lesão obstrutiva da ar-
téria renal. A lesão de etiologia aterosclerótica que é mais 
frequente e responsável por até 90% dos casos2,3, é mais co-
mumente encontrada em homens e em pacientes com idade 
acima de 40 anos. Geralmente acomete o óstio ou o terço 
proximal da artéria renal resultante da extensão de placas 
ateroscleróticas presentes na aorta2,3. A lesão do tipo displasia 
fibromuscular, responsável por quase a totalidade dos 10% 
restantes, é mais frequentemente encontrada em mulheres 
jovens de cor branca. Entre os tipos de fibrodisplasia o mais 
comum é a que envolve a camada média do vaso. É geral-
mente bilateral e envolve as porções distais da artéria renal. 

A estenose da artéria renal pode ser causa de hipertensão 
arterial, nefropatia isquêmica e de múltiplas complicações4.  
Assim, o diagnóstico da estenose da artéria renal e a avalia-
ção do grau de envolvimento desta com as lesões de órgãos 
alvo são etapas fundamentais na escolha do tratamento. 

Diagnóstico
Devido à baixa incidência de hipertensão renovascular 

em pacientes com hipertensão não complicada, o rastrea-
mento em todos os pacientes hipertensos não é custo efeti-
vo5. Porém, independente das comorbidades habitualmente 
presentes a estenose de artéria renal é, por si só, importante 
causa de morbidade e mortalidade cardiovascular. 

Em uma população composta por portadores de doen-
ça renal crônica, acompanhados cinco anos antes do início 
de tratamento dialítico, 9,2% desta população eram porta-
dores de doença renovascular com diagnóstico realizado 
dois anos antes da insuficiência renal terminal6. Assim, o 
diagnóstico precoce de estenose de artéria renal aumenta 
a suspeita sobre a presença de hipertensão renovascular e 
deste modo pode fornecer melhor oportunidade para que 
intervenções terapêuticas apropriadas sejam utilizadas.

Mesmo não apresentando características clínicas 
diagnósticas específicas, alguns indícios clínicos presen-
tes nestes pacientes permitem uma abordagem diagnós-
tica mais custo efetiva. 

Os métodos mais utilizados no diagnóstico da este-
nose de artéria renal e provável hipertensão renovascular 
apresentam sensibilidade e especificidade distintas. A apli-
cação de um exame diagnóstico de alta sensibilidade e 
especificidade (95%) em uma população não selecionada 
de hipertensos cuja prevalência de hipertensão secundária 
a estenose de artéria renal é baixa, seria o cenário ideal 
na procura dos hipertensos renovascular. Neste cenário, 
poucos seriam os diagnosticados e a grande maioria da 
população seria submetida inutilmente a procedimentos 
diagnósticos invasivos ou de alto custo, não isentos de 
risco, como a arteriografia renal.

Embora a arteriografia renal seja o “gold-standard” para 
o diagnóstico da estenose de artéria renal, comorbidades 
como o diabetes melito, fumo e a dislipidemia são frequente 

parte na história da doença renovascular aumentando a 
chance de perda da função renal. Esta constatação de-
termina uma constante busca pela melhor metodologia 
considerando o menor risco e a maior custo/efetividade, 
melhorando assim o diagnóstico e a possibilidade de um 
melhor conhecimento dos parâmetros que possam indicar 
ou não possíveis intervenções.

As tabelas 1,2 e 37-9 apresentam em sequência as 3 
etapas propostas para esta investigação, fazendo-a mais 
custo efetiva.

Raros são os estudos existentes na literatura médica 
que avaliam em uma mesma população, isoladamente ou 
em associação, a sensibilidade e a especificidade, assim 
como o valor preditivo positivo e negativo dos mais dife-
rentes métodos diagnósticos para estenose de artéria renal 
em possíveis portadores de hipertensão renovascular. Em 
recente publicação Borelli e colaboradores10 avaliaram a 
sensibilidade e especificidade assim como o valor preditivo 
positivo e negativo dos exames não invasivos mais utilizados 

Características Clínicas Nível de 
Evidência

Início de hipertensão < 30 anos                                                       B
Início de hipertensão severa > 55 anos                                             B
Hipertensão Acelerada C
Hipertensão resistente                                                                  C
Hipertensão Maligna C
Azotemia ou piora da função 
renal após o IECA ou BRA                   B

Rim atrófico de causa não esclarecida ou 
discrepãncia de tamanhos entre os dois de > 1.5                                                                    B

Edema pulmonar súbito não esperado 
(especialmente em pacientes azotêmicos)                                                                           B

Tabela 1. As diretrizes ACC/AHA para Classe I recomendações para 
a triagem de estenose de artéria renal.

Probabilidade Características Clínicas
Baixa (0,2%) Hipertensão limítrofe

Hipertensão leve/moderada não 
complicada
Hipertensão grave ou refratária
Hipertensão recente abaixo dos 30 anos 
ou acima dos 50 anos. Presença de 
sopros abdominais ou lombares

Média (5-15%) Assimetria de pulsos radiais ou carotídeos
Hipertensos moderados tabagistas ou 
com aterosclerose em outro local 
(coronariana ou carotídea)
Déficit de função renal não definido
Resposta pressórica exagerada aos iECA
Hipertensão grave ou refratária com 
insuficiència renal progressiva

Alta (25%) Hipertensão acelerada ou maligna
Aumento da creatinina induzida por iECA
Assimetria de tamanho ou função renal

Tabela 2. Indicadores clínicos de probabilidade de hipertensão 
renovascular e proposta de investigação. 
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rial ou isquemia renal tornou-se opção terapêutica bastante 
aceitável a luz de alguns resultados clínicos positivos.

Esta é uma população formada essencialmente por 
portadores de hipertensão arterial primária e doença 
aterosclerótica concomitante e não existe exame que de-
termine com acurácia alguma relação causal entre a este-
nose da artéria renal e a hipertensão arterial, isto na prática 
significa que a correção de uma lesão da artéria renal não 
necessariamente trará vantagens ao paciente. Assim, a 
correção dos fatores de risco para doença aterosclerótica 
como controle da pressão arterial, a redução dos níveis de 
colesterol e o controle da glicemia podem ser suficientes 
em alguns pacientes.

A escolha da melhor forma de tratamento devido ao limi-
tado número de estudos clínicos com desfechos tardios que 
não permitiam predizer uma resposta individualizada para o 
comportamento da pressão arterial e função renal fez desta 
etapa do tratamento algo muito controverso1, pois vários 
estudos e metanálises mostraram a princípio um melhor 
resultado imediato e tardio apenas em relação à patência 
do vaso o que nos impede de utilizar seus resultados quanto 
ao comportamento da pressão arterial e função renal como 
padrão na escolha da melhor opção terapêutica11-13. 

Mesmo assim estudos não controlados realizados na dé-
cada de 90 sugeriam que o tratamento percutâneo, com an-
gioplastia ou stent promoviam reduções importantes na pres-
são arterial sistólica14,15 e na estabilização da função renal16,17.

Nas tabelas 4, 5, 6 e 7 temos a publicação de uma série, 
onde os estudos nos mostraram com nitidez o sucesso 
primário na intervenção, o grau de reestenose após deter-
minado período pós-procedimento inicial e sua correlação 
com o comportamento da pressão arterial e função renal18. 

Todas estas informações promoveram um número exa-
gerado de intervenções neste período, porém três estudos 
clínicos randomizados de angioplastia da artéria renal fa-
lharam em mostrar benefícios em relação ao controle da 
pressão arterial19-21 e dois outros com o uso de stents não 
mostraram benefícios com respeito à função renal22,23. 

Tipo de teste Sensibilidade Especificidade
Atividade de renina plasmática 57% 66%
Atividade de renina plasmática 
com captopril 73-100% 72-100%

Urografia excretora sequenciada 74-100% 86-88%
Renograma radioisotópico 74% 77%
Renograma com captopril 92-94% 95-75%

Renina das veias renais 62-80% 60-100%

Ultrassom com Doppler 84-91% 95-97%

Angiografia digital 88% 90%

Angioressonância 90-95% 95%

Na identificação de estenoses da artéria renal acima de 50%. Adaptado de Pickenng TG.

Tabela 3. Testes para detecção de hipertensão renovascular.

Série de 
estudos

Ano de 
publicação

Período do 
estudo

Número de 
artérias Tipo de stent Lesão 

do óstio
Definição 

de sucesso
Sucesso da 
técnica (%)

Rodriguez Lopez[20] 1999 93-96 125 Palmaz 66 Sem ER/dissecção 98
Van de ven[9] 1999 93-97 52 Palmaz 100 ER* <50% 90
Henry[21] 1999 NA 104 AVE 77 ER<20% 99
Rocha-Singh[12] 1999 93-95 180 Palmaz 43 GP#<5 mmHg 98
Tuttle[22] 1998 91-96 148 Palmaz 100 ER<30% 98
Dorros[23] 1998 90-95 202 Palmaz NA ER<5% 99
Rundback[24] 1998 NA 54 Palmaz NA ER<30% 94
White[25] 1997 92-94 133 Palmaz 81 ER<30% 99
Harden[17] 1997 92-95 32 Palmaz 75 ER<10% 100
Blum[8] 1997 89-96 74 Palmaz 100 ER<50% 100
Henry[26] 1996 90-94 64 Palmaz 53 ER<20% 100
Iannone[27] 1996 92-93 83 Palmaz 78 ER<30% 99
Hennequin[28] 1994 87-91 21 Wallstent 33 NA 100
Rees[29] 1994 88-92 296 Palmaz 100 ER<30% 98
Adaptado Curr Interv Cardiol Rep 2000;2(2):130-9 *ER = estenose residual; #GP =gradiente de pressão

Tabela 4 . Stent em artéria renal - sucesso do procedimento.

para o diagnóstico de estenose da artéria renal compara-
dos ao padrão ouro, angiografia digital das artérias renais, 
concluindo que a tomografia e o Doppler das artérias renais 
mostraram qualidade e grande possibilidade no diagnóstico 
de estenose da artéria renal, com vantagem para o segun-
do, pois não há necessidade do uso de meio de contraste 
na avaliação de uma doença que, frequentemente, ocorre 
em diabéticos e associa-se à disfunção renal e à disfunção 
ventricular esquerda grave. 

Tratamento
Promover intervenção na artéria renal era até pouco tempo 

a ideia que tínhamos como a melhor forma de tratamento da 
estenose da artéria renal, pois a isquemia tecidual renal é um 
fator relevante no aparecimento da hipertensão renovascular. 
Assim, parecia racional que ao abordarmos os vasos com-
prometidos haveria melhora concomitante deste componente 
na hipertensão arterial e redução da morbidade e mortalidade 
cardiovascular. Porém o tratamento medicamentoso mesmo 
na ausência de evidências sugestivas de que a estenose da 
artéria renal era o mecanismo causador da hipertensão arte-
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Série de estudos No. de 
artérias

Artérias avaliadas (% do 
total de artérias originais)

Lesão do 
óstio

Tipo de 
stent

Método de 
avaliação

Tempo médio
 até avaliação 

Artérias com 
reestenose avaliadas 

Van de ven,1999 52 50 (95%) 100 Palmaz angio 6 21%

Rocha-Singh, 1999 180 158 (88%) 43 Palmaz US dúplex+angio 13 12%

Tuttle, 1998 148 49 (33%) 100 Palmaz angio 8 14%

Rundback, 1998 54 28 (52%) NA Palmaz angio + TC espiral 12 26%

White, 1997 133 80 (60%) 81 Palmaz angio 9 19%

Harden, 1997 32 24 (75%) 75 Palmaz angio 6 12%

Blum, 1997 74 74 (100%) 100 Palmaz angio 24 11%

Henry, 1996 64 54 (84%) 53 Palmaz angio 14 9%

Iannone, 1996 83 69 (85%) 78 Palmaz angio 11 14%

Dorros, 1995 92 56 (61%) 100 Palmaz angio 7 25%

Hennequin, 1994 21 20 (95%) 33 Wallstent angio 29 20%

Rees, 1994 296 150 (51%) 100 Palmaz angio 7 33%

Média ponderada 10 ~20%
Adaptado Curr Interv Cardiol Rep 2000;2(2):130-9

Tabela 5 . Stent em artéria renal - reestenose.

PA

Autor Ano Pacientes Acompanhamento (meses) Controlada (%) Melhor (%) Total (%)

Dorros 1995 76 6 7 52 59

Von Knorring 1996 38 48 11 74 85

Taylor 1997 29 6 50

Blum 1997 68 27 16 62 78

Baumgartner 1997 37 12 70

Klow 1998 252 8 58 66

Zuccala 1999 99 8 44 52

Rodriguez 1999 108 13 55 68

Henry 1999 235 12 19 60 79

Overall 942 18,5 11,7 57,9 69,6
Adaptado Curr Interv Cardiol Rep 2000;2(2):130-9

Tabela 6. Stent de artéria renal - efeitos na pressão arterial.

Série de estudos Nº. de 
pacientes

Função renal
Melhorada 

(%)
Estável 

(%)
Deteriorada 

(%)

Van de Vem, 1999 42 12% 62% 26%

Rocha-Singh,1999 150 22% 70% 8%

Tuttle, 1998 129 15% 81% 4%

Dorros, 1998 163 18% 48% 34%

Rundback, 1998 45 20% 47% 33%

Harden, 1997 32 34% 38% 28%

Média ponderada 19% 62% 19%

Adaptado Curr Interv Cardiol Rep 2000;2(2):130-9

Tabela 7. Intervenção na artéria renal - efeitos na função renal. Está bem definido que os portadores de estenose de 
artéria renal por fibrodisplasia e arterite de Takayasu devem 
realizar tratamento intervencionista24. Os resultados mostram 
nas lesões fibrodisplásicas melhora ou cura de hipertensão 
arterial em um percentual bastante elevado, cerca de 90% 
dos casos, pois se trata de uma população mais jovem e 
com pouco comprometimento dos órgãos alvo, o que jus-
tificaria resultados finais mais satisfatórios25. Por outro lado 
nas estenoses de artéria renal de etiologia aterosclerótica os 
resultados não são tão convincentes. O tempo de evolução 
de uma hipertensão arterial primária pré-existente, lesão de 
órgãos alvo, idade avançada e comorbidades associadas 
fazem a diferença do sucesso terapêutico pós-intervenção. 

O estudo Astral22 que poderia trazer resultados robustos 
na escolha da melhor opção terapêutica para esta popula-
ção nos deixou com dúvidas quanto aos seus resultados, só 
esclarecidos mais recentemente, pois falhas na condução 
do estudo nas duas populações foram tão importantes que 
mesmo não havendo superioridade de uma forma terapêu-
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tica em relação à outra para os desfechos pressão arterial, 
função renal e curva de sobrevida que não foram conside-
rados na opção da melhor escolha para o tratamento dos 
portadores de estenose de artéria renal. 

Em recente publicação26 ficou bem estabelecido que o 
stent de artéria renal não mostrava significativo benefício no 
que diz respeito a prevenção de eventos clínicos mesmo 
quando adicionado a terapêutica medicamentosa múltipla 
em indivíduos com estenose de artéria renal e hipertensão 
arterial ou doença renal crônica.

Até então nenhum estudo clínico havia sido desenhado 
especificamente para avaliar desfechos clínicos maiores, 
cujo objetivo é a redução da mortalidade cardiovascular, 
insuficiência cardíaca, insuficiência renal, acidente vascular 
encefálico e enfarte agudo do miocárdio. Porém, após a 
publicação do CORAL Trial (Cardiovascular Outcomes in 
Renal Atherosclerotic Lesions) ficou claro que apenas em 
situações bem definidas o tratamento invasivo poderá ser 
superior ao tratamento medicamentoso.

Tal estudo mostrou que 947 pacientes foram seleciona-
dos randomicamente em dois braços, tratamento medica-
mentoso mais implante de stent em artéria renal ou trata-
mento medicamentoso isoladamente, todos os pacientes 
eram portadores de estenose de artéria renal aterosclerótica 
e hipertensão sistólica em uso de dois ou mais anti-hiper-
tensivos ou doença renal crônica. Este grupo foi seguido 
para a ocorrência de eventos cardiovasculares e renais e o 
desfecho era composto de morte por doença cardiovascular 

ou renal, infarto do miocárdio, acidente vascular encefálico, 
hospitalização por insuficiência cardíaca; insuficiência renal 
progressiva ou necessidade de tratamento dialítico. No se-
guimento de 43 meses a frequência do desfecho primário 
não diferiu de modo significativo entre os grupos, tratamento 
percutâneo mais medicamentoso e tratamento medicamento-
so isoladamente (35,1% x 35,8%, respectivamente, com RR 
com stent, 0,94; 95% do intervalo de confiança (IC), 0,76 a 
1,17; P=0,58). Também não houve diferenças significativas 
entre os grupos em relação aos componentes do desfecho 
primário ou mortalidade por todas as causas. Observou-se 
apenas uma modesta diferença entre os grupos em relação à 
pressão sistólica favorecendo o grupo tratamento percutâneo 
(−2.3 mm Hg; 95% CI, −4.4 to −0.2; P = 0.03). 

Em conclusão, não há benefícios significantes na pre-
venção de eventos clínicos com o tratamento percutâneo as-
sociado à terapia medicamentosa comparada ao tratamento 
medicamentoso isoladamente em pacientes portadores de 
estenose da artéria renal de etiologia aterosclerótica.

Assim podemos concluir que a luz das evidências atuais 
o tratamento da hipertensão arterial de etiologia renovascular, 
salvo exceções, será predominantemente medicamentoso.
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Resumo
Apesar dos grandes avanços no tratamento farmacológico da hipertensão arterial, 

uma porcentagem considerável de pacientes hipertensos não consegue um controle ade-
quado da pressão arterial, sendo reconhecidos como hipertensos resistentes. Para esta 
população desenvolveram-se técnicas intervencionistas para atuação no sistema nervoso 
simpático renal, um dos mecanismos fisiopatológicos importantes da hipertensão arterial. 
A denervação renal por ablação de radiofrequência mostrou-se uma terapia promissora, 
com elevada segurança e redução significativa da pressão arterial em estudos prelimi-
nares em pacientes com hipertensão resistente. Recentemente, resultados de estudos 
randomizados não mostraram benefício na redução da pressão com o procedimento, 
e puseram em dúvida a eficácia da denervação renal. Neste artigo revisamos as bases 
fisiopatológicas da denervação renal, os resultados dos principais estudos iniciais e os 
mais recentes, e quais as perspectivas futuras a partir destes resultados.

Descritores: Hipertensão, Sistema Nervoso Simpático, Denervação.

Abstract
Despite the great advances in the pharmacological treatment of hypertension, a con-

siderable percentage of hypertensive patients do not manage to achieve proper control 
of their blood pressure, and are recognized as resistant hypertensive patients. For this 
population, interventionist techniques were developed for procedures involving the renal 
sympathetic nervous system, one of the important pathophysiological mechanisms of 
hypertension. Renal denervation by radiofrequency ablation has proven to be a promising 
therapy, with good safety and resulting in a significant reduction in blood pressure in pre-
liminary studies on patients with resistant hypertension. Recently, results of randomized 
studies have shown no benefit of the procedure in reducing the blood pressure, placing 
in doubt the effectiveness of renal denervation. In this article, we review the pathophysio-
logical bases of renal denervation, the results of the main preliminary studies and more 
recent studies, and future forecasts based on these results.

Descriptors: Hypertension, Sympathetic Nervous System, Denervation.
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DENERVAÇÃO RENAL NA HIPERTENSÃO RESISTENTE:               
ONDE ESTAMOS E PARA ONDE VAMOS?

RENAL DENERVATION IN RESISTANT HYPERTENSION:                                              
WHERE ARE WE, AND WHERE ARE WE HEADED?

Introdução
Hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco 

para doenças cardiovasculares, e apesar de diversos avanços 
no diagnóstico e tratamento da doença, manter os níveis de 
pressão arterial dentro das metas preconizadas ainda é difícil1.

As causas do controle inadequado da hipertensão são 
muitas, tais como a falta de adesão às modificações do 
estilo de vida e ao uso de fármacos, aferição da pressão 
arterial inadequada, efeito do avental branco, uso de me-
dicações que produzem elevação da pressão e causas 
secundárias de hipertensão2. Mesmo após a identificação 
destas causas, uma porcentagem de pacientes mantém 
dificuldade do controle da pressão, apesar do uso de múlti-

plos medicamentos associados. Essa condição é conhecida 
como hipertensão arterial resistente, que é definida quando 
pressão arterial se mantém acima das metas (≥ 140/90 
mm|Hg na maioria)  apesar do uso de três ou mais classes 
diferentes de anti-hipertensivos, incluindo um diurético, em 
doses otimizadas2. Dados epidemiológicos recentes mos-
tram uma prevalência de hipertensão resistente ao redor de 
15%, e uma grande parcela destes pacientes não controlam 
mesmo com a associação de várias classes terapêuticas 
combinadas. Recentemente, tem-se buscado novas formas 
de tratamento baseado em intervenções invasivas no sis-
tema nervoso simpático. Dentre estas técnicas a dener-
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vação simpática renal percutânea por ablação foi a que 
mais mostrou resultados satisfatórios em reduzir a pressão 
arterial em pacientes com hipertensão resistente3, além de 
benefícios em outras situações clínicas como insuficiência 
cardíaca e síndrome metabólica. No entanto, resultados de 
um estudo randomizado recente não mostrando benefícios 
da denervação renal em reduzir a pressão arterial, trouxe a 
tona muita discussão e dúvidas sobre o real benefício deste 
procedimento. Este artigo tem por objetivo discutir os prin-
cípios fisiopatológicos deste procedimento, os resultados 
de estudos até hoje publicados, e quais os caminhos a 
denervação renal deve seguir daqui para frente.

Bases fisiopatológicas da denervação 
simpática renal 

É bastante reconhecido o papel dos rins e do sistema 
nervoso simpático na fisiopatologia da hipertensão arterial e 
suas complicações (Figura 1)4,5. O sistema nervoso simpáti-
co, sobretudo na população não idosa, contribui significati-
vamente no aumento do débito cardíaco e do tônus vascu-
lar, além de outras alterações, como aumento de atividade 
do sistema renina angiotensina aldosterona, o que perpetua 
a condição da doença hipertensiva4. Existem evidências 
clínicas que sugerem a participação do sistema simpático 
na população hipertensa, por demonstração de elevados 
níveis plasmáticos e urinários de norepinefrina e pela maior 
atividade dos neurônios simpáticos pós-gangliônicos e dos 
receptores alfa-adrenérgicos periféricos4. Além disso, a hi-
peratividade simpática também tem sido demonstrada em 
pacientes com hipertensão arterial relacionada à apneia do 
sono, obesidade, diabetes e doença renal crônica5.

Dentre as vias do sistema simpático, a que tem maior 
evidência de participação na hipertensão arterial é a inerva-
ção simpática renal6. A atividade simpática eferente para os 
rins causa liberação de renina, com consequente ativação 
do sistema renina-angiotensina-aldosterona, levando à ele-
vação da pressão arterial, aumento da retenção de sódio e 
redução do fluxo sanguíneo renal6,7. Por outro lado, redução 
do fluxo renal estimula a sinalização aferente dos rins para 
o sistema nervoso central, e isto gera aumento da ativação 
eferente simpática para os vasos, coração e rins, perpe-
tuando o processo de manutenção do status hipertensivo8,9. 

Além disso, há demonstração de atividade simpática renal 
elevada em pacientes com hipertensão primária, medida 
pela dosagem de norepinefrina que é liberada no plasma 
pelos nervos simpáticos renais10. 

Ao lado da evidência fisiopatológica da importância do 
sistema simpático renal, a localização anatômica das fibras 
renais reforça o racional para a realização da denervação 
renal simpática por ablação. As fibras aferentes simpáticas 
renais emergem da pelve renal e ascendem para o centro 
autonômico no cérebro e para o rim contralateral por meio 
das raízes dos gânglios dorsais ipsilaterais (T6-L4), permitindo 
uma regulação cruzada entre os rins e o sistema nervoso sim-
pático. Tanto as fibras eferentes e aferentes percorrem o trajeto 
das artérias renais através da camada adventícia do vaso7. 

Resultados da denervação simpática renal 
em pacientes com hipertensão resistente

A denervação do sistema nervoso simpático como te-
rapia anti-hipertensiva não é nova, pois já foi utilizada ao 
redor de 1950, por meio de procedimento cirúrgico de de-
nervação toracolombar não-seletiva, também denominada 
esplancnicectomia toracolombar11. Esta cirurgia foi capaz de 
controlar a hipertensão arterial e promover melhora clínica 
de um número significativo de pacientes, especialmente 
naqueles portadores de hipertensão maligna, cuja morta-
lidade na época, por não haver opções medicamentosas 
suficientes, era superior a 50% em cinco anos11. Apesar 
do sucesso clínico, os procedimentos eram complexos e 
apresentavam muitos efeitos colaterais indesejáveis, e pos-
teriormente, com o desenvolvimento de medicações anti-hi-
pertensivas mais eficazes e seguras, esta modalidade de 
tratamento foi abandonada.  

Com a evolução da medicina intervencionista, e tendo 
por base os mecanismos fisiopatológicos descritos acima, 
a denervação renal por meio da ablação transluminal por 
radiofrequência das fibras simpáticas renais tem sido o foco 
das atenções no tratamento da hipertensão resistente12. 

O primeiro sistema desenvolvido para esta técnica e o 
que mais foi utilizado nos estudos clínicos foi o método Sim-
plicity (Medtronic Symplicity Catheter System™) (Figura 2)3.  
Resumidamente, a técnica consiste na inserção de um cateter 
que emite energia por radiofrequência, com aplicação de 4 
a 6 disparos de dois minutos cada, seguindo um trajeto em 
espiral, da parte mais distal em direção ao óstio da artéria 
renal. A lesão térmica provocada pela emissão de energia 
limita-se às fibras simpáticas localizadas na adventícia3. 

A primeira publicação na utilização do sistema em um 
paciente com hipertensão não controlada mostrou a re-
dução da pressão arterial em paralelo com diminuição da 
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Figura 1: Sistema nervoso simpático renal e fisiopatologia da hi-
pertensão arterial SNS = sistema nervoso simpático; SNC=sistema 
nervoso central; Ang II=angiotensina II.
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noradrenalina medida pelo spillover tanto do rim quanto sis-
têmico, além de diminuição da atividade simpática medida 
por microneurografia do nervo peroneiro (Figura 3)13.

A partir daí, seguiram-se os primeiros estudos prospec-
tivos para avaliação tanto da segurança do procedimento 
quanto o efeito clínico do procedimento. Estes estudos de-
monstraram uma redução média da pressão sistólica de 
27 mmHg e da diastólica de 17 mmHg em até 12 meses 
de evolução em pacientes com hipertensão resistente, com 
bom perfil de segurança, sem relato de complicações im-
portantes14,15. Nos pacientes que tiveram um seguimento 
posterior de 24 meses a queda da pressão arterial sistólica 
foi ainda maior (32 mmHg)15.

Com o sucesso destes primeiros achados, deu-se se-
quência ao estudo randomizado e controlado, comparan-
do-se tratamento clínico com a denervação renal, o estudo 
Symplicity HTN-23. Este estudo multicêntrico (Europa, Aus-
trália e Nova Zelândia) incluiu 106 pacientes adultos (ida-
de entre 18 e 85 anos) portadores de hipertensão arterial 
primária com pressão sistólica > 160 mmHg (ou > 150 
mmHg em diabéticos), e em uso adequado de pelo menos 3 
classes terapêuticas de anti-hipertensivos. Os critérios de 
exclusão foram: anatomia renal desfavorável, diabetes 
tipo 1, insuficiência renal com taxa de filtração glomerular 
< 45 mL/min, estenose valvar importante, infarto agudo do 
miocárdio, angina instável ou acidente vascular encefálico 
nos 6 meses antes do procedimento3. Os pacientes foram 
randomizados para denervação simpática renal por abla-
ção ou para um grupo controle onde se realizou tratamento 
clínico otimizado, e o desfecho primário foi a redução da 
pressão arterial em seis meses. Ao final do estudo, os pa-
cientes submetidos à intervenção apresentaram uma que-
da significativa da PA aferida no consultório em relação ao 
grupo controle (-33/-11 mmHg), e a denervação promoveu 
redução > 10 mmHg da PA sistólica em 75% dos pacientes 
e cerca de 40% atingiu uma pressão sistólica menor que 

140 mmHg, resultados bem superiores aos obtidos apenas 
com tratamento medicamentoso otimizado (Figura 4)3.  No 
seguimento de um ano16, os pacientes do grupo interven-
ção mantiveram a redução significativa da pressão arterial, 
sem ocorrência de complicações associadas ou piora da 
função renal. Dentre os pacientes do grupo controle, 60% 
necessitou intervenção, pois a pressão arterial não atingiu 
controle após seis meses, e estes também apresentaram 
maior redução da pressão após o procedimento. Numa 
extensão do estudo inicial HTN-1, os resultados de 3 anos 
de seguimento demonstraram manutenção dos resultados 
de queda significativa da pressão na evolução de longo 
prazo17. Quanto à segurança do procedimento, não houve 
descrição de complicações mais graves, sendo restritas a 
problemas da punção arterial em poucos casos, tais como 
pseudoaneurisma ou hematomas.

Com os resultados animadores destes estudos, houve 
um grande otimismo para a aplicação do tratamento em hi-
pertensão resistente e também em outras situações clínicas, 
tais como síndrome metabólica18. Houve uma corrida de-
senfreada para o desenvolvimento de novos cateteres, com 
destaque para St. Jude Medical’s EnligHTN™ System, Ves-
six’s V2™ Renal Denervation System, Covidien’s OneShot™ 
System, e Recor’s Paradise™ System. Em um estudo de 
segurança e eficácia, observou-se resultados positivos se-
melhantes aos dos estudos Simplicity HTN-2 , com cateter 
de radiofrequência com múltiplos eletrodos (EnligHTNTM 
multi-electrode system), os quais ficam geometricamente 
posicionados para reduzir a necessidade de manipulação 
do cateter dentro da artéria renal e, consequentemente re-
duzir o risco de complicações19. 

No Brasil o cateter Simplicity e o EnligHTN foram aprova-
dos para o uso. Além desses, cateteres de radiofrequência 
de ponta irrigada, designados para ablação de arritmias 
cardíacas, têm sido utilizados como uma alternativa aos 
cateteres específicos para denervação renal com resultados 
favoráveis em estudos preliminares20,21.

No entanto, resultados de estudos mais recentes, e, 
sobretudo os do estudo Simplicity HTN-322, colocaram um 
freio neste entusiasmo para a denervação renal, e trouxeram 
discussão sobre os reais benefícios deste procedimento em 
pacientes com hipertensão resistente.
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Figura 4. Resultados principais em relação ao controle da pressão 
arterial do Estudo Simplicity HTN-25.
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Atividade Nervo Peroneiro

es
p/

m
in

ng
/m

in
ng

/m
in

Rim D
Rim E

Spillover Norepinefrina Corpo

Spillover Norepinefrina Rim

Basal 30 dias pós 
Denervação

60
50
40
30
20
10

0
700
600
500
400
300
200
100

0
100

80
60
40
20

0



41

DENERVAÇÃO RENAL NA HIPERTENSÃO RESISTENTE: ONDE ESTAMOS E PARA ONDE VAMOS?

Os primeiros questionamentos sobre os resultados da 
denervação vieram de uma análise dos resultados da mo-
nitorização de 24 horas que alguns pacientes dos estudos 
Simplicity HTN-1 e HTN-2 e de outros pequenos relatos. 
Nesta análise, a variação tanto da pressão de 24 hs após 
o procedimento foi mínima, atingindo significância apenas 
em um estudo (pressão sistólica 11 mmHg/pressão dias-
tólica 7 mmHg)23. Um novo estudo feito na Escandinávia 
publicado no mesmo ano, relatou que dos 18 pacientes 
inicialmente referidos para o centro especializado em hi-
pertensão como portadores de hipertensão resistente para 
seleção para realizar a denervação renal, apenas seis deles 
foram considerados como verdadeiramente resistentes após 
afastar causas para a dificuldade do controle pressórico24. 
Nestes seis pacientes, o procedimento resultou em redução 
de 4 mmHg na pressão sistólica e 3 mmHg na pressão 
diastólica, e os autores recomendam uma seleção criteriosa 
dos pacientes para o procedimento e a identificação de 
preditores de melhor resposta24. 

O Estudo Simplicity HTN-322 incluiu mais de 500 pacien-
tes portadores de hipertensão resistente, dentre os quais 
364 submetidos à denervação renal por ablação, e os de-
mais submetidos à arteriografia, mas sem realizar o procedi-
mento, com acompanhamento por seis meses. Observou-se 
redução significativa da pressão arterial sistólica em ambos 
os grupos de pacientes (14.1±23 mmHg – denervação vs. 
11.7±25 mmHg – placebo) , sem diferença estatística entre 
os grupos (Figura 5). Também não se observou diferenças 
nas medidas de pressão arterial obtidas pela monitoriza-
ção ambulatorial de 24 horas22. Assim como nos primeiros 
estudos Simplicity3,15,16, a segurança do procedimento foi 
comprovada com a ocorrência de poucas complicações. 
Uma análise mais criteriosa questiona alguns aspectos 
importantes que podem ter influenciado negativamente os 
resultados25. Um ponto importante se refere ao número de 
disparos de energia por radiofrequência que foi realizado em 
cada artéria renal. É sugerido que o número ideal para se 
obter maior sucesso no resultado é ao redor de oito disparos 
e a média de disparos no estudo foi quatro25. Além disso, 
outro ponto crítico foi o número de procedimentos realiza-
dos pelo profissional para o mesmo ser considerado como 

adequadamente treinado para o procedimento. O número 
recomendado para um bom treinamento é de pelo menos 
dez procedimentos e, no estudo Simplicity HTN-3, em al-
guns centros que participaram do estudo, foram realizados 
apenas quatro procedimentos por profissional25. 

Além de todas estas considerações relativas ao estudo 
Simplicity HTN-3, existe a possibilidade de que com o tempo 
haja uma regeneração das fibras simpáticas renais26, fato 
já descrito em enxertos renais transplantados, atenuando 
os efeitos em longo prazo da denervação renal. Com o 
aumento do número de casos, novas complicações ainda 
não observadas nos estudos iniciais podem também surgir. 
Há relatos de casos de estenose de artéria renal pós de-
nervação27, possivelmente causada por lesão vascular da 
artéria renal submetida ao calor da radiofrequência, com 
consequente cicatrização e redução luminal do vaso. 

Por tudo isso, o procedimento de denervação renal por 
ablação para tratar a hipertensão arterial resistente não pode 
ser considerado totalmente ineficiente e não mais indicado, 
como sugerido por alguns autores. Em uma análise recen-
te pos hoc do estudo Simplicity HTN-328, foi evidenciado 
que os preditores da redução da pressão sistólica após 
seis meses foram a pressão sistólica de consultório ≥180 
mmHg, o uso de prévio de antagonistas de aldosterona, e 
o não uso de vasodilatadores; nos pacientes submetidos 
a denervação, o número de ablações foi um preditor da 
maior redução da pressão arterial28. Além disso, pacientes 
não afrodescendentes que realizaram a denervação tiveram 
uma maior redução da pressão sistólica de consultório do 
que os que receberam o tratamento placebo. As maiores 
reduções na pressão sistólica de consultório e na MAPA 
e também da frequência cardíaca foram observadas nos 
pacientes com maior número de ablações e que receberam 
maior energia no procedimento28. Em nossa experiência ini-
cial com uma paciente portadora de hipertensão resistente 
grave, a denervação renal por seis ablações e alta energia 
promoveu melhora da qualidade de vida no controle da 
pressão arterial, sobretudo na monitorização ambulatorial 
de 24 horas, um ano após denervação renal29.

Perspectivas futuras da denervação renal
Após estas novas evidências22-24, sobretudo o estudo 

Symplicity HTN-322, nós necessitamos dar um grande pas-
so atrás para reavaliar a denervação renal. As sociedades 
médicas do Reino Unido recomendaram uma moratória na 
denervação até que os eventos do estudo Symplicity HTN-3 
sejam totalmente analisados e elucidados30. Concomitan-
temente, as companhias de equipamentos estão apropria-
damente revisando o desenvolvimento e a mercantilização 
de novos cateteres para denervação renal. 

Ensaios clínicos futuros devem ser desenhados para 
ultrapassar as barreiras e armadilhas do estudo Simplicity 
HTN-3 como vemos na tabela 125. Recentemente, um re-
conhecido grupo de pesquisadores da Bélgica, propôs um 
estudo desenhado para prevenir os imprevistos dos estudos 
anteriores, o Investigator–Steered Project on Intravascular 
Renal Denervation for Management of Drug–Resistant Hyper-
tension (INSPiRED)31. Neste estudo, está incluída a avaliação 
da variabilidade da frequência cardíaca como um parâmetro 
a mais para avaliar os benefícios da denervação, mas outros 

Figura 5. Respostas da pressão arterial sistólica de consultório e da 
pressão arterial sistólica em monitorização de ambulatório de 24 
horas do estudo Simplicity HTN-322.
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autores se contrapõem ao seu uso, pois a variabilidade da 
frequência cardíaca mede mais o cronotropismo parassim-
pático do coração do que o simpático. Análise espectral da 
frequência cardíaca poderia também ser uma alternativa 
para avaliação da atividade simpática, mas também tem 
outras interferências32. O ideal para avaliar a eficácia do 
procedimento seria a possibilidade de avaliar a atividade 
simpática renal in loco imediatamente antes e do procedi-
mento, assim como é feito no tratamento por ablação de 
arritmias. Este é um ponto que deve ser buscado com novas 
tecnologias, para serem utilizados em novos estudos. Deve 
ser exigido também um treinamento mais adequado dos 
profissionais que fazem o procedimento.  

Os novos catéteres que estão sendo desenvolvidos para 
a denervação renal permitem quatro ablações simultâneas 
com um único disparo para cada artéria renal permitindo 
um procedimento mais completo em um espaço de tempo 
mais curto. Também novas técnicas de denervação renal 
por crioablação, denervação induzida por ultrassom, apli-
cação de drogas neurotóxicas locais e novos catéteres de 
radiofrequência estão em desenvolvimento e investigação33.

Além disso, um dos principais investigadores do proce-
dimento, EPSTEIN25 propôs considerações neurocientíficas 
adicionais que devem ser resolvidas para o melhor resultado 
da denervação renal incluindo: a) o incômodo problema 
de como testar e validar a “denervação renal atingida”, 
b) quanta denervação é necessária para atingir a eficácia 
clínica; c) desenvolvimento de um método mais acessível 
globalmente para testar a ablação do nervo eferente sim-
pático; d) desenvolvimento de catéteres de nova geração 
para a denervação; e) um refinamento e maior rigor adicio-
nal no desenho de futuros ensaios clínicos de denervação 
renal; f) investigações clínicas visionárias para delinear mais 
apropriadamente a população alvo para o tratamento por 
denervação simpática renal. 

Como o sistema nervoso simpático tem participação 
direta na fisiopatologia de outras doenças, novas possibili-
dades da aplicação da denervação renal têm surgido. Por 
exemplo, demonstrou-se melhora do controle glicêmico e 

redução da resistência insulínica em indivíduos com distúr-
bios do metabolismo da glicose submetidos à denervação35. 
Pacientes com insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas e 
apneia obstrutiva do sono também tem sido alvo de inves-
tigação, com resultados iniciais promissores35-38. 

Considerações Finais
A dificuldade do controle da pressão arterial em uma 

parcela de pacientes, denominados de portadores de hi-
pertensão resistente, com as classes terapêuticas disponí-
veis, trouxe a busca por terapêuticas invasivas com foco 
em um dos mecanismos fisiopatológicos principais da hi-
pertensão arterial, qual seja o sistema nervoso simpático 
renal. Os resultados iniciais com a denervação renal por 
ablação foram muito animadores, desencadeando uma de-
senfreada expansão de sua utilização e de suas indicações, 
pela segurança do procedimento e baixa complexidade. 
Estes resultados inclusive levaram a Sociedade Europeia 
de Hipertensão39 a publicar um posicionamento quanto as 
orientações a serem seguidas para indicar e realizar uma 
denervação renal de forma mais correta e segura (Tabela 2). 

No entanto, os resultados de estudos recentes mostran-
do ausência de benefícios com o procedimento, diminuiu 
o ímpeto e até frustrou as perspectivas de utilização desta 
nova modalidade de tratamento.  De acordo com o que 
Mehran40 pontuou em recente publicação: “O que nós pre-
cisamos fazer é respirar fundo, voltar atrás e olhar o que 
fizemos certo (especialmente com os pacientes controles 
do procedimento), e talvez o que fizemos errado, em uma 
população de pacientes com hipertensão muito resistente 

1. População de pacientes: idade, 20–69 anos.

2. Otimização da medicação por monitorização da aderência no 
decorrer do estudo. Favorecer o uso de combinações em uma 
única pílula, assim como medicações de ação mais prolongada. 

3. Utilizar a monitorização ambulatorial de pressão arterial de 24 
horas, tanto para seleção, quanto para a avaliação da eficácia 
para o desfecho primário.

4. Angiotomografia como padrão-ouro de avaliação da imagem da 
artéria renal, e se contraindicada utilizar a ressonância magnética. 

5. Extensão de seguimento além dos seis meses, por até três anos, 
para avaliar a persistência da redução da pressão arterial, da 
morbidade e da mortalidade. 

6. Sistemas de denervação renal mais novos com um desenho mais 
avançado do que foi utilizado nos estudos Symplicity. 

Tabela 1. Requisitos indicados para desenho de novos estudos 
em denervação renal.

Pacientes elegíveis – Hipertensão arterial grave resistente ao tra-
tamento (PAS ao menos 160 mmHg e   ≥ 150 mmHg se diabetes 
mellitus tipo 2 em uso de três ou mais classes terapêuticas

Primeiro passo – confirmar hipertensão resistente e afastar as 
seguintes situações:
• Hipertensão pseudorresistente com monitoração ambulatorial 

da PA e monitoração residencial da PA;
• Hipertensão arterial secundária;
• Causas que mantém hipertensão arterial elevada e que possam 

ser corrigidas como apneia do sono, obesidade severa, uso de 
medicações que aumentem a PA e elevada ingesta de sal.

Segundo passo – otimizar a terapia anti-hipertensiva com pelo 
menos três classes de drogas, sendo um diurético, em máximas 
doses toleradas, considerando associação de antagonistas da al-
dosterona (com vigilância da função renal e hipercalemia) e ava-
liação da resposta com monitorização ambulatorial da PA.

Terceiro passo – avaliar contraindicações do procedimento:
• Rim único, artéria renal com diâmetro < 4,0 mm ou comprimento 
< 20 mm, múltiplas artérias renais, estenose significativa, inter-
venções prévias como angioplastia de artéria renal.

• Taxa de filtração glomerular estimada < 45 mL/min/1,73m2.

Recomendações gerais
• Realizar o procedimento em centros especializados, como centros 
de excelência no tratamento de HAS.
• Utilizar dispositivos que demonstraram eficácia e segurança em 
estudos clínicos.

Tabela 2. Recomendações da Sociedade Europeia de Hipertensão 
para seleção e indicação de pacientes para denervação renal.
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