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EDITORIAL
EDITORIAL
Risco cardiovascular, hipertensão arterial
& tentativas terapêuticas alternativas
Com a presença cada vez mais acentuada de informações médicocientíficas nos meios de comunicação, como televisão, jornais, revistas e até
na Internet, vêm se multiplicando o uso de agentes supostamente
medicamentosos. Ou seja, mesmo sem a imprescindível comprovação
científica, produtos das mais diversas origens estão sendo incorporados
aleatoriamente por parte da população no controle de condições clínicas
relevantes, a exemplo da própria Hipertensão Arterial.
A partir dessa constatação, a presente edição da revista Hipertensão
dedica-se sobretudo a oferecer esclarecimentos sobre o assunto,
particularizando inclusive a importância da atuação médica em valorizar e
conquistar a adesão do paciente ao tratamento anti-hipertensivo adequado a
seu caso.
Nesse sentido, o Dr. Fernando Nobre, Presidente da Sociedade Brasileira
de Hipertensão, ressalta que a adesão à terapêutica anti-hipertensiva é um
processo multifatorial, relacionado a fatores, como:
- conhecimento do paciente sobre a doença,
- custo da medicação a ser utilizada,
- orientações fornecidas pelo médico,
- número de medicamentos utilizados,
- número de tomadas por dia,
- efeitos adversos decorrentes do tratamento instituído, entre outros (pág. 155).
Por outro lado, a Dra. Juliana dos Santos Gil e o Dr. Heno Ferreira
Lopes, da Unidade de Hipertensão do InCor do HCFMUSP, mostram que os
alimentos podem ter impactos positivos ou negativos no sistema
cardiovascular. A conhecida dieta do mediterrâneo, caracterizada pelo
consumo de azeite de oliva (gordura monoinsaturada), peixes, frutas e
hortaliças parece assegurar importante proteção cardiovascular. Entretanto,
os supostos efeitos benéficos de certos oligoelementos, como o zinco e o
selênio, ainda não foram efetivamente comprovados.
Além disso, ressaltam os pesquisadores do InCor, os resultados de
estudos controlados e randomizados não têm confirmado as propaladas
vantagens da suplementação vitamínica na dieta (pág. 144).
Esse número da revista também contempla outros temas de indiscutível
relevância clínica, como as características do sono na hipertensão arterial e
no desenvolvimento da doença cardiovascular (a partir da pág 124), MAPA na
insuficiência cardíaca (pág. 136), hipertensão resistente: antagonista da
endotelina (pág. 139) inibidores de renina (pág. 151) e ainda o Caso Clínico,
desenvolvido pelo Dr. Dante M. A. Giorgi, do InCor HCFMUSP, focalizando a
Hipertensão Arterial em Adultos Jovens (pág. 133).

Dra. Maria Helena Catelli de Carvalho
Editora
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A apneia obstrutiva do sono (AOS) é caracterizada por
episódios recorrentes de obstrução das vias aéreas superiores levando a pausas respiratórias durante o sono. A AOS é
muito prevalente na população em geral e ainda mais comum
entre pacientes com diagnóstico de HAS já estabelecida. Entre os pacientes com HAS, a AOS é encontrada em mais de um
terço, enquanto entre os pacientes com HAS refratária a prevalência pode chegar a 70%. Existem evidências crescentes
de que AOS e HAS frequentemente coexistem não somente por
terem fatores de risco comuns (sexo masculino, obesidade e
idade) mas também porque a AOS contribui para a gênese da
HAS. A AOS causa alterações hemodinâmicas e metabólicas
não somente durante o sono, mas essas alterações persistem
ao longo das 24h. Discutiremos as evidências epidemiológicas e os mecanismos fisiopatológicos que estabelecem uma
relação causal entre AOS e HAS. Todas as evidências fazem
com que a AOS seja hoje uma causa secundária de HAS, provavelmente a mais comum e a menos reconhecida.

Abstract
Obstructive sleep apnea (OSA) is characterized by
recurrent episodes of upper airway obstruction leading to
episodes of apneas. OSA is very common in the general
population but is particularly common among patients with
an established diagnosis of systemic hypertension (HTN).
Among patients with HTN and patient with refractory HTN
the prevalence of OSA is around 30 and 70%, respectively.
There is growing evidence that OSA and HTN frequently coexist not only because they share common risk factors (male
sex, increasing age and obesity) but also because OSA
contributes to the genesis of HTN. OAS causes hemodynamic
and metabolic alterations that are present not only during sleep
but also throughout the 24 hs period. In this brief review, the
epidemiological and mechanisms linking OSA and HTN will
be discussed. The scientific evidence lead to the recognition
that OSA is a secondary cause of HTN, probability the most
common and the least recognized.

Introdução
A apneia obstrutiva do sono (AOS) se caracteriza por
episódios recorrentes de cessação completa (apneia) ou parcial (hipopneia) do fluxo aéreo decorrente do colapso das
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vias aéreas superiores durante o sono. A AOS leva a quedas
cíclicas da saturação arterial de oxigênio e sono fragmentado e está frequentemente associada a sonolência excessiva diurna1. O diagnóstico é confirmado através da polissonografia noturna, considerada o exame de escolha para o
diagnóstico.
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) afeta aproximadamente um bilhão de indivíduos em todo o mundo, sendo um importante problema de saúde pública2. Projeta-se
que 29,2% dos indivíduos maiores de 18 anos serão hipertensos em 20252. A HAS apresenta custos médicos e socioeconômicos elevados, decorrentes principalmente das suas
complicações, como o acidente vascular cerebral, o infarto
do miocárdio, a insuficiência cardíaca congestiva e a insuficiência renal3. O reconhecimento da associação entre HAS
e AOS é uma área de grande interesse pois pode contribuir
para uma melhor abordagem e controle dos pacientes com
HAS.
Aproximadamente 3% a 10% dos hipertensos3 apresentam uma causa identificável de HAS. Estudos epidemiológicos mostram que a AOS acomete 24% dos homens e 9%
das mulheres em uma população geral 4. Entre os pacientes
com HAS diagnosticada, a prevalência de AOS gira em torno de 35%, chegando a 70% em casos de hipertensão arterial refratária5. Existem evidências crescentes de que a AOS
é uma causa frequente de HAS secundária. Atualmente a
AOS é considerada uma causa secundária de HAS6. Nessa
revisão, as evidências que apontam para uma relação causal entre AOS e a HAS serão revisadas de uma forma crítica. Essas evidências incluem estudos epidemiológicos, reconhecimento dos mecanismos que ligam a AOS e HAS e finalmente os trabalhos que demonstram que o tratamento da AOS
contribuiu para a queda da pressão arterial sistêmica em pacientes com AOS e HAS.

Evidências epidemiológicas
O estudo mais citado da literatura é advindo da coorte de
Wisconsin, que avaliou 709 indivíduos que responderam a um
questionário sobre hábitos de vida e história médica; também
houve aferição de pressão arterial, peso, altura e estudo polissonográfico. Após seguimento de quatro anos mostrou-se uma
associação causal entre presença de AOS na avaliação inicial e
surgimento de HAS no seguimento7. Nesse mesmo estudo, os
autores observaram uma relação dose-resposta entre a gravidade da AOS e o risco de aparecimento da hipertensão arterial.
Outras coortes que se seguiram mostraram resultados semelhantes aos descritos8,9. No entanto, um estudo recente do
Sleep Heart Health Study 10, o maior estudo prospectivo até
o momento que avaliou o impacto da AOS no surgimento
de HAS, mostrou uma fraca e não-significativa associação
entre AOS e surgimento de HAS após correção pelo IMC,
ao contrário do que havia sido publicado pelo mesmo grupo na
análise transversal do mesmo estudo9. Esses dados recentes
demonstram que essa é uma área de intensa investigação, mas
que ainda existem controvérsias.

Mecanismos associados à HAS em
pacientes com AOS
Os potenciais mecanismos que ligam a AOS com a HAS
são múltiplos e incluem ativação simpática, diminuição da
sensibilidade dos barorreceptores, hiper-responsividade vascular e alteração no metabolismo de sal e água. Pacientes com
AOS apresentam aumentos cíclicos da pressão arterial associados aos episódios de apneia. Os pacientes com AOS frequentemente não apresentam o descenso noturno da pressão
arterial e são considerados non-dippers. Este padrão é considerado de risco aumentado para o surgimento de doença cardiovascular. As alterações no sistema cardiovascular que
levam à HAS são sutis e muitas vezes iniciam suas manifestações após o decorrer de anos de instalação da AOS. Por exemplo, recentemente foi demonstrada uma associação entre AOS
e lesões em órgãos-alvo normalmente atribuídas à hipertensão11. Pacientes normotensos com AOS apresentam alterações
estruturais cardíacas e rigidez arterial na mesma proporção
que pacientes hipertensos, sendo que a associação desses dois
fatores teve efeito aditivo no aumento da rigidez arterial, na
massa do ventrículo esquerdo e consequentemente na porcentagem de hipertrofia ventricular.
O aumento da atividade simpática tem um papel central
na ligação entre AOS e HAS. Os mecanismos envolvidos no
aumento do tônus simpático na AOS estão aparentemente ligados à ativação do quimiorreflexo, que é o mecanismo dominante na regulação da resposta ventilatória e circulatória às
mudanças do conteúdo arterial de oxigênio (O2) e gás carbônico (CO2)12. A ativação quimiorreflexa leva ao aumento da
atividade simpática, freqüência cardíaca, pressão arterial e
volume-minuto13. Os pacientes com AOS têm aumento dos
níveis plasmáticos e urinários de catecolaminas14. Somers et
al. demonstraram, através de medidas contínuas no nervo fibular (microneurografia), aumento da atividade simpática ao
longo da apneia, com um pico ao final da apneia, e diminuição quando a ventilação é restabelecida15. A atividade simpática no nervo fibular não está aumentada somente durante o
sono, mas também durante o dia, sugerindo uma persistência
das alterações no quimio e barorreflexo. Essa atividade está
aumentada em portadores de AOS sem obesidade na mesma
magnitude que em indivíduos obesos sem apneia, apresentando efeito somatório nos pacientes obesos e portadores de
AOS16. Adicionalmente, o tratamento da AOS com máscara
associada a pressão contínua positiva em vias aéreas (CPAP)
durante a noite se correlacionou com diminuição significativa
da atividade simpática determinada por dosagem plasmática e
urinária de norepinefrina bem como atividade do nervo fibular17.
A ativação do sistema renina-angiotensina e do sistema
nervoso simpático pode ser o mecanismo pelo qual há marcada retenção de sódio e água nos obesos devido à natriurese
pressórica ineficaz e reabsorção tubular de sódio aumentada. Outro mecanismo proposto para a gênese da hipertensão nos obesos seria a compressão da medula renal pela
gordura extrarrenal presente no hilo. Essas alterações seriam
responsáveis pelo aumento da pressão do fluido intersticial e
Hipertensão 2009; 12(4): 124–127
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consequente diminuição do fluxo sangüíneo na medula renal e posterior ativação do sistema renina-angiotensina18.
Se a AOS faz parte desse mecanismo, contribuindo para o
aumento da obesidade visceral, é algo que ainda precisa ser
estabelecido.
O sistema renina-angiotensina está ativado na obesidade
devido a mecanismos ainda não muito conhecidos. Ativação
do sistema nervoso simpático, secreção de mediadores derivados dos adipócitos, aumento da reabsorção de sódio pelos
rins, hiperinsulinemia ou hiperleptinemia são mecanismos
propostos na gênese dessas alterações. Da mesma forma, é
sabido que na AOS existem níveis aumentados de angiotensina II e aldosterona em comparação com indivíduos de
mesmo índice de massa corpórea 19. Esses pacientes podem
apresentar baixa atividade plasmática de renina e relação
aldosterona/renina elevada, levando a falso diagnóstico de
hiperaldosteronismo primário20. Esse fato tem importância
terapêutica, pois sugere um efeito aditivo dos inibidores da
aldosterona no controle pressórico desses pacientes, associado
ao tratamento da AOS.
Vários trabalhos demonstraram a existência de disfunção endotelial em pacientes com AOS sem outras comorbidades21,22. Embora não se conheçam os mecanismos exatos, sabese que há a participação de espécies reativas de oxigênio e de
inflamação23 levando a uma menor biodisponibilidade de óxido
nítrico e, paralelamente, a uma maior produção de substâncias vasoconstritoras. Embora controverso, níveis aumentados
de endotelina, vasoconstritor de ação prolongada, têm sido detectados em portadores de AOS com diminuição significativa após uso do CPAP24. Em contraste, o óxido nítrico, cuja
ação vasodilatadora é bem conhecida, encontra-se reduzido em portadores de AOS 25 e aumenta após tratamento com
CPAP26.

Efeitos do tratamento da
apneia no sono
O tratamento de escolha da AOS consiste no uso do CPAP,
que funciona como uma prótese pneumática para manter aberta
a via aérea durante o sono27. O CPAP promove remissão dos
eventos respiratórios e consequentemente melhora a estrutura
do sono e a qualidade de vida dos pacientes. O tratamento da
AOS contribui para a queda da pressão arterial. Bazzano et al.28 ,
em recente metanálise, demonstraram a redução da pressão
arterial de 818 participantes em 2,46 mmHg na pressão arterial
sistólica e 1,83 mmHg na pressão arterial diastólica por meio
do uso do CPAP. Entretanto, essa redução modesta da PA obtida nessa metanálise está sujeita a críticas, pois essa análise
englobou uma população muito heterogênea, incluindo um número significativo de pacientes com HAS limítrofe ou mesmo normotensos, o que pode ter contribuído para redução modesta da pressão arterial29.
Apenas dois estudos existentes até o momento com maioria de pacientes com HAS na randomização apresentam resultados opostos. Em um estudo de dois meses de duração envolvendo pacientes com sonolência diurna e SAOS, randomizados para CPAP ou “Sham” CPAP (isto é, CPAP sem pressão efetiva para eliminar a AOS), houve redução de 10 mmHg na PA
sistólica e diastólica de 24h no grupo CPAP. Já em outro estudo mais curto e com um número menor de participantes, em que
os pacientes sem sonolência diurna fizeram um crossover para
o uso do CPAP, não houve redução da PA com o uso do CPAP.
Concluindo, existe um número crescente de evidências
de que a AOS é comum e contribui para o aumento da pressão
arterial e de que o tratamento da AOS contribui para a queda
da pressão arterial em pacientes hipertensos.
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A privação de sono é cada vez mais frequente na sociedade moderna. A excessiva demanda econômica e social
contribui para a redução do tempo total de sono numa sociedade 24 horas. A privação de sono pode ser tanto aguda
(por exemplo, ficar uma noite sem dormir) como crônica e
parcial (dormir poucas horas ao longo de grandes períodos). A privação de sono, tanto aguda como crônica, é um
fator estressor para o organismo, causando um grande impacto negativo sobre os vários sistemas, incluindo o sistema cardiovascular. A privação de sono promove alterações
autonômicas, alterações da regulação do barorreflexo, alterações inflamatórias e imunológicas. Existem evidências
crescentes de que a privação crônica pode ser um fator etiológico para o desenvolvimento sustentado da hipertensão arterial sistêmica.

Abstract
Palavras-chave: privação de sono, hipertensão, doenças
cardiovasculares.
Key words: sleep deprivation, hypertension, cardiovascular
disease.

Sleep deprivation is increasingly common in modern
society. The excessive demand economic and social
contribute to the reduction of total sleep time in 24 hourssociety. Sleep deprivation can be acute (for example, one
night without sleep) or chronic and partial (short sleep over
long periods). Sleep deprivation, both acute and chronic,
is a stressor factor to the body, causing a great negative
impact on various systems, including the cardiovascular
system. Sleep deprivation promotes autonomic changes,
changes in baroreflex regulation, inflammatory and
immunological changes. There is growing evidences that
chronic sleep deprivation may be an etiological factor for the
development of sustained hypertension.
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A privação de sono ocorre quando um indivíduo dorme
uma menor quantidade de horas do que as necessárias para
restabelecer as funções fisiológicas e cognitivas do seu organismo. A quantidade de sono considerada ideal para cada indivíduo é variável e difícil de ser estabelecida. A maior parte
da população adulta dorme em média sete a oito horas por
noite, existindo indivíduos que necessitam menos ou mais, correspondendo aos dormidores curtos e longos respectivamente. Apesar de ser difícil estabelecer o tempo “ideal” de sono

Hipertensão 2009; 12(4): 128–132

04 - MT Privaçao do sono e DC.pm6

128

11/11/09, 14:43

para cada indivíduo, podemos afirmar que vivemos numa sociedade privada de sono. A privação de sono pode ser classificada em total, parcial ou seletiva1. A privação total corresponde ao tempo em que o indivíduo permaneceu acordado desde
o final do último período de sono, situação comum, por exemplo, em trabalhadores em turnos. A privação parcial é definida pela redução na quantidade de horas dormidas em uma ou
várias noites, em relação à necessidade diária indivídual2. A
privação seletiva decorre da restrição de apenas um estágio do
sono, por exemplo: privação de sono REM ou do sono de ondas lentas, que ocorre mais frequentemente durante a realização de pesquisas científicas1. Ainda pode ocorrer de forma
aguda ou crônica, dependendo do tempo de exposição do indivíduo a esta condição.
A privação de sono tem se tornado cada vez mais comum
em nossa sociedade, principalmente após a revolução industrial. A partir do final do século XVIII, houve a inclusão do
período noturno às escalas de trabalho, que atualmente compreende cerca de 15% a 20% dos trabalhadores ativos3. Aliado a isso, a evolução tecnológica e urbanização proporcionaram alterações no comportamento e estilo de vida da população na sociedade moderna 1,4. Desde então, o tempo de
sono tem sido reduzido para suprir a maior demanda econômica e social, e os indivíduos têm se tornado constantemente privados de sono4,5. Infelizmente, toda essa mudança de comportamento não ocorre sem um ônus para a fisiologia humana. A privação de sono não ocasiona somente
alterações na ritmicidade circadiana, mas está associada a
alterações hormonais – principalmente daqueles hormonios
que são dependentes desta ritmicidade para serem secretados (noradrenalina, prolactina e hormônio do crescimento)2 –, distúrbios do metabolismo6, obesidade, redução na
sensibilidade à insulina predispondo desenvolvimento de diabetes4,7, síndrome metabólica8 e acometimento do sistema cardiovascular9.
A privação de sono, tanto total como parcial, tem se tornado frequente na sociedade 24 horas e, devido ao grande
impacto negativo que ela ocasiona sobre a saúde e o desempenho dos indivíduos, um número crescente de pesquisas vem
sendo realizadas visando avaliar seus efeitos sobre a qualidade de vida. Esta revisão enfoca particularmente as conseqüências cardiovasculares da privação de sono.

Privação de sono e sistema
cardiovascular
O desenvolvimento das doenças cardiovasculares em
face da exposição a períodos de privação de sono tem sido
progressivamente mais reconhecido. Parece existir uma associação entre o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e o trabalho em turnos 10. No entanto, esses efeitos
podem ser mediados por vários fatores, como aumento no
índice de massa corporal (IMC), baixo status socioeconômico e tabagismo. Além disso, permanecer muitas horas acordado pode ter um efeito negativo direto sobre a atividade
cardíaca11.

Uma das relações mais estudadas é a associação entre
privação de sono e hipertensão arterial sistêmica (HAS)9.
O sono pode ser entendido como um momento de descanso
do sistema cardiovascular, com queda da frequência cardíaca, pressão arterial e atividade simpática. A privação de
sono pode ser entendida como um período de subtração
desse “descanso”, com alteração da regulação da PA em função de uma maior ativação do sistema nervoso simpático
(SNS). Burgess HJ et al. (1997)12, ao estudarem a influência
do sono e sistemas circadianos sobre o sistema nervoso autonômico, observaram que o controle do SNS dirigido ao coração (avaliado pela variabilidade da FC, amplitude da onda T e
volume de pré-ejeção), é intimamente influenciado pelo sono.
Partindo deste conceito, torna-se possível uma maior interferência dos distúrbios do sono nas alterações de atividade simpática9.
Existem algumas particularidades referentes às consequências da privação de sono sobre o sistema cardiovascular,
decorrentes dos diferentes tipos que são impostos.

Privação parcial de sono
O desenvolvimento das doenças cardiovasculares subsequentes à privação parcial de sono, parece ser multifatorial,
pois estudos demonstram o envolvimento de alterações imunológicas6,13, liberação de agentes inflamatórios5,14,15, ativação
do sistema nervoso simpático (SNS)12,16.
As alterações do sistema imunológico provêm da condição de estresse que a privação de sono provoca no organismo. Esta situação ocasiona ativação inadequada do eixo
hipotálamo-pituitária-adrenal 6,13, que é o maior transdutor
neuroendócrino do estresse, responsável pela liberação de
cortisol (hormônio do estresse) e possui sua atividade regulada pela ritmicidade circadiana. Esta ativação inadequada intensifica os níveis plasmáticos desse hormônio, por
provável aumento na amplitude dos pulsos secretores 6,17,
fator que contribui para elevação da PA18 e induz maior suscetibilidade do organismo a processos infecciosos5 e condições
inflamatórias13.
Neste contexto, van Leeuwen et al. (2009)5, estudaram
19 indivíduos saudáveis e encontraram, após cinco noites de
privação parcial de sono (cinco horas de sono por noite), maiores níveis sanguíneos de proteína C-reativa (PCR) e citosinas
pró-inflamatórias, especialmente IL-1 e IL-6, que não retornaram aos valores basais após dois dias de recuperação. As
IL-1 e IL-6 têm importante relação com as defesas imunes e
sua secreção atua na regulação do ritmo sono-vigília e nos
padrões de sono respectivamente. A IL-6, que também tem
sua produção estimulada pelos adipócitos, principalmente os
viscerais9, reflete maior atividade inflamatória em placas ateroscleróticas, sendo um preditor futuro de eventos cardiovasculares, além de ser forte marcador de mortalidade na presença de doença arterial coronariana14. Elas aumentam a expressão de IL-17, que por sua vez estimula a produção da PCR nos
hepatócitos e nas células musculares lisas das artérias coronárias5. A PCR é um importante marcador de inflamação e fator
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de risco para DCV5,14, que promove liberação de mediadores
inflamatórios pelo endotélio vascular15, modifica a lipoproteína de baixa densidade (LDL) nas placas ateroscleróticas
e aumenta a adesão plaquetária às células endoteliais, o que
facilita o aparecimento destas placas, além da formação de
trombos5. Ainda acarreta aumento da inflamação local pelo
recrutamento de monócitos e linfócitos15. Esses resultados
indicam que as alterações imunológicas à privação parcial de
sono contribuem de forma significativa para o desenvolvimento
de DCV5.
Além disso, estudos sugerem que a elevação da pressão
arterial e FC decorrente da privação parcial de sono ocorrem
pelos seguintes mecanismos:
1) aumento no tônus simpático16,19 para o coração e periferia, o que pode causar hipertensão sustentada18;
2) alterações na sensibilidade dos barorreflexos;
3) elevação dos barorreflexos a altos níveis ou
4) pela combinação desses fatores9.
Tochikubo O et al. (1996)19 compararam uma noite de
privação parcial de sono (período de sono de apenas 3,6 horas
dormidas) com uma noite de sono normal (8 horas dormidas)
em 18 voluntários saudáveis e verificaram que a privação de
sono provoca aumento da atividade nervosa simpática no
dia seguinte, com elevações na PA, FC e catecolaminas urinárias.
No grupo de hipertensos ou pré-hipertensos não-tratados, privar-se de sono na primeira parte da noite (período de
sono das 3h–7h) induz alterações da PA noturna para padrões
nondippers (não há redução da PA durante a noite), também
acompanhada por elevação na FC e catecolaminas urinárias,
além de os níveis manterem-se elevados na manhã subsequente,
período em que mais ocorrem eventos cardiovasculares16. Outro fenômeno observado após privação parcial de sono (menos de quatro horas de sono em apenas uma noite) foi a redução na velocidade de fluxo coronariano, fator predisponente
do infarto agudo do miocárdio (IAM)20.

Privação total de sono
As respostas cardiovasculares à privação total de sono
parecem decorrer de efeitos perturbadores no balanço simpatovagal, apesar de não haver um consenso bem estabelecido
sobre isso, pois os resultados diferem dependendo das condições metodológicas, de duração da privação de sono, de posição corporal, bem como de isolamento e interação com outras
pessoas durante esse período21.
Estudos que avaliaram o controle circulatório neural após
24 horas de privação total de sono verificaram aumento da
PA22, principalmente no seu componente diastólico (PAD)23,
redução da atividade nervosa simpática (ANS) e ausência de
alterações na FC, sugerindo que não foi o aumento no drive
simpático o mecanismo predominante da elevação na PA e
sim uma queda na sensibilidade do barorreflexo22,23. Em contrapartida, Pagani M et al. (2009)24 também privaram de sono
indivíduos saudáveis por 24 horas e não observaram eleva-
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ção na PA nem nos valores autonômicos ou de barorreflexo.
Contudo, isso ocorreu na ausência de situações estressoras ou
perturbações adicionais significativas, fato que não condiz com
situações cotidianas.
No entanto, Zhong et al. (2005)25, ao expor indivíduos
saudáveis a privação total, verificaram queda na FC na posição supina após 12 horas e 36 horas de privação total, bem
como após 24 horas na posição sentada. Os autores sugerem
que esses indivíduos estão susceptíveis a alterações na modulação autonômica nesta condição, pois constataram aumento
na modulação cardiovascular simpática e redução na parassimpática, com diminuição na sensibilidade do barorreflexo.
Contudo, não houve alterações na PA após 36 horas de privação total de sono.
Um estudo recente realizado por Vaara J et al. (2009)21,
avaliou o comportamento da variabilidade da frequência cardíaca, temperatura corporal e regulação cardiovascular após 60
horas de privação total de sono em voluntários saudáveis. Seus
achados indicam uma redução na FC que foi associada ao aumento na atividade parassimpática e uma queda na temperatura corporal, sem alterações na PA.
Demais pesquisas demonstram que, além dos efeitos na
regulação da PA, há maior predisposição para ocorrência de
arritmias atriais26 e ventriculares27 em adultos jovens saudáveis privados de sono por 24 horas.

Estudos epidemiológicos
Esses efeitos mencionados anteriormente nos permitem
acreditar que a privação crônica de sono pode ser um fator
etiológico para o desenvolvimento sustentado de HAS, por
perturbar a ritmicidade circadiana e o balanço autonômico28.
Assim, estudos epidemiológicos recentes sugerem uma
associação entre duração curta e longa do sono e desenvolvimento de HAS18,28, por diferentes mecanismos, apresentando
grande impacto no sexo feminino29, fato que parece não acontecer nos idosos, já que sua necessidade de sono diária é realmente menor em relação aos adultos30.
Dormir poucas horas prolonga a exposição a valores
mais altos de PA e FC durante as 24 horas do dia, aumentando sua variabilidade. Ocorrem inconstâncias no seu perfil diurno e noturno para valores superiores4,31, além de
ocasionar distúrbios no ritmo diurno do DC. Há elevação na
atividade nervosa simpática e presença de estressores físicos
e psicossociais28.
Na população japonesa, a hipertensão noturna foi considerada um forte preditivo de DCV futuras, independentemente
dos níveis de PA ambulatoriais, e a curta duração de sono (4
horas/noite ou menos) aumenta os riscos de eventos cardiovasculares em hipertensos com o padrão riser, ou seja, aqueles em que a PA eleva-se durante a noite4. Num estudo epidemiológico envolvendo 98.634 indivíduos acompanhados por
14,3 anos – The JACC Study –, a privação crônica de sono foi
amplamente correlacionada a maior mortalidade por DCV
(principalmente por DAC em mulheres) e causas não-cardíacas em ambos os sexos32.
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Vimos, portanto, que a privação de sono, independentemente
de ser aguda ou crônica, total ou parcial, ocasiona efeitos maléficos ao organismo e contribui para o desenvolvimento de doenças
orgânicas, como a HAS. Esta, por sua vez, provoca lesões em
órgãos-alvo (coração, rins e cérebro), processo que se inicia
com acometimento do endotélio vascular e que, associado a
inflamação e aterosclerose, potencializa a disfunção endotelial, que perpetua a ação lesiva dos mecanismos supracitados e
agrava ainda mais sua disfunção, formando um ciclo vicioso33.
Na “sociedade 24 horas”, principalmente das grandes cidades, o estresse e a excessiva demanda de trabalho tem feito
com que a população reduza seu tempo de sono para suprir as
exigências do mercado de trabalho, tornando assim a privação
parcial de sono constante.

Ao tentar mimetizar uma semana normal de trabalho em
que os indivíduos dormem poucas horas, um estudo realizado
por Dettoni JL et al. (2008)34, no grupo do Laboratório do
Sono do InCor, avaliou 13 homens saudáveis que tiveram seu
sono monitorado por 12 dias consecutivos, divididos em dois
períodos de cinco noites, interpostos por duas noites de intervalo. Em um dos períodos os voluntários foram privados de
sono (dormiam menos de cinco horas por noite) e no seguinte dormiam cerca de oito horas por noite, ou vice-versa, conforme randomização. Os resultados demonstraram
que a privação de sono por apenas cinco noites já foi suficiente para causar disfunção endotelial venosa, aumento significativo na atividade simpática e prejuízo no controle da pressão arterial.
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Resumo
A hipertensão primária é o mais frequente diagnóstico em pacientes jovens. Com o
aumento da obesidade na infância e adolescência nas populações ocidentais, a prevalência
de hipertensão arterial vem crescendo entre os jovens. O desenvolvimento da hipertensão
arterial em adultos jovens está ligado a aumento de peso, aumento da atividade simpática
adrenérgica, aumento do débito cardíaco e aumento da resistência arterial periférica. Apresenta-se aqui um caso de hipertensão arterial em indivíduo jovem, discutindo-se aspectos da
avaliação e tratamento do paciente.
Abstract
Primary hypertension is the most frequent diagnosis in younger hipertensives. The
increasing prevalence of high blood pressure among adolescents is likely related to the increase
in obesity and consequent increase in adrenergic sympathetic activity, cardiac output and
peripheral vascular resistance. Hypertension evaluation and treatment in an younger patient
is presented.
Palavras-chave: hipertensão arterial, beta-bloqueador, débito cardíaco.
Key words: hypertension, betablocker, cardiac output.
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Paciente G.P.G., 26 anos, sexo masculino, branco, solteiro.

consumo de álcool. Nega uso de anabolizantes.

Queixa e duração
Hipertensão arterial há 2 meses.

Antecedentes individuais
Refere otite média crônica desde a
infância, já tendo sido submetido a timpanoplastia e drenagem de ouvido médio em duas ocasiões (quando tinha três
anos de idade e aos 19 anos). Adenoidectomizado aos três anos de idade. Nega
outras internações.

História pregressa da moléstia atual
Paciente refere que há dois meses,
em exame admissional, foi constatada
pressão arterial elevada (PA: 150/80
mmHg). É assintomático. Não fez uso
de medicação e refere ter feito várias
medidas de pressão arterial sempre com
medidas acima de 140 mmHg. Foi orientado a procurar médico para tratamento.
Hábitos
Sempre praticou esportes, tendo
parado com a atividade física há seis
meses. Nega aumento de peso. Refere
estar com a vida muito agitada, alimentando-se em restaurantes. Nega tabagismo. É etilista social, negando abusos de

Antecedentes familiares
Pai vivo com 54 anos tem colesterol elevado e está medicado; mãe viva,
com 53 anos, tem hipertensão arterial
controlada com medicamentos; tem um
irmão saudável.
Interrogatório complementar
Nega aumento de peso. Nega hematúria, disúria e nictúria. Nega cólicas
nefréticas. Hábito intestinal normal. Refere hipoacusia de ouvido direito.
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Exame físico
Bom estado geral, corado, hidratado, eupneico, acianótico, anictérico, sem
edemas.
• Peso: 75 kg.
• Altura: 1,84 m.
• IMC: 22,15 kg/m2.
• Pressão arterial
- Em membro superior
direito na posição sentado:
152/84 mmHg; 152/80 mmHg;
154/82 mmHg;
- Em membro superior
esquerdo na posição sentado:
152/82 mmHg;
- Em membro inferior
direito (deitado):
158/84 mmHg;
- Em membro inferior
esquerdo (deitado):
156/84 mmHg.
• Frequência cardíaca: 80 bpm regular.
• Pulsos periféricos normopalpados e
simétricos.
• Pescoço: sem estase jugular; tiroide
normal; pulsos carotídeos normais,
sem sopros;
• Pulmões: MV+ bilateralmente sem
ruídos adventícios;
• Coração: bulhas rítmicas normofonéticas sem sopros;
• Abdômen: flácido e indolor. Sem
massas palpáveis. Sem sopros.
Exames complementares:
• Hemoglobina: 14,6 g/dL,
• Hematócrito: 46%,
• Sódio: 143 mEq/L,
• Potássio: 4,6 mEq/L,
• Ureia: 30 mg/dL,
• Creatinina: 1,0 mg/dL,
• Glicemia de jejum: 85 mg/dL,
• Colesterol total: 190 mg/dL,
• Triglicérides: 135 mg/dL,
• HDL-colesterol: 52 mg/dL,
• LDL-colesterol: 111 mg/dL,
• Ácido úrico: 6,1 mg/dL,
• Urina tipo I: normal,
• RX de tórax: normal,
• Eletrocardiograma: normal.
• MAPA
- média na vigília: 141/80 mmHg;
- média no sono: 119/70 mmHg;
Estudo renal dinâmico com 99mTcDTPA: baixa probabilidade de hiperten-
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são renovascular. Dosagens de renina e
aldosterona plasmáticas normais.
O paciente foi orientado a reduzir o
sal da dieta e iniciar atividade física aeróbica, retornando após três meses de seguimento com pressão arterial de consultório de 146/80 mmHg e frequência
cardíaca de 80 bpm regular. Nessa
ocasião, foi iniciado o uso de atenolol
25 mg/dia. Em nova avaliação após dois
meses de uso de medicação, a pressão
arterial foi de 126/72 mmHg e a frequência cardíaca, 64 bpm.

Discussão
A prevalência de hipertensão arterial em adultos jovens é relativamente
alta (cerca de 15%) e a doença é pouco
detectada nesses pacientes. A hipertensão primária é o mais frequente diagnóstico em pacientes jovens, apesar de a frequência de hipertensão secundária não
ser desprezível. Com o aumento da obesidade na infância e adolescência nas
populações ocidentais, a prevalência de
hipertensão arterial vem crescendo entre os jovens.
Segundo dados do estudo de Framingham e do Bogalusa Heart Study, o
desenvolvimento da hipertensão arterial
em adultos jovens está ligado a aumento de peso, aumento da atividade simpática adrenérgica, aumento do débito
cardíaco e aumento da resistência arterial periférica. Por outro lado, em
pacientes idosos, a hipertensão arterial está ligada a diminuição da complacência vascular, com débito cardíaco
normal e aumento da resistência vascular periférica. A avaliação da hipertensão arterial em adultos jovens deve
incluir a pesquisa das principais causas
de hipertensão secundária, além da presença de comorbidades e lesões em órgãos-alvo.
No presente caso, o paciente foi
avaliado quanto aos possíveis diagnósticos de hipertensão secundária: coarctação de aorta, doença parenquimatosa renal, hipertensão renovascular e hiperaldosteronismo primário. Com antecedentes familiares de hipertensão arterial, o
diagnóstico mais provável para o caso é
de hipertensão arterial primária.

O tratamento da hipertensão arterial em pacientes jovens tem sido motivo de controvérsia. Não existem estudos de longo prazo que avaliem o efeito dos diferentes anti-hipertensivos
sobre eventos cardiovasculares maiores nesse grupo populacional. Assim
sendo, as diferentes diretrizes (que são
“baseadas em evidências”) passaram a
transferir o conhecimento obtidos em
ensaios clínicos (a maioria deles realizados com pacientes acima de 60 anos
de idade) para o tratamento dos jovens.
Dessa forma, as orientações das Sociedades Européias de Cardiologia e Hipertensão, da British Hypertension
Society (NICE committee) estabelecem
que:
1. Os betabloqueadores não devem
ser utilizados rotineiramente
como terapia inicial;
2. A sua combinação com diuréticos deve ser desencorajada devido ao risco de indução de diabetes melito;
3. Em pacientes jovens a primeira
escolha para o tratamento medicamentoso deve ser um inibidor da enzima de conversão.
Em interessante estudo randomizado, duplo-cego e com crossover realizado com 34 pacientes jovens (mediana de
idade: 47 anos), Deary AJ et al. avaliaram a resposta de cada paciente a cada
um dos seguintes anti-hipertensivos:
amlodipina, doxazosina, lisinopril, bisoprolol, bendrofluazida e placebo. Para 23
dos 34 pacientes (67%), a “melhor resposta” ao tratamento avaliada por MAPA
foi a drogas que atuam suprimindo o sistema renina-angiotensina e diminuindo
a atividade do sistema simpático (lisinopril em 10 pacientes ou bisoprolol em
13 dos pacientes).
O risco do desenvolvimento de diabetes com o uso de betabloqueadores
está na sua atuação de bloqueio dos receptores beta-2. Assim, betabloqueadores inespecíf icos apresentam maior
probabilidade de estarem relacionados
ao desenvolvimento de diabetes melito. Por outro lado, bloqueadores altamente específicos dos receptores beta1 (bisoprolol) ou que apresentam efeito alfabloqueador (carvedilol) ou, ainda, atividade simpatomimética beta-2
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intrínseca (nebivolol) não apresentam
efeito deletério sobre o metabolismo lipídico e glicídico. O atenolol, na dose
de 100 mg/dia, bloqueia 80% dos receptores beta-1 e 25% dos receptores
beta-2, podendo levar a alterações metabólicas.

No presente caso, com base na fisiopatogênese da hipertensão arterial, ausência de obesidade e alterações metabólicas, optou-se, após um período de
tratamento não-medicamentoso, pelo uso
de atenolol, com bom controle da pressão arterial.

As diretrizes futuras para o tratamento da hipertensão arterial devem levar em consideração, para pacientes jovens, os mecanismos fisiopatogênicos da
hipertensão arterial e as diferenças farmacológicas entre produtos classificados
em uma mesma classe.
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A presença de insuficiência cardíaca congestiva (ICC)
determina variações circadianas tanto na pressão arterial
quanto na frequência cardíaca. A variação circadiana normal da pressão arterial apresenta um comportamento bimodal, sendo menos intensa durante o sono. Vários mecanismos
intervêm na variação normal da pressão arterial, incluindo
atividade física e mental, postura, barorreflexos, atividade simpática e parassimpática. Alterações do padrão circadiano
desses neuro-hormônios podem modificar o perfil circadiano
da pressão arterial.
O papel da MAPA na ICC ainda não está bem definido.
Alguns estudos acreditam que a MAPA pode ser usada para
melhorar o tratamento da ICC, além de ser um marcador de
prognóstico. Alguns estudos mostraram que a magnitude do
declínio da pressão arterial está diminuído durante o sono, e
isso pode ser em consequência da hipoperfusão dos órgãos
devido à falência da bomba ventricular e também às múltiplas drogas empregadas. Contudo, o impacto do emprego prospectivo da MAPA como no perfil circadiano da PA ainda se
fazem necessários.

Abstract
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The role for ambulatory blood pressure monitoring in
heart failure is still not well defined. However, from the limited
studies available, ambulatory blood pressure monitoring may
be used to improve heart failure therapy, and can be used as a
prognosis marker in this patient group. Congestive heart
failure is associated with alterations in sympathetic and
parasympathetic nervous system, renin-angiotensin system and
vasopressin and ANP secretion. The circadian variability of
systolic blood pressure represents multiple factors, which
characterize an integrated response of the cardiovascular
system.
Most studies that have examined the circadian pressure
profile have found blunting of decline of blood pressure during
sleep in patients with heart failure. In advanced heart failure,
this may be due to hypoperfusion of vital organs partly due to
pump failure and partly due to multiple drug therapy associated with the treatment of heart failure. Ambulatory blood
pressure monitoring may also clarify hypoperfusion effects on
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vital organs in individual patients and improve the risk/benefit
ratio of treatments in advanced heart failure. Therefore, more
prospective controlled studies on the impact of treatments on
circadian blood pressure profile in congestive heart failure
patients are needed.

Introdução
No Brasil, em 2003, 27,4% dos óbitos ocorreram por
doenças cardiovasculares, com custo anual superior a 1,3 trilhão de reais1. Em 2007, a insuficiência cardíaca (IC) foi a
causa mais frequente de internação por doença cardiovascular, com cerca de 290 mil hospitalizações e custo anual superior a 200 milhões de reais2. A insuficiência cardíaca pode ser
definida como a incapacidade do coração em fornecer suprimento sanguíneo adequado às necessidades metabólicas do
organismo, ou fazê-lo somente à custa de pressões de enchimento elevadas. Modernamente, a IC pode ser classificada
em IC com fração de ejeção normal (ICFEN), em que a função sistólica está preservada, mas há disfunção diastólica, ou
em IC com fração de ejeção reduzida (ICFER), quando há
redução na força contrátil do miocárdio.

Relação entre hipertensão arterial
sistêmica e insuficiência cardíaca
As duas principais causas de insuficiência cardíaca são a
hipertensão arterial sistêmica (HAS) e a doença arterial coronariana2. A HAS é o principal fator de risco para doença cardiovascular, com prevalência entre 22,3% e 42,9% dos brasileiros1,3. Estima-se que menos de 10% dos hipertensos no Brasil
sejam adequadamente tratados3. A HAS causa dano vascular
por gerar disfunção endotelial e promover aterosclerose. No
coração, a pressão arterial (PA) elevada leva à hipertrofia do
miocárdio, redução no relaxamento e na complacência ventricular na diástole, com consequente aumento nas pressões intracavitárias. Quando o paciente apresenta sintomas clínicos
de congestão pulmonar e redução do débito cardíaco é sinal
que está evoluindo para ICFEN2. Com o tempo, o desarranjo
estrutural nas fibras musculares cardíacas pode levar à ICFER,
por meio de apoptose celular, remodelamento ventricular e
redução da força contrátil2. Outra forma de evolução é através
de doença isquêmica do coração. Em ambos, o déficit na função sistólica causa retenção hídrica, sintomas de congestão
pulmonar e sistêmica e redução na perfusão tecidual.
Em um estudo americano com mais de cinco mil pacientes, a HAS foi o fator de risco para IC mais comum, estando
presente em 91% das pessoas antes do desenvolvimento de
disfunção cardíaca4. Felizmente, o adequado tratamento da
pressão arterial elevada pode reduzir a chance de evoluir com
IC. Em uma metanálise com 13.342 pacientes hipertensos, o
tratamento anti-hipertensivo reduziu em mais de 50% o aparecimento de casos de insuficiência cardíaca congestiva5.
A medida casual da pressão arterial no consultório, apesar de considerada procedimento padrão para o diagnóstico

de hipertensão e para o seguimento de pacientes hipertensos,
está sujeita a erros, destacando-se a influência do observador
e do ambiente onde a medida é realizada. Além disso, inúmeras atividades cotidianas podem influenciar nos valores pressóricos. A monitorização ambulatorial da pressão arterial
(MAPA) é uma técnica que envolve a aferição da PA por um
aparelho automático ao longo de 24 horas, durante atividades
habituais do indivíduo. Há diversas publicações na literatura
que mostram que a MAPA possui maior acurácia na medida
da pressão arterial quando comparada com a medida casual
de consultório6–8. Outra vantagem da MAPA é fornecer dados
adicionais que têm correlação com a incidência de eventos
cardiovasculares – como acidente vascular cerebral, infarto
agudo do miocárdio e morte –, isto é, auxiliar na estratificação do risco desses pacientes6–8.
Dois estudos recentes mostraram que a pressão de pulso
(PP) obtida pela MAPA tem correlação com o desenvolvimento
de insuficiência cardíaca9,10. Segundo Chae et al. um incremento de 10 mmHg na PP aumentou o risco de IC em 14%9.
No acompanhamento de uma coorte de hipertensos suecos,
Ingelsson et al. mostraram que o padrão não-dipper para o
descenso noturno e o aumento da pressão arterial diastólica
no sono foram preditores de risco independentes para IC11.
Deste modo, podemos concluir que a MAPA é capaz de
garantir uma melhor análise do controle pressórico e fornecer
informações para a estratificação de risco do paciente. E, por sua
vez, o tratamento adequado da HAS reduz o aparecimento de IC.

Uso da MAPA em paciente com IC
estabelecida
Pacientes com IC têm a função autonômica prejudicada.
Isto se reflete em redução da variabilidade circadiana da pressão arterial e da frequência cardíaca, ambos fatores associados com eventos arrítmicos e morte súbita12. A MAPA é capaz
de aferir a variação da PA através do desvio padrão e do coeficiente de variabilidade da pressão arterial média, seja nas 24 horas
ou por períodos13. Além disso, a MAPA também é capaz de
informar o efeito do tratamento nesses parâmetros. Giles et al.
mostraram que o uso de inibidores da ECA restaurou o padrão
normal de variação circadiana14.
A pressão arterial na IC avançada pode estar reduzida e
este ser um fator prognóstico adverso importante. Em um estudo com 38 pacientes com ICFER e classe funcional IV, a
presença de PA sistólica média noturna < 105 mmHg esteve
associada com um risco 7,6 vezes maior de morte cardiovascular15. Estes achados foram corroborados nos estudos DIG e
COMET, nos quais valores mais baixos de PA estiveram relacionados com aumento na mortalidade pela ICC16,17. Devido à
sua melhor acurácia na medida da pressão arterial, a MAPA
pode dar duas outras contribuições no tratamento do paciente
com ICC. Uma delas é guiando as metas de controle pressórico; outra é avaliando os valores pressóricos quando o paciente
referir sintomas de baixo débito, como tonteira, escotomas e
lipotímia. Deste modo, seria possível avaliar se a causa das
queixas é a PA baixa ou não.
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Perspectivas
A MAPA é poderosa ferramenta no diagnóstico e no
acompanhamento do tratamento de pacientes hipertensos, não

só porque tem melhor acurácia em aferir a pressão arterial,
como também por fornecer outros parâmetros de importância
prognóstica, auxiliando na estratificação do risco cardiovascular. Um paciente hipertenso bem tratado tem menor risco
de evoluir com insuficiência cardíaca. Contudo, a aplicação
da MAPA na insuficiência cardíaca ainda foi pouco estudada.
Apesar de estudos mostrarem dados prognósticos interessantes, é preciso estabelecer quais as metas de PA específicas
para este subgrupo e confirmar se a correção de índices como
o descenso noturno e variabilidade da pressão arterial é capaz
de alterar o desfecho clínico destes pacientes. Além disso, é
preciso esclarecer se os padrões da MAPA são diferentes nos
pacientes com ICFEN e ICFER.
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A MAPA também está sendo estudada na ICFEN. White
et al. mostraram correlação entre os valores pressóricos nas
24 horas e disfunção diastólica no ecocardiograma18. Além
disso, Galderisi et al. estudaram 125 pacientes e observaram
que aqueles com ICFEN tinham maior índice de massa ventricular esquerda, maiores valores da PA média nas 24 horas e
redução do descenso noturno19.
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Abstract
Endothelin is a potent vasoconstrictor that might have
an important role in the genesis of resistant hypertension. The
aim of this paper is to present recent data from a study with a
selective endothelin antagonist, darusentan, in resistant
hypertensive subjects.
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A hipertensão resistente é definida pela presença de níveis pressóricos elevados, isto é, acima de 140/90 mmHg na
vigência de tratamento com três classes diferentes de anti-hipertensivos em doses máximas, ou maximamente toleradas,
sendo que uma delas deve ser um diurético. Apesar de ser descrita como uma condição comum na prática clínica, com prevalências que variam de 15% a 30%1,2, não sabemos sua real
prevalência. Muitas vezes o paciente é considerado resistente
ao tratamento, mas outros fatores, como a não-adesão ao tratamento, o excesso de comprimidos a serem tomados ao dia,
abandono por falta de eficácia, interação medicamentosa e
efeitos colaterais dos anti-hipertensivos, confundem o estabelecimento correto dessa condição.
Algumas características descritas na população de pacientes com hipertensão resistente são idade (> 75 anos), obesidade, mais comum no sexo feminino e em indivíduos de raça
negra, naqueles com maior ingestão de sódio. Além disso, a
persistência dessa condição, isto é, o não-controle dos níveis
pressóricos, resulta na presença de lesão em órgão-alvo mais
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importante, como hipertrofia ventricular esquerda, doença
renal crônica, maior rigidez arterial e doença vascular aterosclerótica.
Assim, todos esses fatos sugerem que o tratamento dessa
população de pacientes precisa ser intensificado com novas
abordagens terapêuticas, uma vez que os medicamentos dos
quais podemos lançar mão no momento não têm resultado em
controle satisfatório da pressão arterial conforme recomendado
pelas diretrizes, ou seja, níveis inferiores a 140/90 mmHg ou
130/80 mmHg em pacientes diabéticos ou com doença renal
crônica3.

As endotelinas constituem uma família de peptídeos composta de três isoformas, sendo que a endotelina-1 (ET-1) é a
isoforma responsável pelas ações cardiovasculares. Essa família foi descrita em 1988 por Yanagisawa et al4. A endotelina-1 é o vasoconstritor mais potente, com atividade mais duradoura e dez vezes mais potente que a angiotensina II que
também apresenta atividade co-mitogênica e induz a formação de matriz extracelular5,6.
Os estímulos fisiológicos para a expressão e liberação da
ET-1 das células endoteliais são a ET-1 propriamente, angiotensina II, catecolaminas, trombina, fatores de crescimento,
citocinas, radicais livres, insulina e shear stress7–9. Os receptores da endotelina são denominados ETA e ETB. Os receptores ETA localizam-se principalmente nas células musculares
lisas vasculares (CMLV) enquanto os receptores ETB se expressam nas células endoteliais e CMLV10.
O desenvolvimento dos primeiros antagonistas da endotelina não obteve sucesso diante da natureza peptídica dos compostos, isto é, sofriam hidrólise pela peptidase na circulação
sistêmica e trato gastrintestinal. O primeiro antagonista da endotelina a ser aprovado pelo FDA com indicação para hipertensão pulmonar foi bosentan. Quando usado no tratamento
da hipertensão arterial, bosentan mostrou eficácia similar aos
inibidores da enzima conversora.
A justificativa para o uso de um antagonista da endotelina com ação seletiva sobre o receptor tipo A se baseia no fato
de que nenhuma evidência até o momento mostrou que esse
receptor e consequentemente sua ação vascular são inibidos
pelos anti-hipertensivos disponíveis para tratamento. Darusentan é um antagonista seletivo do receptor tipo A da endotelina
pertencente à classe do ácido propiônico. Já foi previamente
estudado em pacientes com hipertensão arterial estágio 1 ou 2
com redução média de 11 e 8 mmHg na pressão arterial sistólica e diastólica, respectivamente12.
Considerando-se que pacientes com hipertensão resistente
podem não atingir a redução pressórica desejada mesmo com
o uso de três ou mais agentes, e que esses pacientes em geral
apresentam maior dificuldade de controle na pressão arterial
sistólica (PAS) que na diastólica (PAD), como já demonstrado
em diversos estudos da literatura, darusentan foi avaliado em
um estudo multicêntrico, duplo-cego, randomizado, multinacional, com 14 semanas de duração, nesta população de pacientes
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como terapia de adição a um esquema de agentes anti-hipertensivos13. Os principais critérios de inclusão do estudo foram
hipertensão resistente ao tratamento definido como PAS ≥ 140
mmHg ou ≥130 mmHg se paciente diabético ou com doença
renal crônica em uso de três ou mais anti-hipertensivos, incluindo um diurético tiazídico ou equivalente para outros diuréticos. As doses dos medicamentos deveriam ser a máxima preconizada pela diretriz local ou a máxima tolerada pelo paciente. Outros critérios de inclusão no estudo: índice de massa corporal (IMC) entre 20 kg/m2 e 43 kg/m2 e taxa de filtração glomerular estimada igual ou superior a 30 mL/min/1,73 m2. Foram considerados critérios de exclusão para o estudo: PAS ≥
180 mmHg ou PAD ≥110 mmHg, pacientes com insuficiência
cardíaca, diabetes com controle insuficiente, anemia ou
disfunção hepática, histórico de eventos cardiovasculares
nos últimos seis meses. Após a seleção, os pacientes eram
avaliados no período de run-in de duas semanas para assegurar a estabilidade dos níveis pressóricos e a confirmação
dos critérios de entrada no estudo. A randomização foi feita numa razão de 7:7:7:11 para darusentan 50 mg, 100 mg,
ou 300 mg ou placebo. O medicamento era administrado pela
manhã, por via oral. Além disso, os pacientes foram estratificados de acordo com a presença ou ausência de comorbidades
(diabetes melito ou doença renal crônica) e etnia (negro vs.
não-negro).
Os pacientes alocados para os grupos de doses mais
elevadas de darusentan tinham as doses do medicamento
do estudo tituladas até a dose plena em intervalos de duas
semanas. Caso fosse observado algum evento adverso era
permitida a redução de um nível da medicação. As doses
dos demais anti-hipertensivos foram mantidas ao longo do
estudo, exceto se houvesse edema ou sinais de retenção de
líquido; nesta condição apenas a dose/classe do diurético poderia ser modificada.
O desfecho primário do estudo foi a variação na PAS e
PAD medida em consultório a partir do basal até a semana 14.
Os desfechos secundários consistiram de variação na pressão
arterial à monitorização ambulatorial de pressão arterial (média nas 24 horas), percentual de pacientes que atingiram a meta
para a PAS depois de 14 semanas de tratamento e variação na
TFGe. A segurança e a tolerabilidade de darusentan também
foram avaliadas pela presença de eventos adversos clínicos ou
laboratoriais.
De um total de 718 pacientes selecionados, foram randomizados para o estudo 379 pacientes, sendo que, destes, 348
completaram as 14 semanas do estudo. As características demográficas e clínicas no período basal foram similares entre
os grupos de tratamento. Em relação ao número de anti-hipertensivos, 42% dos pacientes recebiam três agentes e 58%, quatro ou mais.
A figura 1 mostra a variação na PAS e PAD de consultório ao final das 14 semanas de tratamento nos quatro grupos:
• placebo (132),
• darusentan 50 mg/dia (n = 81),
• darusentan 100 mg/dia (81),
• darusentan 300 mg/dia (n = 85).
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FIGURA 1

Variação na PAS e PAD de
consultório em relação ao basal
após 14 semanas de tratamento com
darusentan comparado ao placebo.

TABELA 1
MÉDIA DOS VALORES DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA E DIASTÓLICA MEDIDA EM
CONSULTÓRIO NO PERÍODO BASAL E APÓS 14 SEMANAS DE TRATAMENTO (FINAL) COM
DARUSENTAN 50, 100 E 300 MG, UMA VEZ AO DIA
Placebo
(n = 132)

Darusentan
50 mg (n = 81)

Darusentan
100 mg (n = 81)

Darusentan
300 mg (n = 85)

Basal
Final

151 ± 11
143 ± 15

150 ± 11
134 ± 16

152 ± 12
134 ± 17

151 ± 11
134 ± 17

Basal
Final

87 ± 11
81 ± 12

87 ± 10
77 ± 10

86 ± 11
76 ± 11

86 ± 11
76 ± 11

PAS

PAD

Em comparação com placebo, as três doses de darusentan promoveram reduções significantes na pressão arterial sistólica e diastólica (p < 0,0001 para todos os efeitos), não sendo observada diferença significante entre os grupos de dose
de darusentan. O efeito na redução da pressão arterial foi semelhante entre homens e mulheres, pacientes idosos e jovens,
pacientes com ou sem diabetes melito ou doença renal crônica. Cabe ressaltar, no entanto, que a dose de 300 mg/dia não
foi estatisticamente diferente do placebo nos pacientes idosos
(p = 0,0554), nos portadores de diabetes melito (p = 0,0724)
ou doença renal crônica (p = 0,0514).
Os valores médios da pressão arterial no basal e após 14 semanas de tratamento em cada grupo são mostrados na tabela1.

O efeito do tratamento nos pacientes que, na entrada
do estudo, recebiam três anti-hipertensivos não foi estatisticamente diferente daqueles que recebiam quatro ou mais
agentes.
Controle, isto é, PAS < 140 mmHg ou < 130 mmHg para
diabéticos ou portadores de doença renal crônica, foi atingido
por 36 (27%) dos pacientes no grupo placebo, 43 (53%) no
grupo darusentan 50 mg (p = 0,0002), 43 (53%) no grupo darusentan 100 mg (p < 0,0001) e 41 (48%) no grupo darusentan 300 mg (p = 0,0007).
Com relação à avaliação da resposta pressórica à
MAPA, 210 pacientes tinham registros válidos no basal e
pelo menos uma medida válida após o basal. O efeito de
Hipertensão 2009; 12(4): 139–143
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FIGURA 2
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Barra de erro mostra o EPM
* p = 0,0002
† p < 0,0001
Variação da média de PAS e PAD à MAPA após 14 semanas de tratamento com darusentan comparado ao placebo

FIGURA 3
A

B

Medida da PAS e PAD à MAPA após 14 semanas de tratamento com darusentan comparado ao placebo – médias horárias
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cada dose de darusentan foi estatisticamente diferente e significante em relação ao grupo placebo, como mostram as
figuras 2 (média da PAS e PAD nas 24 horas) e 3 (médias
horárias).
Em relação aos parâmetros laboratoriais, não foram observadas alterações na função renal avaliada pela TGF estimada no grupo placebo, enquanto nos grupos de tratamento ativo houve uma discreta elevação dos níveis séricos de
creatinina e redução na filtração glomerular, entre 3 e 6
mL/min/1,73m 2 nos grupos de 100 e 300 mg/dia de darusentan. Por outro lado, os pacientes que receberam o tratamento ativo e tinham microalbuminúria no basal apresentaram redução de cerca de 60%. Alguns pacientes apresentaram diminuição dos níveis de hemoglobina, o que foi relacionado à hemodiluição.
Em relação a tolerabilidade e segurança, o principal
efeito adverso observado foi a retenção de líquidos. Edema
e retenção de líquidos ocorreram em 67 pacientes (27%)
que receberam darusentan em comparação com 19 (14%)
que usaram placebo, e esse evento adverso ocorreu principalmente nas primeiras seis semanas de tratamento. Em relação à ocorrência de eventos adversos sérios, um paciente
que recebeu placebo evoluiu para óbito em decorrência de
evento cardíaco súbito e cinco pacientes nos grupos de tra-

tamento ativo apresentaram eventos cardíacos sérios. Em
função da retenção de líquido ser o efeito adverso mais importante, o darusentan não é recomendado em pacientes com
insuficiência cardíaca.
Assim, de forma resumida podemos inferir que darusentan se mostrou eficaz na redução pressórica quando administrado em adição à terapia de base em pacientes portadores de
hipertensão arterial resistente. Esta redução foi, em média,
de 10 mmHg além daquela obtida com o tratamento de base
em doses otimizadas. Até o momento os resultados do estudo
sugerem que a resposta não é dose-dependente e, portanto, a
dose de 50 mg conferiria praticamente todos os benefícios
em termos de redução adicional da pressão arterial nesta
população de pacientes.
A própria indicação de darusentan nesse grupo de pacientes deve-se ao fato de que estudos preliminares mostraram
potencial de teratogenicidade da droga e, portanto, seu uso estaria mais bem indicado em situações mais específicas, como
na hipertensão resistente, em que o uso de múltiplos agentes
anti-hipertensivos não se mostra adequado para atingir a meta
de pressão preconizada.
Certamente, novos dados deverão surgir com darusentan
e poderão confirmar os achados deste estudo em termos de
redução pressórica e segurança.
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Os alimentos têm impacto positivo e negativo sobre o sistema cardiovascular. As gorduras (saturadas e colesterol), por
exemplo, têm relação direta com a doença aterosclerótica e,
ao mesmo tempo, gorduras insaturadas (ácidos graxos mono
e poli-insaturados) têm papel protetor em relação ao sistema
cardiovascular. Um exemplo clássico dessa proteção está na
dieta do Mediterrâneo, que já foi avaliada em vários estudos.
Essa dieta é caracterizada pelo consumo de grande quantidade de azeite de oliva (gordura monoinsaturada), peixes, frutas e hortaliças. O consumo de sal não tem papel direto nas
doenças cardiovasculares, porém tem relação direta com a
hipertensão arterial, um fator de risco cardiovascular importante. As vitaminas vêm sendo testadas como suplemento para
maior proteção cardiovascular, mas os resultados de estudos
controlados e randomizados não têm confirmado o benefício
da suplementação de vitaminas na dieta. Alguns frutos produzem sementes que fazem parte do grupo das oleaginosas. Essas sementes têm grande quantidade de gordura insaturada e
o consumo das mesmas resulta em benefícios do ponto de vista cardiovascular em relação ao consumo de gordura saturada. As fibras são partes dos alimentos não-absorvidas pelo
aparelho digestivo e seu consumo adequado é importante em
relação ao funcionamento do aparelho digestivo e tem impacto no perfil lipídico e glicídico. Por último, alguns oligoelementos, como zinco e selênio, são consumidos com frequência pela população em geral, mas o seu real benefício do ponto de vista cardiovascular não está bem estabelecido. A recomendação por parte de diferentes órgãos de saúde em todo
mundo é o consumo de uma dieta rica em frutas, verduras,
legumes, azeite de oliva, peixes, carne magra, leite e derivados pobres em gordura para maior proteção cardiovascular.

Abstract
*Endereço para correspondência:
Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 44 – Bloco II – 2o andar
sala 8 – Cerqueira Cesar
05403-000 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3069-5084
Fax: (11) 3069-5948
E-mail: hipheno@incor.usp.br
Financiado pela FAPESP e Fundação Zerbini.
Recebido em 06/09/2009. Aceito em 12/10/2009.

144

Foods have positive and negative impact on cardiovascular system. The fats (saturated and cholesterol) for instance
have direct relation with atherosclerotic disease, and at the
same time unsaturated fats (mono and poli-unsatureted fatty
acids) have protector function of the cardiovascular system.
One classic example of this protection was showed with the
Mediterranean diet that was evaluated in several studies. This
diet is characterized by the consumption of great quantity of
olive oil (monounsaturated fat), fish, fruits and greens. The
salt consumption does not have direct implication in cardiovascular disease, however it has direct relation with high blood
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pressure, one important cardiovascular risk factor. The
vitamins have been tested as supplement for better cardiovascular protection, but the results of controlled and randomized
studies have not confirmed the benefit of vitamins
supplementation on the diet. The seeds of some fruits are part
of a group called nut. These seeds have great quantity of
unsaturated fat, and the consumption of that results in benefit
from the cardiovascular point of view in relation to saturated
fat consumption. The fibers are part of foods not absorbed by
intestinal tract and the consumption of some amount of them
is important in relation to digestive system function, and also
they have impact on the lipid and glicidic profile. Finally, some
minerals like zinc and selenium, are consumed with frequency
by general population, but the real benefit from the cardiovascular point of view is not established. The recommendations
by different health organs all over the world is the consumption
of a diet rich in fruits, greens, olive oil, fishes, lean meat, milk
and derivates poor in fat for better cardiovascular protection.

Introdução
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS),
o consumo de dietas inadequadas e o sedentarismo estão entre
os dez principais fatores relacionados à mortalidade, principalmente a de origem cardiovascular. Estudos randomizados
demonstraram que intervenções alimentares adequadas podem
diminuir ou prevenir o aparecimento de doenças cardiovasculares (DCV). O papel da dieta vem sendo avaliado em vários
estudos clínicos e epidemiológicos no sentido de prevenir e
diminuir as DCV. Em termos de alimentação, a quantidade e o
tipo de gordura ingerida exercem influência direta sobre fatores de risco cardiovascular, tais como a concentração de lípides e de lipoproteínas plasmáticas, assim como a sua associação a processos inflamatórios. Os ácidos graxos, principais
componentes das gorduras, servem como reserva de energia e
também participam de sistemas de sinalização intracelular. Os
ácidos graxos poli-insaturados estão relacionados com a composição das membranas celulares, com o metabolismo celular, sinais de tradução e também modulam a expressão de genes, regulando a atividade e a produção de diversos fatores de
transcrição celulares.
No estudo INTERHEART 1 envolvendo 52 países, foram
identificados três padrões alimentares distintos:
• dieta oriental (rica em proteínas vegetais),
• dieta ocidental (rica em gordura),
• dieta prudente (rica em frutas e hortaliças).
Nesse estudo, o risco para infarto do miocárdio (IM) era
de 30% na população que consumia a dieta ocidental. Naqueles que consumiam a dieta prudente a associação com IM era
inversa. Enquanto no passado a dieta era vista como um fator
importante na prevenção cardiovascular, mas de uma forma
empírica, atualmente há um grande número de evidências baseadas em estudos controlados, randomizados, mostrando o
papel de diferentes componentes da dieta como protetores do

sistema cardiovascular. Esses componentes da dieta, tais como
os ácidos graxos mono e poli-insaturados, vitaminas, oligoelementos, grãos integrais, os flavonoides e outros exercem o
seu papel no sentido da proteção cardiovascular, diminuindo a
oxidação de LDL-colesterol, exercendo efeito anti-inflamatório, funcionando como antioxidantes e até mesmo reduzindo a
pressão arterial. Neste artigo serão descritos diferentes componentes da dieta e o seu impacto no organismo, principalmente no sistema cardiovascular.

Importância das gorduras
As gorduras fazem parte do grupo dos macronutrientes e
seu impacto cardiovascular, no sentido negativo e positivo, vem
sendo estudado há séculos. Elas servem de fonte de energia
para o organismo, participam na síntese de hormônios, são
componentes da membrana celular, são componentes da bile,
e estão envolvidas em sistemas de sinalização intracelular. Os
triglicérides são os principais componentes das gorduras no
organismo. Eles são formados a partir de uma molécula de
glicerol (grupo dos carboidratos) e três moléculas de ácidos
graxos, que podem ser saturadas, monoinsaturadas, poli-insaturadas e ácidos graxos trans. As gorduras dependem de lipoproteínas para serem transportadas no plasma, de modo que
nós temos diferentes gorduras ligadas a proteínas circulando
no organismo: colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol, VLDL-colesterol e ácidos graxos livres. Cada partícula
de gordura dessas tem diferentes papéis no organismo. A mais
tradicionalmente estudada é a LDL-colesterol, que tem papel
importante na formação de placa de ateroma. Ou seja, ela está
envolvida diretamente no processo aterosclerótico. Isso ocorre quando ela se encontra aumentada no plasma, o que pode
ser por um problema genético ou por influência de fatores ambientais. De modo que essa partícula tem papel importante no
RCV.
O colesterol encontra-se no plasma e nas células. Ele pode
ser liberado das células a partir de diferentes mecanismos: por
alteração na estrutura química (na forma de ácidos biliares e
hormônios), a partir da secreção acoplado a apolipoproteínas
e fosfolípides, pela transferência para lipoproteínas do plasma. A maior parte do colesterol é metabolizada no fígado e
esse processo depende do bom funcionamento dos receptores
hepáticos, principalmente os de LDL-colesterol. A partícula
VLDL-colesterol também tem papel no processo aterogênico.
Em relação à partícula HDL-colesterol, ela tem papel importante no transporte reverso do colesterol. Ou seja, a partir de
mecanismo enzimático complexo ela retira a partícula LDLcolesterol do macrófago situado na camada subintimal do vaso
e leva até o fígado, exercendo um papel protetor em relação à
aterosclerose. Daí a importância de termos níveis altos de
HDL-colesterol. Os ácidos graxos, como já foi mencionado,
são classificados em saturados, monoinsaturados, poli-insaturados e ácidos graxos trans. Os ácidos graxos saturados são
encontrados em gorduras animais, principalmente, e em vegetais, como coco, cacau e amendoim. A gordura saturada clássica é aquela que enquanto quente encontra-se na forma de
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um óleo e quando esfria ela torna-se um creme (satura). Esse
tipo de gordura tem papel aterogênico importante e é transportada no plasma pela albumina2.
Como exemplo desses ácidos graxos pode-se citar o palmítico, o mirístico e o esteárico. Um possível mecanismo aterogênico desse tipo de gordura que já foi avaliado em estudos
prévios3–6 é o efeito no aumento da concentração plasmática
de colesterol e de LDL-colesterol, se compararmos com a gordura poli-insaturada.
No Nurse’s Health Study, demonstrou-se que a redução
de 5% das calorias provenientes de ácidos graxos saturados
resulta na redução de 17% no RCV7.
Se por um lado a gordura saturada é aterogênica, por outro as gorduras mono e poli-insaturadas (ácidos graxos com
duplas ligações) exercem efeito benéfico no organismo humano. Os ácidos graxos mais conhecidos desse grupo são:
γ-3 (linolênico), γ-6 (linoleico) e γ-9 (oleico). Os ácidos graxos linoleico e linolênico são considerados essenciais ao homem pelo fato de as células não os produzirem. Eles são encontrados, principalmente, nos peixes de águas frias e profundas. Efeitos benéficos desses ácidos no organismo:
• diminuição da produção hepática de VLDL-colesterol, precursora de LDL-colesterol;
• aumento da fluidez das membranas do hepatócito, alterando a atividade dos receptores de LDL8;
• mudança na estrutura espacial de LDL-colesterol;
• formação de LDL com menor conteúdo de éster colesterol;
• redução da trigliceridemia.
O oleico ou γ-9, quando comparado com a gordura saturada, diminui a concentração de LDL-colesterol no plasma e
não está relacionado à oxidação de LDL-colesterol9. O ácido
oleico também induz menor síntese endógena de colesterol
quando comparado a ácidos graxos poli-insaturados10.
O ácido oleico ficou bem conhecido a partir dos estudos
envolvendo a dieta do Mediterrâneo. O consumo dessa dieta,
rica em ácido oleico, tem relação com menor prevalência de
síndrome metabólica, DM2, obesidade e eventos cardiovasculares11. Além do ácido oleico, também faz parte da dieta do
Mediterrâneo o consumo de frutas, peixes, hortaliças e grãos
integrais.
Em relação aos ácidos graxos, um aspecto que vem sendo muito discutido é refere-se aos ácidos graxos chamados
trans, que são isômeros geométricos de ácidos graxos cis, com
a mesma forma molecular e estrutura diferente. A título de
exemplo, se o ácido oleico for aquecido até uma determinada
temperatura se transforma em um ácido graxo trans, o ácido
elaídico. Os ácidos graxos trans são encontrados em pequena
quantidade na natureza, principalmente na carne e no leite12.
Na maioria das vezes os ácidos graxos trans são produzidos
por meio de hidrogenação catalítica, um processo usado nos
óleos vegetais líquidos à temperatura ambiente para mudar a
consistência de semissólida para sólida. A gordura trans está presente em vários alimentos, principalmente os industrializados,
e do ponto de vista cardiovascular ela aumenta o LDL-colesterol e está associada a doença arterial coronária.
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Sal
O sal em excesso não tem relação direta com DCV, porém tem relação direta com hipertensão arterial naqueles indivíduos com predisposição genética para tal e a hipertensão
arterial é um dos mais importantes fatores de risco para DCV.
O estudo INTERSALT 13 avaliou mais de dez mil indivíduos de
ambos os sexos, com idade entre 20–59 anos, em 52 países.
Nesse estudo foi observada a associação positiva entre excreção urinária de sal e pressão arterial, de modo que o sal consumido nos alimentos representa um risco para a saúde cardiovascular.

Vitaminas
As vitaminas são compostos orgânicos com propriedades antioxidantes muito estudados em termos de suplementação para a proteção cardiovascular. Porém, os resultados observados em grandes estudos não são animadores. Elas não
podem ser digeridas pelo ser humano. Há estudos in vitro e
em animais14–16 usando suplementos vitamínicos para prevenir e controlar DCV. Como as vitaminas têm papel antioxidante e o estresse oxidativo tem papel importante no desenvolvimento das DCV, o uso dessas na prevenção e controle
das DCV é muito atrativo. Como já mencionado, estudos realizados previamente em animais mostram efeito benéfico da
suplementação com antioxidantes no controle de fatores de
risco cardiovascular (RCV)16,17.
Do ponto de vista epidemiológico, há uma relação inversa
entre a ingestão de antioxidantes e eventos cardiovasculares18.
Por outro lado, há estudo em que foram usados suplementos
vitamínicos para maior proteção CV e a resposta a esses suplementos foi paradoxal19.
A vitamina E é lipossolúvel, pode ser encontrada no plasma e também na partícula de LDL. Das quatro isoformas encontradas, alfa, beta, gama e delta-tocoferol, o alfa-tocoferol
é a forma mais ativa e a mais estudada até o momento20. Os
tocoferóis têm a capacidade de doar átomo de hidrogênio e
combater assim o estresse oxidativo. Um aspecto a ser salientado é que a vitamina E transforma-se em tocoferil ao evitar a
oxidação dos lipídios e precisa sofrer transformação para recuperar a sua capacidade antioxidante. A enzima glutationareduzida e o ácido ascórbico têm papel importante na regeneração da vitamina E. O Nurse’s Health Study (NHS) mostrou
uma relação inversa entre o consumo, a longo prazo, de vitamina E, com RCV21.
Em outro estudo avaliando indivíduos do sexo masculino, sem doença, o maior consumo de vitamina E teve relação
inversa com risco de doença arterial coronária (DAC)22. No
entanto, esses resultados não foram confirmados em metanálise envolvendo sete estudos23. Além dos efeitos da vitamina
E, também já foi testado o benefício CV da vitamina C ou
ácido ascórbico. Ela tem papel na regeneração da vitamina E
e também reage com o oxigênio antes de iniciar o processo
oxidativo. Assim como a vitamina E, as propriedades antioxidantes da vitamina C não são de todo confirmadas e ela pode
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TABELA 1
COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DAS CASTANHAS
Castanha

SFA (g/100g)

MUFA (g/100g)

PUFA (g/100g)

Amêndoa

3,7

30,8

12,1

Cajueiro

7,8

23

7,8

Avelã

4,5

45,6

7,9

Amendoim

6,8

24

15,5

Castanha da índia

0,4

0,8

0,9

Noz

6,1

9

47

Castanha do Pará

15

24,5

20,6

Macadâmia

12

59

1,5

Noz pecan

6,2

41

21,6

Pinhão

9,4

23

25,6

Pistache

5,4

23

13,4

Abreviações:
MUFA: ácido graxo monoinsaturado;
PUFA: ácido graxo poli-insaturado;
SFA: ácido graxo saturado.

atuar inclusive como pró-oxidante in vitro24, além de estimular a glicação de proteínas25. Há estudos mostrando efeito benéfico da vitamina C em relação a risco de desenvolver diabetes26. No entanto, a complementação na dieta de vitamina C
não resultou em benefício em relação a resistência à insulina e
disfunção endotelial em indivíduos com síndrome metabólica27. A vitamina A faz parte do grupo das vitaminas lipossolúveis, cuja estrutura principal é o retinol ou vitamina A préformada. Os carotenoides denominados α-caroteno, β-caroteno
e criptoxantina têm efeito pró-vitamina A e são precursores do
retinol nos alimentos28. Os carotenoides são encontrados nas
frutas e hortaliças e a vitamina A pré-formada é encontrada
em produtos alimentícios de origem animal. Há centenas de
carotenoides descritos, porém os que merecem maior destaque são o α-caroteno, a α-criptoxantina, o β-caroteno, o licopeno, a capsatina, a capsorubina, a luteína e a zeaxantina29.
Em estudo a longo prazo envolvendo mais de 4.500 indivíduos, os níveis séricos de carotenoides totais e individuais
(com exceção do licopeno) tiveram associação inversa com
marcadores de inflamação, estresse oxidativo e disfunção endotelial, mesmo após diferentes ajustes. Esses efeitos devem
ser os mecanismos pelos quais os carotenoides exercem proteção CV30.
Por outro lado, no Scottish Heart Health Study, que avaliou homens e mulheres sem cardiopatias, foi encontrada uma
associação inversa entre ingestão desses nutrientes e risco de

eventos CV, em homens31. A ingestão de frutas e hortaliças,
ricas em carotenoides, tem relação inversa com mortalidade
CV em idosos32.
Apesar de alguns resultados favoráveis associados com a
suplementação de vitaminas terem sido demonstrados em vários estudos, a American Heart Association (AHA) não recomenda o uso de suplementos com vitaminas em termos de
prevenção cardiovascular e recomenda, sim, o consumo dos
alimentos que contêm essas vitaminas, ou seja, uma alimentação rica em verduras, legumes, frutas, oleaginosas e com baixo teor de gordura saturada e trans.

Oleaginosas
Estudos epidemiológicos têm associado frequentemente
o consumo de nozes com a redução do risco para doença coronariana, diabetes tipo 2 e morte por todas as causas33. Muitos
estudos relacionados a hipercolesterolemia ou diabetes que
usaram diferentes tipos de oleaginosas nos projetos mostram
uma melhora no perfil lipídico após o consumo de castanhas34.
O perfil favorável dos ácidos graxos das castanhas faz
com que o consumo destas tenha um efeito benéfico no nível
de lipídios plasmáticos e lipoproteínas, sendo esse o principal
benefício cardiovascular35. De qualquer modo, tem-se observado o benefício de outros mecanismos na redução do RCV35;
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por exemplo, a redução da susceptibilidade a oxidação do LDLcolesterol, redução do processo inflamatório e melhora da função endotelial36. Em função dos efeitos benéficos à saúde, as
sementes oleaginosas são recomendadas nas diretrizes de dietas publicadas nos Estados Unidos, Canadá e Espanha37–40.
Os efeitos favoráveis, do ponto de vista cardiovascular,
das oleaginosas estão relacionados principalmente com os ácidos graxos poli-insaturados (PUFA). Entretanto, as oleaginosas têm diferentes tipos de ácidos graxos e em diferentes proporções (tabela 1), além de conterem antioxidantes, tais como
as catequinas, flavanois e flavanonas41. Amendoim e pistache,
que também fazem parte do grupo de alimentos denominado
oleaginosas, contêm flavanoides e têm alta concentração de
resveratol quando comparados com outras oleaginosas42. Por
outro lado, a noz contém grande variedade de polifenóis e
tocoferol43 e a castanha de caju tem os alquifenóis como principal antioxidante44. Outros fitoquímicos presentes nas oleaginosas podem trabalhar em sinergia e promover atividade
antioxidante45.

Fibras
As fibras da dieta representam o componente não-digerível do alimento vegetal. Elas não são digeridas e absorvidas
pelo intestino, porém sofrem fermentação completa ou parcial
no intestino grosso. São consideradas fibras na dieta: celulose, hemicelulose, pectinas, oligossacarídeos, gomas, polissacarídeos indigeríveis e não-amilosos, lignina, ceras e outras
substâncias encontradas nas plantas46. Elas são classificadas
como solúveis e insolúveis. Fazem parte do grupo das fibras
solúveis as pectinas, gomas, mucilagens (o psyllium, um polissacarídeo viscoso) e polissacarídeos de armazenagem. São
consideradas fibras insolúveis a celulose, as hemiceluloses e
a lignina. A aveia é rica em fibras solúveis, principalmente o
seu farelo. As frutas e vegetais são fontes de fibras solúveis,
mas em menor quantidade. Por outro lado, os legumes (lentilha, feijões e ervilhas) e cereais são fontes de fibras solúveis e
insolúveis. Mas eles têm na sua composição maior teor de fibras insolúveis, como por exemplo os grãos integrais (cevada,
farinha integral), o arroz e o centeio. As fibras também são
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encontradas em suplementos como o psyllium, a inulina, as
gomas, como a guar (fibras solúveis). O consumo de fibras
recomendado pela FAO e OMS para prevenir o aparecimento
de doenças crônicas relacionadas à dieta é de pelo menos 25
g/dia. Há estudos que sugerem que as fibras dos cereais e de
produtos à base de grãos integrais são capazes de prevenir a
obesidade e o ganho de peso, resultando na redução do risco
para o desenvolvimento de DM247. Porém, os resultados, como
um todo, não são concordantes.

Oligoelementos
Os dois micronutrientes mais discutidos em termos de
prevenção cardiovascular são zinco e selênio. O zinco tem efeito antioxidante por inibir a NADPH-oxidase – enzima que está
envolvida na produção de espécies reativas em oxigênio e também atua como cofator da superóxido dismutase (SOD), uma
das principais enzimas do sistema antioxidante endógeno48. O
consumo de 30 mg de zinco por dia por pacientes diabéticos
resultou no aumento da concentração plasmática de zinco e na
redução de marcadores de estresse oxidativo em comparação
com o grupo placebo49. Idosos têm menor concentração plasmática de zinco em relação a jovens, e a suplementação de
zinco nos idosos reduz marcadores de estresse oxidativo50. No
entanto, a associação do consumo de zinco com risco de desenvolver DM2 foi fraca no Nurses Health Study51. Porém, já
foi observada maior prevalência de DCV, DM2 e de intolerância à glicose em indivíduos com baixa ingestão de zinco52. O
selênio é um micronutriente essencial que se liga a proteínas
(selenoproteínas) para exercer importantes funções no organismo, inclusive funciona como um antioxidante, tem função
no sistema imune e na regulação da função da tireoide53.
O aumento da concentração e atividade da glutationa peroxidase, uma selenoproteína e enzima antioxidante, resulta
no aumento da capacidade antioxidante no plasma54. A dose
terapêutica e tóxica do selênio é muito próxima, o que requer
cuidado na prescrição desse oligoelemento como suplemento
nutricional. A suplementação com selênio tem mostrado resultados negativos ou neutros em relação a risco de DM, perfil lipídico, mortalidade geral e eventos cardiovasculares55,56.

Hipertensão 2009; 12(4): 144–150

08 - NUT Alimentos e doenças cardiovasculares.pm6
148

10/11/09, 14:11

Referências bibliográficas
1. IQBAL, R.; ANAND, S.; OUNPUU, S.; ISLAM, S.; ZHANG, X.; RANGARAJAN,
S.; CHIFAMBA, J.; AL-HINAI, A.; KELTAI, M.; YUSUF, S.; INTERHEART
STUDY INVESTIGATORS. Dietary patterns and the risk of acute myocardial
infarction in 52 countries: results of the INTERHEART study. Circulation, v. 118,
n. 19, p. 1929–1937.
2. ASAKURA, L.; LOTTENBERG, A.M.P.; NEVES, M.Q.T.S; NUNES, V.S.; ROCHA, J.C.; PASSARELLI, M.; NAKANDAKARE, E.R.; QUINTÃO E.C.R. Dietary
medium-chain triacylglycerol prevents the postprandial rise of plasma
triacylglycerols but induces hypercholesterolemia in primary hypertriglyceridemic
subjects. Am. J. Clin. Nutr., v. 71, n. 3, p. 701–705, 2000.
3. BENNETT, A.J.; BILLETT, M.A.; SALTER, A.M.; MANGIAPANE, E.H.; BRUCE,
J.S.; ANDERTON, K.L.; MARENAH, C.B.; LAWSON, N.; WHITE, D.A.
Modulation of hepatic apolipoprotein B, 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase
and low-density lipoprotein receptor mRNA and plasma lipoprotein concentrations
by defined dietary fats. Comparison of trimyristin, tripalmitin, tristearin and triolein.
Biochem. J., v. 311, Pt 1, p. 167–173, 1995.
4. GRUNDY, S.M.; VEGA, G.L. Plasma cholesterol responsiveness to saturated fatty
acids. Am. J. Clin. Nutr., v. 47, n. 5, p. 822–824, 1988.
5. NICOLOSI, R.J.; STUCCHI, A.F.; KOWALA, M.C.; HENNESSY, L.K.;
HEGSTED, D.M.; SCHAEFER, E.J. Effect of dietary fat saturation and cholesterol
on LDL composition and metabolism. In vivo studies of receptor and nonreceptormediated catabolism of LDL in cebus monkeys. Arteriosclerosis, v. 10, p. 119–
128, 1990.
6. BONANOME, A.; GRUNDY, S. Effect of dietary stearic acid on plasma cholesterol
and lipoprotein levels. N. Engl. J. Med., v. 318, n. 19, p. 1244–1248, 1988.
7. HU, F.B.; STAMPFER, M.J.; MANSON, J.E.; RIMM, E.; COLDITZ, G.A.; ROSNER,
B.A.; HENNEKENS, C.H.; WILLETT, W.C. Dietary fat intake and the risk of coronary
heart disease in women. N. Engl. J. Med., v. 337, n. 21, p. 1491–1499, 1997.
8. TRIPODI, A.; LORIA, P.; DILENGITE, M.A.; CARULLI, N. Effect of fish oil and
coconut oil diet on the LDL receptor activity of rat liver plasma membranes.
Biochim. Biophys. Acta, v. 1083, n. 3, p. 298–304, 1991.
9. REAVEN, P.D.; GRASSE, B.J.; TRIBBLE, D.L. Effects of linoleate-enriched and
oleate-enriched diets in combination with alpha-tocopherol on the susceptibility of
LDL and LDL subfractions to oxidative modification in humans. Arterioscler.
Thromb., v. 14, p. 557–566, 1994.
10. JONES, P.J.; LICHTENSTEIN, A.H.; SCHAEFER, E.J.; NAMCHUK, G.L. Effect of
dietary fat selection on plasma cholesterol synthesis in older, moderately hypercholesterolemic humans. Arterioscler. Thromb., v. 14, n. 4, p. 542–548, 1994.
11. DE LORGERIL, M.; SALEN, P. The Mediterranean-style diet for the prevention
of cardiovascular diseases. Public Health. Nutr., v. 9, n. 1A, p. 118–123, 2006.
12. SOMMERFELD, M. Trans unsaturated fatty acids in natural products and processed
foods. Prog. Lipid Res., v. 22, n. 3, p. 221–233, 1983.
13. STAMLER, J.; ROSE, G.; STAMLER, R.; ELLIOTT, P.; DYER, A.; MARMOT,
M. INTERSALT study findings. Public health and medical care implications. Hypertension, v. 14, p. 570–577, 1989.
14. DEVARAJ, S.; HARRIS, A.; JIALAL, I. Modulation of monocyte-macrophage
function with alpha-tocopherol: implications for atherosclerosis. Nutr. Rev., v. 60,
n. 1, p. 8–14, 2002.
15. KORISH, A.A.; ARAFAH, M.M. Catechin combined with vitamins C and E
ameliorates insulin resistance (IR) and atherosclerotic changes in aged rats
with chronic renal failure (CRF). Arch. Gerontol. Geriatr., v. 46, p. 25–39,
2008.
16. MINAMIYAMA, Y.; TAKEMURA, S.; BITO, Y.; SHINKAWA, H.; TSUKIOKA,
T.; NAKAHIRA, A.; SUEHIRO, S.; OKADA S. Supplementation of alphatocopherol improves cardiovascular risk factors via the insulin signalling pathway
and reduction of mitochondrial reactive oxygen species in type II diabetic rats.
Free Radic. Res., v. 42, n. 3, p. 261–271, 2008.
17. GRIENDLING, K.K.; FITZGERALD, G.A. Oxidative stress and cardiovascular
injury. Part II: animal and human studies. Circulation, v. 108, n. 17, p. 2034–2040,
2003.
18. DIAZ, M.N.; FREI, B.; VITA, J.A.; KEANEY, J.F. JR. Antioxidants and
atherosclerotic heart disease. N. Engl. J. Med., v. 337, n. 6, p. 408–416, 1997.
19. VIVEKANANTHAN, D.P.; PENN, M.S.; SAPP, S.K.; HSU, A.; TOPOL, E.J. Use
of antioxidant vitamins for the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis
of randomised trials. Lancet, v. 361, n. 9374, p. 2017–2023, 2003.
20. HONARBAKHSH, S.; SCHACHTER, M. Vitamins and cardiovascular disease.
Br. J. Nutr., v. 101, p. 1113–1131, 2009.
21. STAMPFER, M.J.; HENNEKENS, C.H.; MANSON, J.E.; COLDITZ, G.A.;
ROSNER, B.; WILLETT, W.C. Vitamin E consumption and the risk of coronary
disease in women. N. Engl. J. Med., v. 328, n. 20, p. 1444–1449, 1993.
22. RIMM, E.B.; STAMPFER, M.J.; ASCHERIO, A.; GIOVANNUCCI, E.; COLDITZ,
G.A.; WILLETT, W.C. Vitamin E consumption and the risk of coronary heart disease
in men. N. Engl. J. Med., v. 328, n. 20, p. 1450–1456, 1993.
23. EIDELMAN, R.S.; HOLLAR, D.; HEBERT, P.R.; LAMAS, G.A.; HENNEKENS,
C.H. Randomized trials of vitamin E in the treatment and prevention of cardiovascular disease. Arch. Intern. Med., v. 164, n. 14, p. 1552–1556, 2004.
24. HALLIWELL, B. Vitamin C: antioxidant or pro-oxidant in vivo? Free Radic. Res.,
v. 25, n. 5, p. 439–454, 1996.

25. LEE, K.W.; MOSSINE, V.; ORTWERTH, B.J. The relative ability of glucose and
ascorbate to glycate and crosslink lens proteins in vitro. off. Exp. Eye Res., v. 67,
n. 1, p. 95–104, 1998.
26. HARDING, A.H.; WAREHAM, N.J.; BINGHAM, S.A.; KHAW, K.; LUBEN, R.;
WELCH, A.; FOROUHI, N.G. Plasma vitamin C level, fruit and vegetable
consumption, and the risk of new-onset type 2 Diabetes mellitus: the European
prospective investigation of cancer—Norfolk prospective study. Arch. Intern. Med.,
v. 168, n. 14, p. 1493–1499, 2008.
27. CHEN, H.; KARNE, R.J.; HALL, G.; CAMPIA, U.; PANZA, J.A.; CANNON,
R.O. 3RD.; WANG, Y.; KATZ, A.; LEVINE, M.; QUON, M.J. High-dose oral
vitamin C partially replenishes vitamin C levels in patients with Type 2 diabetes and low vitamin C levels but does not improve endothelial dysfunction or
insulin resistance. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol., v. 290, n. 1, p. H137–
145, 2006.
28. Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for
Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. Washington (DC): National
Academy Press; 2000.
29. RAO, A.V.; RAO, L.G. Carotenoids and human health. Pharmacol. Res., v. 55, n.
3, p. 207–216, 2007.
30. HOZAWA, A.; JACOBS, D.R. JR.; STEFFES, M.W.; GROSS, M.D.; STEFFEN,
L.M.; LEE, D.H. Relationships of circulating carotenoid concentrations with
several markers of inflammation, oxidative stress, and endothelial dysfunction:
the Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA)/Young Adult
Longitudinal Trends in Antioxidants (YALTA) study. Clin. Chem., v. 53, n. 3,
p. 447–455, 2007.
31. TODD, S.; WOODWARD, M.; TUNSTALL-PEDOE, H.; BOLTON-SMITH, C.
Dietary antioxidant vitamins and fiber in the etiology of cardiovascular disease and
all-causes mortality: results from the Scottish Heart Health Study. Am. J.
Epidemiol., v. 150, n. 10, p. 1073–1080, 1999.
32. GAZIANO, J.M.; MANSON, J.E.; BRANCH, L.G.; COLDITZ, G.A.; WILLETT,
W.C.; BURING, J.E. A prospective study of consumption of carotenoids in fruits
and vegetables and decreased cardiovascular mortality in the elderly. Ann.
Epidemiol., v. 5, n. 4, p. 255–260, 1995.
33. KELLY, J.H. JR.; SABATE, J. Nuts and coronary heart disease: an epidemiological
perspective. Br. J. Nutr., v. 96, suppl 2, p. s61–67, 2006.
34. MUKUDDEM-PETERSEN, J.; OOSTHUIZEN, W.; JERLING, J.C. A systematic
review of the effects of nuts on blood lipid profiles in humans. J. Nutr., v. 135, n. 9,
p. 2082–2089, 2005.
35. KRIS-ETHERTON, P.M.; HU, F.B.; ROS, E.; SABATE, J. The role of tree nuts and
peanuts in the prevention of coronary heart disease: multiple potential mechanisms.
J. Nutr., v. 138, n. 9, p. 1746S–1751S, 2008.
36. SALAS-SALVADO, J.; CASAS-AGUSTENCH, P.; MURPHY, M.M.; LOPEZURIARTE, P.; BULLO, M. The effect of nuts on inflammation. Asia Pac. J. Clin.
Nutr., v. 17, suppl 1, p. 333–336, 2008.
37. HADDAD, E.H.; SABATE, J.; WHITTEN, C.G. Vegetarian food guide pyramid: a
conceptual framework. Am. J. Clin. Nutr., v. 70, suppl 3, p. 615S–619S, 1999.
38. J O H N S O N, R . K . ; K E N N E DY, E . T h e 2 0 0 0 D i e t a r y G u i d e l i n e s f o r
Americans: what are the changes and why were they made? The Dietary
Guidelines Advisory Committee. J. Am. Diet. Assoc., v. 100, n. 7, p. 769–
774, 2000.
39. KRAUSS, R.M.; ECKEL, R.H.; HOWARD, B.; APPEL, L.J.; DANIELS, S.R.;
D EC K ELBAU M, R .J.; ER D MA N, J. W. JR ,; KR IS-ETH ERTO N, P.;
GOLDBERG, I.J.; KOTCHEN, T.A; LICHTENSTEIN, A.H.; MITCH, W.E.;
MULLIS, R.; ROBINSON, K.; WYLIE-ROSETT, J.; EDD, RD; ST. JEOR, S.;
SUTTIE, J.; TRIBBLE, D.L.; BAZZARRE, T.L. AHA Dietary Guidelines:
revision 2000. A statement for healthcare professionals from the Nutrition
Committee of the American Heart Association. Circulation, v. 102, p. 2284–
2299, 2000.
40. SALAS-SALVADO, J.; GARCIA-LORDA, P. The metabolic puzzle during the
evolution of HIV infection. Clin. Nutr., v. 20, n.5, p. 379–391, 2001.
41. SANG, S.; LAPSLEY, K.; JEONG, W.S.; LACHANCE, P.A.; HO, C.T.;
ROSEN, R.T. Antioxidative phenolic compounds isolated from almond skins
(Prunus amygdalus Batsch). J. Agric. Food Chem., v. 50, n. 8, p. 2459–
2463, 2002.
42. LOU, H.;YUAN, H.;YAMAZAKI,Y.; SASAKI, T.; OKA, S. Alkaloids and flavonoids
from peanut skins. Planta Med., v. 67, n. 4, p. 345–349, 2001.
43. ZAMBON, D.; SABATE, J.; MUNOZ, S.; CAMPERO, B.; CASALS, E.;
MERLOS, M.; LAGUNA, J.C.; ROS, E. Substituting walnuts for
monounsaturated fat improves the serum lipid profile of hypercholesterolemic
men and women. A randomized crossover trial. Ann. Intern. Med., v. 132, n. 7,
p. 538–546, 2000.
44. TREVISAN, M.T.; PFUNDSTEIN, B.; HAUBNER, R.; WÜRTELE, G.;
SPIEGELHALDER, B.; BARTSCH, H.; OWEN, R.W. Characterization of alkyl
phenols in cashew (Anacardium occidentale) products and assay of their antioxidant
capacity. Food Chem. Toxicol., v. 44, n. 2, p. 188–197, 2006.
45. CHEN, C.Y.; BLUMBERG, J.B. Phytochemical composition of nuts. Asia Pac. J.
Clin. Nutr., v. 17, suppl 1, p. 329–332, 2008.
46. DEVRIES, J.W. On defining dietary fibre. Proc. Nutr. Soc., v. 62, p. 37–43, 2003.

Hipertensão 2009; 12(4): 144–150

08 - NUT Alimentos e doenças cardiovasculares.pm6
149

10/11/09, 14:11

149

47. LIU, S.; WILLETT, W.C.; MANSON, J.E.; HU, F.B.; ROSNER, B.; COLDITZ, G.
Relation between changes in intakes of dietary fiber and grain products and changes
in weight and development of obesity among middle-aged women. Am. J. Clin. Nutr.,
v. 78, n. 5, p. 920–927, 2003.
48. PRASAD, A.S. Clinical, immunological, anti-inflammatory and antioxidant roles of
zinc. Exp. Gerontol., v. 43, n. 5, p. 370–377, 2008.
49. ROUSSEL, A.M.; KERKENI, A.; ZOUARI, N.; MAHJOUB, S.; MATHEAU,
J.M.; ANDERSON, R.A. Antioxidant effects of zinc supplementation in
Tunisians with type 2 Diabetes mellitus. J. Am. Coll. Nutr., v. 22, n. 4, p. 316–
321, 2003.
50. PRASAD, A.S. Zinc: mechanisms of host defense. J. Nutr., v. 137, n. 5, p. 1345–
1349, 2007.
51. SUN, Q.; VAN DAM, R.M.; WILLETT, W.C.; HU, F.B. Prospective study of zinc intake
and risk of type 2 diabetes in women. Diabetes Care, v. 32, n. 4, p. 629–634, 2009.

150

52. SINGH, R.B.; NIAZ, M.A.; RASTOGI, S.S.; BAJAJ, S.; GAOLI, Z.; SHOUMIN, Z.
Current zinc intake and risk of diabetes and coronary artery disease and factors associated with insulin resistance in rural and urban populations of North India. J. Am.
Coll. Nutr., v. 17, n. 6, p. 564–570, 1998.
53. RAYMAN, M.P. The importance of selenium to human health. Lancet, v. 356, n.
9225, p. 233–241, 2000.
54. BURK, R.F. Selenium, an antioxidant nutrient. Nutr. Clin. Care, v. 5, n. 2, p. 75–79,
2002.
55. FLORES-MATEO, G.; NAVAS-ACIEN, A.; PASTOR-BARRIUSO, R.; GUALLAR,
E. Selenium and coronary heart disease: a meta-analysis. Am. J. Clin. Nutr., v. 84, n.
4, p. 762–773, 2006.
56. BLEYS, J.; NAVAS-ACIEN, A.; GUALLAR, E. Serum selenium levels and all-cause, cancer, and cardiovascular mortality among US adults. Arch. Intern. Med., v.
168, n. 4, p. 404–410, 2008.

Hipertensão 2009; 12(4): 144–150

08 - NUT Alimentos e doenças cardiovasculares.pm6
150

10/11/09, 14:11

BIOLOGIA MOLECULAR

Novos aspectos do sistema reninaangiotensina: inibidores de renina
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Durante muito tempo o sistema renina-angiotensina (SRA)
foi descrito como uma cascata enzimática linear em que a
renina, sintetizada pelas células justaglomerulares do rim, cliva o angiotensinogênio hepático produzindo o fragmento inativo angiotensina (Ang) I. Este peptídeo é metabolizado pela
enzima conversora de angiotensina (ECA), gerando a Ang II.
Recentemente, esse conceito simplista do SRA tem sofrido importantes mudanças, uma vez que novos membros e conceitos
estão sendo incorporados a este sistema, tornando-o extremamente complexo e, ao mesmo tempo, abrindo novas possibilidades de desenvolvimento de terapias anti-hipertensivas
inovadoras baseadas nesses avanços. Entre as recentes descobertas, que contribuíram para ampliar o entendimento da
fisiopatologia do SRA, incluem-se a identificação de novos fragmentos biologicamente ativos [Ang III, Ang IV e Ang-(1-7)], a
descoberta da ECA2 como a principal enzima formadora de
Ang-(1-7), a identificação do receptor Mas como um receptor
funcional para as ações da Ang-(1-7) e a identificação do receptor de prorrenina/renina. Nesta revisão serão abordados,
brevemente, alguns aspectos relacionados a esses novos componentes do SRA, com destaque para os inibidores de renina.
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Originally, the renin-angiotensin system (RAS) was
described as a linear enzymatic cascade. According to this
view, the renin, synthesized by the justaglomerular cells of the
kidneys, cleaves the angiotensinogen producing the inactive
fragment, Angiotensin (Ang) I. This peptide is metabolized by
the angiotensin-converting enzyme (ACE) to generate Ang II.
However, novel findings such as identification of new
biologically active components [Ang III, Ang IV e Ang-(1-7)],
discovery of ACE2 as an Ang-(1-7)-forming enzyme,
recognition of Mas as a receptor for Ang-(1-7) and
identification of the prorenin/renin receptor have changed the
simplistic concept of the RAS to a more complex view of this
system. These findings raised new possibilities for exploring
physiologically and pharmacologically the RAS. In this brief
review, we will summarize some aspects of this new concept of
the RAS, focusing on the renin inhibitors.
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Introdução
Durante décadas o sistema renina-angiotensina (SRA) foi
definido como uma cascata enzimática linear em que a renina,
sintetizada pelas células justaglomerulares do rim, cliva o angiotensinogênio de origem hepática produzindo o fragmento
inativo angiotensina (Ang) I. Este peptídeo é degradado pela
enzima conversora de angiotensina (ECA) gerando a Ang II.
Este fragmento é o mais importante e estudado do SRA, sendo que desequilíbrios em sua produção/ação estão relacionados com o desenvolvimento e progressão de várias doenças,
como hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, remodelamento cardíaco e vascular, insuficiência renal crônica, hipertrofia ventricular e outras condições cardiovasculares1–3. Recentemente, esta definição simplista do SRA está sofrendo
várias e importantes alterações, uma vez que novos conceitos
e componentes estão sendo incorporados a este sistema, tornando-o extremamente complexo e, ao mesmo tempo, abrindo novas possibilidades de desenvolvimento de inovadoras
terapias anti-hipertensivas e cardioprotetoras baseadas nessa
mudança de paradigma1,3,4. Estes avanços tornam-se extremamente relevantes diante dos altos índices de prevalência da
hipertensão arterial, apesar da comprovada eficácia dos agentes

farmacológicos usados no controle desta doença, como aqueles fármacos que inibem a formação da Ang II (inibidores da
ECA, iECA) ou que bloqueiam a ação desse peptídeo (bloqueadores do receptor AT1 da Ang II, ARBs)5,6. Estas observações indicam que o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas e drogas anti-hipertensivas é necessário.
A figura 1 ilustra o atual conhecimento sobre o SRA. Entre
as recentes descobertas que contribuíram para a mudança de paradigma no entendimento da fisiopatologia do SRA incluem-se:
1. a identificação de novos fragmentos biologicamente
ativos, como por exemplo, Ang III, Ang IV e Ang-(1-7);
2. a descoberta e descrição da ECA2 como a principal
enzima formadora de Ang-(1-7)7,8;
3. a descoberta do receptor acoplado à proteína G, Mas,
como o receptor funcional para as ações da Ang-(1-7)9;
4. identificação e crescente ratificação da importância
do receptor de prorrenina/renina. Atuando neste receptor, a renina é capaz de induzir a fosforilação de
quinases (MAP quinases) intracelulares que poderiam estar implicadas em lesões cardíacas e renais.
Assim, a renina deixa de ser simplesmente uma enzima formadora de Ang I e passa a ter também ações
diretas nos sistemas cardiovascular e renal através da
ligação ao seu receptor10,11.

FIGURA 1

Visão atual do sistema renina-angiotensina.
ECA: enzima conversora de angiotensina;
AMP: aminopeptidase; Ang: angiotensina;
AT: receptor de Ang II; IRAP: aminopeptidase
regulada pela insulina; Mas: receptor da
Ang-(1-7); NEP: neutral endopeptidase;
PCP: prolilcarboxipeptidase;
PEP: prolilendopeptidase;
RPR: receptor de prorrenina/renina.
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TABELA 1
DIFERENÇAS BIOQUÍMICAS ENTRE OS INIBIDORES DO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA
iECA

ARBs

IR

Atividade da renina plasmática

↑

↑

↓

Prorrenina plasmática

↑

↑

↑

ECA plasmática

↓

-

-

ECA tecidual

↓

-

-

Angiotensinogênio

↓

↓

-

Ang I

↑

↑

↓

Bradicinina

↑

-

-

Receptor AT1

-

↓

-

Receptor AT2

-

↑

-

Receptor B2 da bradicinina

↑

↑

-

Ang II

↓

↑

↓

Ang II não-dependente da ECA

-

↓

↓

Ang III*

↓

↑

↓

Ang IV*

↓

↑

↓

Ang-(1-7)*

↑

↑

↓

Aldosterona

↓

↓

↓

↑ ativação; ↓ inibição; iECA: inibidores da ECA; ARBs: bloqueadores do receptor AT1 da Ang II; IR: inibidores de renina;
Ang: angiotensina. *Alterações bioquímicas esperadas, pois até o momento não há dados experimentais comprovando esses efeitos.

Como consequência imediata desta expansão do SRA,
um novo grupo de drogas baseado neste sistema, os inibidores
diretos de renina, vem adquirindo reconhecimento no tratamento da hipertensão e das doenças cardiovasculares.

Inibidores diretos de renina
A degradação do angiotensinogênio pela renina é o primeiro passo na cascata enzimática do SRA. Tendo em vista
que a atividade da renina é o evento limitante para a formação
dos peptídeos angiotensinérgicos, muitos autores têm sugerido que a sua inibição farmacológica pode representar um importante alvo para o controle das doenças cardiovasculares,
especialmente naqueles casos em que se observa uma elevada
atividade da renina plasmática12. Embora os iECAs e os ARBs
tenham trazido grandes benefícios clínicos, seja por bloquear

a formação da Ang II ou por impedir a ligação deste peptídeo
ao receptor AT1, estas drogas não interferem no mecanismo de
alça curta da liberação de renina, pois esse mecanismo só é
desligado quando a Ang II se liga ao receptor AT1 presente
nos glomérulos renais. Como isto não ocorre durante o tratamento com iECAs ou com ARBs, a renina continua sendo liberada no plasma em grandes quantidades. Consequentemente,
ela pode ser captada pelos tecidos e hidrolisar o angiotensinogênio tecidual, levando a formação local de Ang II. Este fenômeno pode diminuir a eficiência dos iECAs e dos ARBs. Assim, os inibidores de renina baseiam-se no princípio de que,
diminuindo a atividade da renina, haverá menor geração de
Ang I e, consequentemente, de Ang II. Como observado na
tabela 1, as diferentes modalidades de bloqueio do SRA resultam em diferentes combinações de alterações dos vários componentes deste sistema que podem ter consequências importantes no tratamento dos pacientes. Uma diferença marcante
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está relacionada com a atividade da renina plasmática, pois
ela só está diminuída durante o tratamento com os inibidores
de renina.
Nas últimas três décadas vários inibidores de renina foram desenvolvidos, mas a baixa eficácia, a baixa biodisponibilidade, os efeitos colaterais e o alto custo de produção fizeram com que o seu uso clínico fosse abandonado. Porém, recentemente o Food and Drug Administration (FDA) aprovou
o uso clínico do inibidor de renina não-peptídeo, Aliskiren,
para o tratamento da hipertensão arterial12. O Aliskiren ligase ao sítio ativo da molécula de renina impedindo que esta
enzima clive a ligação leu10-val11 do angiotensinogênio, bloqueando, assim, a formação da Ang I, angiotensina precursora
do produto ativo do SRA, a Ang II. A eficácia dos inibidores
de renina ainda está em discussão, mas certamente eles representam uma nova classe de drogas baseada na inibição do SRA
para o tratamento das doenças cardiovasculares4. Um dos fatores que podem estar contribuindo para a baixa eficácia dos
inibidores de renina é a existência do receptor de prorrenina/
renina10. A renina e a prorrenina se ligam a estes receptores
levando a um aumento na atividade da renina. Além disso,
após a ligação da prorrenina/renina ao seu receptor, inicia-se
uma cascata de eventos intracelulares que resultam em proli-

feração celular e fibrose. Assim, a diminuição na atividade da
renina, observada após a administração dos inibidores de renina, causa um aumento na concentração plasmática de renina e de prorrenina (tabela 1), o que pode levar a vários eventos
deletérios devido à ligação da prorrenina/renina ao seu receptor. Desta forma, a existência desses receptores pode estar contribuindo para a diminuição da eficácia da terapia com os
inibidores de renina4,13,14.

Conclusões
Estudos recentes têm ampliado a complexidade fisiopatológica do SRA, evidenciando, ainda mais, a importância deste
sistema no desenvolvimento e progressão da hipertensão e das
doenças cardiovasculares. O sucesso da terapia com os iECA
e com os ARBs atesta a relevância do SRA nestas condições
patológicas. Estas novas descobertas e conceitos estão culminando em uma mudança de paradigma e, como consequência,
estão trazendo à tona novas possibilidades de explorar farmacologicamente este sistema. Neste novo cenário encontra-se a
nova geração de inibidores de renina, que, apesar de seu sucesso limitado, surge como uma proposta promissora para o
controle da hipertensão e das doenças cardiovasculares.
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Fatores de risco são condições que quando presentes favorecem o aparecimento de doenças cardiovasculares ou as
agravam, se já existentes.
A importância de identificá-los e, uma vez conhecendo-os, intervir sobre eles, deve estar entre os procedimentos
médicos mais recomendados devido ao seu grande impacto
sobre a saúde cardiovascular nas mais diversas populações.
O Estudo InterHeart (Lancet, 2004; 364: 937–952) avaliou, em um grande número de indivíduos, no maior estudo
caso-controle destinado à avaliação do impacto dos fatores de
risco cardiovascular para a ocorrência de infarto do miocárdio, o papel de cada uma dessas circunstâncias.
A figura 1 expressa a razão de chance para que ocorra um evento coronariano agudo, de acordo com a presença isolada ou em associação dos principais fatores de risco.
Observa-se que o risco de cada uma dessas condições
pode ser estimado na razão de chance para a ocorrência do
evento considerado. Assim, a presença de hipertensão arterial quase triplica a possibilidade de ocorrer um infarto do
miocárdio.
É necessário ressaltar, também, que a associação deles
faz crescer exponencialmente essa probabilidade.
Em especial no contexto da hipertensão arterial,
diagnosticá-la, buscar a terapêutica que concorra para a
obtenção de um controle ideal tendo em vista as metas
necessárias a serem alcançadas, de acordo com as condições especiais de cada paciente, é absolutamente necessário.
Entretanto, a despeito de claras evidências dos benefícios
que são conseguidos com esses procedimentos, boa parte dos
pacientes com hipertensão arterial não está diagnosticada, ou
não está sob adequado tratamento ou, ainda mais, se tratados,
os pacientes não estão com a pressão arterial controlada. Esses dados têm sido observados, ao longo de vários anos, em
vários estudos.
A figura 2, por exemplo, exibe o controle da pressão arterial de pacientes de alto risco, representados por indivíduos
com diabetes melito, insuficiência renal ou ambos ao longo
de uma década.
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FIGURA 1

Impacto de alguns dos principais
fatores de risco cardiovascular
na ocorrência de um infarto do
miocárdio
(segundo o Estudo InterHeart –
Lancet, 2004; 364: 937–952).

Adesão ao tratamento
anti-hipertensivo: um desafio

FIGURA 2

A adesão ao tratamento anti-hipertensivo é um processo multifatorial e que está afeito a fatores como:
• conhecimento do paciente sobre a doença,
• custo dos medicamentos,
• orientações fornecidas pelo médico,
• número de medicamentos utilizados,
• número de tomadas ao dia,
• efeitos adversos observados com o tratamento,
dentre outros.
O conhecimento do paciente sobre a doença tem impacto e deve ser, na nossa percepção, pareado com os benefícios que o tratamento traz. Apenas considerar que hipertensão arterial é doença de alto risco para ocorrência de
complicações diversas não será estímulo para o tratamento
adequado. É necessário que, paralelamente a essa informação, seja o paciente informado que poderá haver grande
benefício se o tratamento for mantido e a pressão arterial,
controlada.
O custo do medicamento deve ser visto não apenas
sob o ponto de vista de qual o valor que se paga por ele, mas,
sobretudo que benefícios ele trará.
As informações do médico têm grande valor particularmente com relação aos efeitos desejáveis e eventuais problemas que poderão decorrer do tratamento instituído. Informar
previamente ao paciente que o tratamento poderá, se houver
necessidade, ser modificado, ajustado na sua dosagem ou
mesmo acrescido de outros medicamentos, é fundamental.
Muitas pessoas não se sentem seguras diante dessas situações
simplesmente porque não foram orientadas.
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Porcentagem de pacientes com diabetes, doença renal ou ambas, com a pressão
arterial maior do que 130 x 80 mmHg, avaliados em dois momentos: 1990 – 1999
(Arch Intern Med, 2001; 345: 1291–1297).

Medicamentos que não podem ser utilizados em dose
única diária usualmente concorrem para baixa adesão ao tratamento.
A figura 3, decorrente de observação pessoal, mostra
como a forma de administração concorre para a adesão ao
tratamento.
Nela pode-se observar que quanto maior for o número de
medicamentos e tomadas nas 24 horas menor será a adesão ao
longo do tempo.

Hipertensão 2009; 12(4): 155–157

10 - CT Fatores de risco para DC.pm6

156

11/11/09, 17:09

FIGURA 3

Perda de adesão à terapêutica prescrita, de
acordo com o número de drogas utilizadas e
quantidade de tomadas diárias.
(1/1 = uma droga em dose única diária;
1/2 = uma droga com duas tomadas ao dia;
2, 3 e 4 = número de medicamentos usados
nas 24 horas).

FIGURA 4

Porcentagem de pacientes que
permaneceram na
mesma classe terapêutica 12
meses após a sua prescrição.
(Clinical Therapeutics, 1998;
20(4): 1–11).
BRAII = Bloqueador
dos receptores da
angiotensina II;
IECA = Inibidor da enzima
conversora da angiotensina;
ACC = Antagonista dos canais
de cálcio.

Igualmente, deve-se considerar que, sendo a hipertensão
arterial doença que usualmente cursa sem sintomas, se com o
tratamento instituído houver efeitos adversos este poderá ser
um fato de relevância para a não-manutenção da terapêutica
prescrita.
Bloom et al. (Clinical Therapeutics, 1998; 20(4): 1–11)
mostraram, claramente, que as medicações com menor perfil
de efeitos adversos podem representar maior probabilidade
de adesão em um determinado período de tempo. A figura 4

exibe a porcentagem de pacientes que permaneceram na classe terapêutica inicial, 12 meses após.
Em conclusão, devemos identificar fatores de risco e intervir sobre eles em busca de oferecer aos nossos pacientes o
melhor prognóstico.
Em relação à hipertensão arterial em particular, deve-se
não só instituir o tratamento e obter o controle ideal, mas fazer com que a adesão a ele seja conseguida.
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