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DENERVAÇÃO SIMPÁTICA RENAL PERCUTÂNEA PARA 

TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL RESISTENTE 

RESUMO 

A hipertensão arterial resistente é uma doença de difícil diagnóstico e está 

relacionada ao maior risco de eventos cardiovasculares, como infarto, acidente vascular 

cerebral e morte súbita. Uma parcela considerável dos pacientes não obtém controle 

efetivo da doença, a despeito do uso de múltiplos fármacos e doses elevadas. A 

hiperativação do sistema nervoso simpático constitui a base fisiopatológica para a ablação 

das fibras aferentes, através da aplicação de energia por radiofrequência nas artérias 

renais. Esse procedimento, conhecido como denervação simpática percutânea, tem se 

mostrado uma terapia promissora e nos últimos anos os resultados, com número limitado 

de pacientes, mostraram queda significativa dos níveis tensionais e do risco 

cardiovascular. No entanto, boa parte da redução do risco não pode ser explicada apenas 

pela redução da pressão arterial, surgindo questionamentos sobre os resultados dos 

tratamentos (uso de múltiplos fármacos/doses elevadas) e atribuindo-se eventuais falhas 

da medicação sobre propriedades vasculares independentes do efeito pressórico. As 

alterações vasculares da micro e macrocirculação não podem ser totalmente observadas 

pelas medidas periféricas, sendo necessário o entendimento da disfunção endotelial. O 

endotélio vascular é considerado um tecido ativo e dinâmico portanto, a disfunção deste, 

em casos de hipertensão arterial, contribui para o desenvolvimento da aterosclerose, 

promovendo trombose, rigidez arterial e redução da regulação do tônus e fluxo arteriais. 

A identificação da endotelina como um vasoconstritor e a descoberta da sua liberação a 

partir do endotélio vascular sugeriu seu envolvimento na patogênese da hipertensão e da 

doença vascular, sendo atualmente o agente vasoconstritor mais potente já identificado. 

Avaliou-se a redução dos níveis pressóricos através da denervação simpática em um 

hipertenso resistente e correlacionou-se seus níveis de endotelina com pacientes 

portadores de doenças cardiovasculares.   Não houve complicações, sendo que aos 18 

meses a queda média foi de 18mmHg na PAS da MAPA 24h e 19mmHg na pressão 

central. Estes dois métodos mostraram-se iguais na aferição do sucesso terapêutico. 

Níveis maiores de endotelina estiveram presentes na doença cardiovascular, podendo ser 

um novo biomarcador de lesão endotelial na doença cardíaca. 

 

DESCRITORES: hipertensão, endotelina, denervação, pressão aórtica e MAPA 24h. 

  



 
 

RENAL SYMPATHETIC DENERVATION FOR THE TREATMENT OF 

RESISTANT HYPERTENSION  

ABSTRACT 

The resistant hypertension is a disease difficult to diagnose and is associated with higher 

risk of cardiovascular events such as heart attack, stroke and sudden death. A considerable 

number of patients do not get effective control of the disease, despite the use of multiple 

drugs and high doses. Hyperactivation of the sympathetic nervous system is the 

pathophysiological basis for the ablation of afferent fibers, by applying radiofrequency 

energy in the renal arteries. This procedure, known as percutaneous sympathetic 

denervation has been shown to be a promising therapy and in recent years the results, 

with limited number of patients showed significant drop in blood pressure levels and 

cardiovascular risk. However, much of the reduction in risk can not be explained only by 

lowering blood pressure, emerging questions about treatment outcomes (use of multiple 

drugs / high doses) and assigning any failure of medication on independent effect vascular 

properties pressure. Vascular changes in micro and macrocirculation can not be fully 

observed by the peripheral measures, which required the understanding of endothelial 

dysfunction. The vascular endothelium is considered an active, dynamic tissue, so this 

dysfunction, in cases of high blood pressure, contributes to the development of 

atherosclerosis by promoting thrombosis, arterial stiffness and reduce tone and in the 

regulation of arterial flow. The identification of endothelin as a vasoconstrictor and the 

discovery of his release from the vascular endothelium suggested their involvement in the 

pathogenesis of hypertension and vascular disease, currently the most potent 

vasoconstrictor agent ever identified. We evaluated the reduction of blood pressure by 

sympathetic denervation in resistant hypertensive and one correlated their levels of 

endothelin of patients with cardiovascular disease. There were no complications, and at 

18 months the average drop was 18 mmHg in systolic 24-ABPM and 19mmHg in central 

pressure. These two methods were shown to be equal in the assessment of therapeutic 

success. Higher levels of endothelin were present in cardiovascular disease may be a new 

marker of endothelial damage in heart disease. 

DESCRIPTORS: hypertension, endothelin, denervation, central pressure and 24-

ABPM.
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INTRODUÇÃO

 



 
 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica caracterizada por 

níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Trata-se do mais importante fator de 

risco modificável para o desenvolvimento de doença cardiovascular (DCV), a qual se 

exterioriza, predominantemente, através do acometimento funcional e/ou estrutural 

cardíaco, cerebral, renal e vascular periférico (PASSOS, 2006). 

Segundo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, a elevação da PA a partir de 

115/75 mmHg de forma linear, contínua e independente, tem como consequência um 

aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares, as quais representam a principal 

causa de morte no Brasil. Inquéritos populacionais em cidades brasileiras nos últimos 20 

anos apontaram uma prevalência de HAS acima de 30%, considerando-se valores de PA ≥ 

140/90 mmHg. Outros 22 estudos encontraram prevalências entre 22,3% e 43,9%, (média 

de 32,5%), com mais de 50% entre 60 e 69 anos e 75% acima de 70 anos (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). 

Entre os fatores de risco para o desenvolvimento da HAS estão idade, gênero, etnia, 

obesidade, ingestão de álcool, excesso de sal, além da predisposição genética e dos fatores 

ambientais. Para o tratamento é necessária a confirmação do diagnóstico e da estratificação 

de risco, onde serão observados os valores de pressão arterial, fatores de risco 

cardiovasculares e os valores mínimos de pressão que deverão ser atingidos como meta. 

Ademais, é imprescindível um rigor ao seguir a prescrição medicamentosa, além da mudança 

de hábitos dietéticos e comportamentais (MANCIA et al., 2007a). 

De acordo com dados do Ministério da Saúde (2001), estima-se que a HAS tenha 

relação direta com 80% dos casos de acidente vascular encefálico (AVE), 60% dos casos de 

doença isquêmica do coração e 40% das aposentadorias precoces, reduzindo 

significativamente a qualidade e expectativa de vida dos indivíduos, constituindo um 

importante problema de saúde pública, devido aos gastos médicos e socioeconômicos 

elevados. 

O tratamento da HAS comprovadamente reduz o risco de desenvolvimento das 



 
 

doenças cardiovasculares e, apesar do avanço do conhecimento e do arsenal terapêutico, 

permanece uma doença com baixas taxas de controle. Muitas são as causas do controle 

inadequado da HAS, tais como: má adesão às modificações do estilo de vida e ao tratamento 

medicamentoso, erros de aferição da PA, sindrome do avental branco, uso de medicações 

que desenvolvem ou agravam a hipertensão e causas secundárias de HAS não 

diagnosticadas. Mesmo após considerar essas possíveis causas, uma porcentagem de 

pacientes ainda encontra dificuldades no controle da pressão, apesar do uso de múltiplos 

medicamentos. Tal condição é conhecida como hipertensão arterial resistente (HAR) 

(PEREIRA et al., 2009). 

A HAR é definida atualmente como aquela pressão que, mesmo utilizando-se uma 

estratégia terapêutica que inclui medidas adequadas de estilo de vida, um diurético e mais 

outros dois fármacos anti-hipertensivos de classes diferentes e em doses adequadas 

(incluindo, mas não necessariamente, um antagonista de receptor de mineralocorticóide), 

ainda não se consegue reduzir os valores de PAS e PAD para valores inferiores a 140 e 90 

mmHg, respectivamente (MANCIA et al., 2013). Essa tem se tornado cada vez mais 

frequente na prática clínica e, devido ao seu elevado potencial de lesões de órgãos-alvo, 

tornou-se indispensável o diagnóstico etiológico preciso e o controle pressórico precoce 

(SCUOTTO et al., 2009).  

Em relação à prevalência da HAR ainda não existem dados concretos, pois varia de 

acordo com as ferramentas diagnósticas e com a terapêutica associada, porém sabe-se que 

no Brasil apenas 39% da população possui a PA controlada (ALMEIDA, 2003). Por 

apresentar um caráter multifatorial, o seu controle depende da identificação e mudança dos 

hábitos que contribuam para a resistência ao tratamento, além da plena adesão à prescrição 

farmacológica (CALHOUN et al., 2008).  

Digno de nota é o rápido desenvolvimento de antagonistas dos receptores de 

endotelina (ET) seletivos, o que levou a uma explosão de pesquisas na área. A identificação 

da ET como um vasoconstritor e a descoberta da sua liberação a partir de células endoteliais 

vasculares sugeriu que esta estava envolvida na patogênese da hipertensão e da doença 

vascular. A endotelina-1 (ET-1) é atualmente o agente vasoconstritor mais potente já 

identificado e foi inicialmente isolado e caracterizado a partir do meio de cultura de células 

endoteliais da aorta (YANAGISAWA, 1988).  



 
 

Duas outras isoformas, denominados endotelina-2 (ET-2) e endotelina-3 (ET-3), 

foram posteriormente identificados, juntamente com os homólogos estruturais, isolados a 

partir do veneno de actractapis engaddensis. Ainda não se sabe o real papel dessa molécula 

na gênese ou manutenção da hipertensão resistente (GRAY et al., 1996). Sabe-se, porém, 

que a HAR é associada ao alto risco de eventos cardiovasculares, como infarto, acidente 

vascular cerebral e morte súbita (KATHOLI et al., 2010). 

O sistema nervoso simpático (SNS) renal tem papel fundamental na geração e 

perpetuação da HAS primária por contribuir significativamente para o aumento do débito 

cardíaco e do tônus vascular. Existem evidências que sugerem a participação do SNS nessa 

doença como: a elevação dos níveis plasmáticos e urinários de norepinefrina e a maior 

atividade dos neurônios simpáticos pós-gangliônicos e dos receptores alfa-adrenérgicos 

periféricos (VICTOR et al., 2008).  

A hiperatividade simpática também tem sido demonstrada em pacientes com 

hipertensão relacionada à apneia do sono, obesidade, diabetes mellitus e doença renal 

crônica. A DSR percutânea tem se mostrado uma terapia promissora, com elevada segurança 

e eficácia em pacientes com HAR (HERING et al., 2013). O papel do SNS na fisiopatologia 

da HAS é bem conhecido e constitui a base fisiopatológica para a ablação das fibras 

simpáticas, por meio da aplicação de radiofrequência por via transluminal nas artérias renais.  

Recentemente, o estudo Symplicity HTN-2 demonstrou redução significativa dos 

níveis pressóricos em pacientes hipertensos resistentes à terapia farmacológica, submetidos 

a denervação simpática renal (ESLER et al., 2010). Este estudo avaliou a redução dos níveis 

pressóricos através da denervação simpática em um hipertenso resistente e correlacionou 

níveis de ET-1 em pacientes portadores de doenças cardiovasculares versus grupo controle, 

a fim de sugerir que a endotelina seja um biomarcador de doença cardíaca. 

O futuro da DSR parece promissor tanto para tratamento das formas mais resistentes 

de HAS quanto para algumas situações clínicas específicas. Novas opções terapêuticas são 

sempre bem-vindas frente a uma doença de grande prevalência e impacto na população, 

como a HAS. Este estudo teve como motivação reunir as evidências do uso da DSR no 

controle da HAS resistente de maneira crítica, assim como descrever aspectos técnicos do 

procedimento, perspectivas futuras avaliando a ET-1 como biomarcador de lesão endotelial 

desfavorável para DCV. 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO DA LITERATURA  



 
 

2  REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

2.1.1  Aspectos epidemiológicos 

A HAS é uma doença endêmica no Brasil e no mundo, sendo considerada o principal 

fator de risco modificável na prevenção das doenças cardiovasculares. Estudos 

populacionais em cidades brasileiras nas últimas duas décadas apontaram prevalência de 

HAS > 30%, com previsão de aumento devido ao envelhecimento da população.  

Entre os gêneros, a prevalência foi de 35,8% para homens e 30%  para mulheres, 

semelhante a de outros países (PEREIRA et al., 2009). Uma revisão sistemática quantitativa 

de 2003 a 2008, com 44 estudos em 35 países, revelou uma prevalência global de 37,8% em 

homens e 32,1% em mulheres. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

NEFROLOGIA, 2010). A HAS afeta mais de 1,2 milhão de pessoas no mundo, com 

prevalência de 28% na população adulta (LEWINGTON et al., 2002).  

 Na Europa, os dados comparáveis e disponíveis sobre a prevalência de HAS são 

limitados e coexistem com as tendências temporais de valores de PA nos diferentes países 

europeus. Em geral, a prevalência de hipertensão oscila em torno de 30-45% da população 

européia, aumentando com o envelhecimento. Parece haver diferenças notáveis nos níveis 

médios de pressão arterial entre os países, sem uma tendência aparente de mudanças nesses 

valores nos últimos dez anos (MANCIA et al., 2013).  

 Devido à dificuldade de obtenção de resultados comparáveis entre os países do velho 

mundo, o uso de um fator substituto para estimar indiretemente a HAS tem sido sugerido. A 

mortalidade por acidente vascular encefálico (AVE) é uma boa medida, porque a hipertensão 

é de longe a causa mais importante deste evento. Uma relação de prevalência direta entre a 

mortlidade por AVE e HAS tem sido demosntrada em varios estudos. A análise das 

tendências sobre a incidência da mortalidade por AVE na Europa têm sido vista através das 

estatísticas da Organização Mundial de Saúde (OMS) (MANCIA et al., 2007 b).  

 

2.1.2  Definição e classificação 

 A HAS é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e 

sustentados de PA. Associa-se frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos 



 
 

órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com 

consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010).  Pela relação contínua entre a PA 

e os eventos CV e renais, a distinção entre normotensão e hipertensão se faz difícil quando 

baseada em valores de corte para PA. Na população em geral, observam-se que os valores 

de PAS e PAD têm distribuição unimodal (PICKERING, 1972). Na prática, no entanto, 

valores absolutos como ponto de corte são universalmente usados, tanto para simplificar o 

método de diagnóstico como para facilitar a decisão sobre o tratamento. 

A classificação da PA de acordo com a medida casual no consultório, para pacientes 

maiores de 18 anos, segue na tabela 1. 

Classificação  Pressão Sistólica Pressão Diastólica 

Ótima  < 120 < 80 

Normal <130 < 85 

Limítrofe 130-139 85-89 

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109 

Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥ 110 

Hipertensão sistólica 

isolada 

≥ 140 < 90 

Quando as pressões sistólica e diastólica situam-se em categorias diferentes, a 

maior deve ser utilizada para classificação da pressão arterial. 

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

Tabela 1 - classificação da PA de acordo com a medida casual no consultório (SBC, 2010). 

 

As consequências e os danos progressivos da hipertensão arterial sistêmica nos 

órgãos-alvo reduzem a sobrevida dos pacientes, sendo responsável pela metade dos eventos 

coronários e cerebrovasculares (LEWINGTON et al., 2002; VASAN et al., 2001). 

2.2 Regulação Simpática Renal 

Os rins possuem inervação simpática densa com fibras simpáticas eferentes e 

aferentes, por isso funciona como alvo e local de origem da ativação simpática (figura 1). 



 
 

 

Figura 1 – Regulação simpática renal (SCHLAICH et al., 2004). 

 

 As fibras dos nervos simpáticos renais eferentes percorrem a artéria renal e adentram 

o rim através do hilo renal, inervando estruturas fundamentais para a sua homeostase, como 

a vasculatura renal, túbulos e aparelho justaglomerular (figura 2) (SCHLAICH et al., 2004). 

                       

 

Figura 2 – Estimulação simpática dos túbulos e aparelho justaglomerular (SCHLAICH et al., 2004). 

 

 

A estimulação dos nervos simpáticos renais eferentes resulta em uma liberação de 

noradrenalina que irá ativar receptores β-1 adrenérgicos, os quais promovem uma secreção 

de renina e ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). Essa liberação de 

noradrenalina promove também a ativação de receptores α-1 adrenérgicos, ocasionando 

vasoconstricção e consequente diminuição do fluxo sanguíneo renal, além do aumento da 



 
 

reabsorção de sódio e água. Esses mecanismos contribuem para o aumento da pressão 

arterial, comprovando que o aumento da descarga do sistema nervoso simpático pode levar 

ao desenvolvimento da hipertensão arterial (ESLER et al., 2001).           

Os nervos simpáticos renais aferentes têm origem na parede pélvica renal e se 

relacionam com mecanorreceptores e quimiorreceptores renais. Esses nervos se comunicam 

com os centros cardiovasculares no sistema nervoso central e essa atividade simpática 

sensitiva influenciará a descarga simpática nos rins e em outros órgãos envolvidos com o 

sistema cardiovascular como o coração e os vasos periféricos. Dessa forma, alguns estudos 

mostram que o bloqueio da atividade dos nervos simpáticos renais aferentes atua reduzindo 

a pressão arterial e o dano a órgãos-alvo, provocado pela sobrecarga simpática (DIBONA et 

al., 2004). 

A interação entre o sistema nervoso simpático, o rim e o SRAA contribuem para a 

manutenção do líquido extracelular e ocorre devido à atuação do plexo simpático renal. 

Sendo assim, o aumento da atividade simpática resulta na diminuição da excreção de sódio 

e água tendo como consequência uma disfunção renal, acarretando o aumento da pressão 

arterial sistêmica (DIBONA et al., 1997; KATHOLI et al., 2010). 

2.3 Hipertensão arterial resistente 

A HAR é definida como a pressão arterial que permanece acima da meta, apesar de 

a utilização simultânea de três agentes anti-hipertensivos de diferentes classes. Idealmente, 

uma das três drogas deve ser um diurético e todos os demais devem ter prescrição de doses 

otimizadas. Embora arbitrária quanto ao número de medicamentos necessários, a HAR é 

assim definida de forma a identificar os pacientes que estão em alto risco de ter causas 

reversíveis de hipertensão e/ou pacientes que, por causa dos níveis de PA persistentemente 

elevados, podem se beneficiar da investigação diagnóstica e considerações terapêuticas mais 

precisas (KOSHY; BAKRIS, 2000).  

O prognóstico dos pacientes com HAR em comparação com pacientes com HAS não 

foi especificamente avaliado. Presumivelmente, o prognóstico é prejudicado pelo fato de que 

os pacientes geralmente apresentam-se com uma longa história de hipertensão mal 

controlada, comumente associados a fatores de risco cardiovasculares, tais como diabetes, 

apnéia obstrutiva do sono, a hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e/ou doença renal 

crônica (DRC) (KOSHY; BAKRIS, 2000).  



 
 

O grau em que o risco cardiovascular é reduzido com o tratamento de hipertensão 

resistente é desconhecido. Os benefícios do tratamento com sucesso, no entanto, são 

provavelmente substanciais, como sugerido por resultados de estudos em HAS e pela meta-

análise do Veterans Administration, que demonstrou uma redução de 96% em eventos 

cardiovasculares após 18 meses, com uso triplo de anti-hipertensivos em comparação com 

placebo, em pacientes com hipertensão grave (PAD entre 115-129 mmHg) (VETERANS 

ADMINISTRATION COOPERATIVE STUDY GROUP ON ANTIHYPERTENSIVE 

AGENTS, 1967). 

2.4 Histórico do tratamento da HAR envolvendo o Sistema Nervoso 

Simpático 

Técnicas para o controle da HAR vêm sendo desenvolvidas ao longo da história do 

tratamento para a hipertensão arterial. Entre os anos de 1920 e 1930, procedimentos 

envolvendo o SNS tornaram-se bastante destacados por seus efeitos junto a esses pacientes. 

A esplancnicectomia e a simpatectomia radical, que consistiam na denervação de todos os 

órgãos abdominais, foram tratamentos utilizados para reduzir a PA em hipertensos graves 

(LONGLAND et al., 1952; MORRISEY et al., 1953). Apesar da significativa melhora dos 

níveis da pressão arterial, esse procedimento apresentou altas taxas de complicações, como 

a hipotensão ortostática severa, taquicardia ortostática, palpitações, dispnéia, anidrose, 

distúrbios intestinais e disfunção sexual, o que impediu a continuidade dessa abordagem 

terapêutica (SMITHWICK et al., 1953).   

Além do desenvolvimento de técnicas cirúrgicas, o surgimento de formulações 

terapêuticas contribuiram para o tratamento medicamentoso da PA. Essas, com ação 

bloqueadora da atividade simpática, permitiram o tratamento de pacientes com hipertensão 

arterial em maior escala. Assim, bloqueadores alfa e beta-adrenérgicos periféricos, agonistas 

centrais (alfametildopa e clonidina) e inibidores periféricos (reserpina) tornaram-se drogas 

essenciais ao tratamento desses pacientes.  Alguns grandes ensaios clínicos comprovaram a 

redução da mortalidade cardiovascular em pacientes hipertensos após a inclusão dessas 

drogas bloqueadoras simpáticas (SCHILLACI et al., 2000). No entanto, os efeitos colaterais 

provocados por esses medicamentos tornaram-os coadjuvantes no tratamento da hipertensão.  



 
 

Atualmente, uma nova técnica intervencionista e minimamente invasiva, que tem 

como objetivo principal bloquear a atividade simpática, vem demonstrando efeito 

significativo na redução da PA, minimizando até situações clínicas em doenças como apnéia 

do sono e insuficiência cardíaca. Essa técnica é conhecida como denervação simpática renal 

(DSR) e bloqueia a ação simpática, tanto aferente quanto eferente, dos nervos renais através 

de um cateter deflectível multipolar, usando energia de radiofrequência (RF). A ablação por 

RF é considerada o maior avanço no tratamento das arritmias cardíacas (ALEXANDER et 

al., 2005; DIBONA et al., 2004).  

        2.5  Denervação Simpática Renal 

A DSR é um procedimento invasivo em que se promove a efetiva lesão em alguns 

pontos da artéria renal, buscando atingir as fibras simpáticas aferentes e eferentes com pulsos 

de RF de baixa intensidade, por meio de um cateter. A efetividade da DSR leva ao aumento 

da excreção urinária (diurese e natriurese), com redução da renina sem comprometer outras 

importantes funções renais, como a filtração glomerular e o fluxo sanguíneo renal (KRUM 

et al., 2009). 

O cateter terapêutico é semelhante ao utilizado no tratamento de arritmias cardíacas, o 

qual é introduzido em cada artéria renal onde são realizadas de 4-6 aplicações, com uma 

potência de 6-10 watts durante aproximadamente dois minutos. As lesões são aplicadas 

longitudinalmente em rotação helicoidal. A temperatura e a impedância do cateter são 

monitoradas em tempo real e adequadas durante a ablação por um software específico para 

tal fim (KRUM, 2009). 

O primeiro estudo em humanos envolvendo esta técnica foi o Symplicity HTN1 

(KRUM et al., 2009), onde 45 pacientes portadores de HAR, com PAS superior ou igual a 

160 mmHg, foram tratados com a DSR. O seguimento foi de 12 meses. Posteriormente foi 

feita uma extensão dessa observação, não randomizada, com a inclusão de mais pacientes, 

totalizando 153 indivíduos provenientes de 19 centros da Austrália, Europa e Estados Unidos 

da América (EUA), evidenciando redução de PAS (32 mmHg) e PAD (14 mmHg) após 24 

meses (KRUM et al., 2009). 

O segundo estudo, o Symplicity HTN2, envolveu 106 pacientes com HAR, utilizando 

grupo controle e os mesmos critérios do Symplicity HTN1 Os hipertensos submetidos ao 

procedimento realizaram exames de imagens antes da ablação e foram seguidos em 1, 3 e 6 



 
 

meses.  Antes da DSR, foi definido um grupo de intervenção de 52 pacientes e um controle 

de 54. Foi observado que a taxa de filtração glomerular e os níveis de creatinina não 

apresentaram alterações significativas quando comparados ao grupo controle. Porém, após 

6 meses, houve queda na PA de consultório de 33\11mmHg naqueles que passaram pelo 

procedimento, 22/12 mmHg nas auto-medidas de PA e no MAPA 24h a diferença, embora 

menor.  Não houve queda significativa no grupo controle (KRUM, et al., 2009; ESLER et 

al., 2010). Além disso, 20% dos pacientes reduziram o uso de medicação anti-hipertensiva e 

em 84% dos pacientes a PA reduziu 10 mmHg ou mais. Essa queda foi mantida em 12 meses 

de seguimento, o que demonstra que não houve reinervação precoce, recuperação da fibra 

nervosa ou desenvolvimento de mecanismos compensatórios de elevação da PA. Além disso, 

a técnica se mostrou segura, pois não houve complicações sérias relacionadas ao 

procedimento (ESLER et al., 2010). 

Outros estudos evidenciaram a redução da glicose pós-prandial e níveis de 

hemoglobina glicada em pacientes submetidos à DSR. Isso parece estar atribuído ao aumento 

da sensibilidade à insulina com o controle pressórico. Estima-se também que a atividade 

simpática seja um mecanismo comum à HAR e à resistência à insulina (WITKOWSKI et 

al., 2011). 

Neste estudo, aliadada à técnica tradicional, foi incluída a reconstrução 

tridimensional dos vasos por meio de tecnologia amplamente consolidada no tratamento 

minimamente invasivo das arritmias cardíacas, descrita abaixo. 

2.6 Tecnologia de navegação e visualização EnSite NavX (St. Jude Medical™) 

 

A tecnologia de navegação e visualização EnSite NavX (St. Jude Medical™) torna 

os procedimentos mais fáceis e eficientes ao criar geometrias ou modelos realistas da câmara 

cardíaca, apresentando a sincronização e dados de tensão para identificar arritmias e guiar o 

movimento preciso do catéter (BRANDT, 2012).  

Os eletrodos dos cateteres de eletrofisiologia sentem os sinais elétricos transmitidos 

entre três pares de patches de eletrodos de superfície EnSite NavX (St. Jude Medical™) 

(figura 3). O sistema EnSite coleta dados elétricos dos catéteres e usa estas informações para 

rastrear ou navegar seu movimento e construir modelos tridimensionais (3D) da câmara 

(figura 4) (BRANDT, 2012). 



 
 

 

Figura 3 – Exemplo de colocação das placas dos sistema Navx Ensite no tórax (St. Jude Medical™) 

 

Figura 4 – Exemplo de reconstrução tridimensional de átrio esquerdo e veias pulmonares (St. Jude 

Medical™). 

Durante a ablação realizou-se a resconstrução em tempo real das paredes dos vasos, 

respeitando os limites anatômicos de segurança, aumentando a eficácia do procedimento. 

Isso permite navegar o catéter através da aorta para esboçar as estruturas da parede do vaso, 

enviando os sinais ao sistema de computador, gerando o modelo 3D. O diagrama do EnSite 

NavX (St. Jude Medical™) ajuda a guiar o catéter de ablação para o ponto da artéria renal 

no qual o tratamento é necessário. O mapeamento 3D faz com que cada procedimento seja 

único, em virtude das diferenças anatômicas na tortuosidade das artérias renais. (BRANDT, 

2012) 

2.7 Endotelina  

A endotelina é composta por uma cadeia contendo 21 aminoácidos, que apresenta 

pequenas variações em sua sequência, com três diferentes isoformas, denominadas 



 
 

respectivamente endotelina 1 (ET-1), endotelina 2 (ET-2) e endotelina 3 (ET-3). A ET-1, o 

subtipo mais produzido pelo endotélio cardíaco (PORTO, 2005), se relaciona com 

desenvolvimento de hipertrofia miocárdica crônica e remodelação tissular quando em altas 

concentrações (MOURA et al., 2010), também mostrando níveis elevados em presença de 

inflamação (MAYES; MAUREEN, 2003). 

Os efeitos farmacológicos das ETs indicam a existência de subtipos de receptores 

com afinidade diferente para as três endotelinas. O receptor B de endotelina (ETr-B) tem um 

duplo efeito no tônus vascular: vasodilatador, quando receptores localizados no endotélio 

são ativados, produzindo óxido nítrico e metabólitos vasodilatadores da ciclooxigenase e 

vasoconstritor, quando acionados ETr-B no músculo liso vascular. O ETr-A (receptor A de 

endotelina) tem mecanismo de ação vasoconstritor semelhante na musculatura lisa vascular 

(SCHNEIDER et al., 2007). 

A importância das endotelinas e de seus receptores para a patogênese de diversas 

doenças tem sido alvo de intensa pesquisa desde a sua descoberta (ROSSI, 2001). As 

doenças que envolvem vasoconstrição e excessiva proliferação de células têm sido um foco 

particular. Ao longo da última década, volume crescente de pesquisas têm sido realizadas 

sobre as ações da ET e dos seus receptores, explorando sua resposta farmacológica única e 

sua possível correlação com doenças cardiovasculares, em especial aquelas em que a 

vasoconstrição e a proliferação celular em excesso estão envolvidas (SPIEKER et al., 2001). 

A correlação entre o papel da ET no sistema cardiovascular e a sua atividade pró-inflamatória 

tem grande relevância para determinar se as endotelinas participam na fisiopatologia da lesão 

valvar (LEÃO et al., 2012).  

Assim, casos em que o papel do sistema vascular seja preponderante, constitui-se um 

desafio avaliar a ET como candidata a biomarcador de evolução desfavorável para DCV, o 

que atualmente reune vários laboratórios e pesquisadores (YANAGISAWA et al, 1988). 

Mesmo após vinte e sete anos de informações acerca de sua fisiologia, seu ápice no meio 

médico culminou com o denvolvimento do seu antagonista (bosentana), pela indústria 

farmacêutica. Por fim, estudos atuais com dosagens séricas de ET-1 abrem espaço para 

ensaios clínicos bem desenhados a serem conduzidos com rigor científico e ético (LEÃO et 

al., 2012). 
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3 OBJETIVOS 

            3.1 Geral 

Avaliar a redução dos níveis pressóricos através da técnica de denervação simpática 

renal por ablação com radiofrequência em paciente hipertenso resistente. 

            3.2 Específicos 

3.2.1 Mensurar os níveis de ET-1 antes e depois do procedimento; 

3.2.2  Avaliar a segurança da denervação simpática como procedimento percutâneo;  

3.2.3 Avaliar a ET-1 como biomarcador em pacientes portadores de doenças 

cardiovasculares. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Tipo de Estudo 

          Pesquisa de campo com delineamento experimental tipo observacional.  

4.2 População e amostra 

A amostra foi do tipo intencional, composta por 43 indivíduos, agrupados da seguinte 

forma:  20 indivíduos no grupo I, 04 no grupo II e 19 indivíduos no grupo III. Para fins de 

pesquisa a população será agrupada da seguinte maneira: 

Grupo I – pacientes com DIGH; 

Grupo II – pacientes verdadeiramente hipertensos resistentes;  

Grupo III- pacientes infartados; 

 

Critérios de inclusão para o grupo I:   

 Pacientes com idade acima de 20 anos; 

 Diagnóstico de deficiência intrínseca do hormônio de crescimento; 

 

Critérios de exclusão para o grupo I: 

    Idade inferior a 20 anos; 

    Portadores de insuficiência coronariana; 

    Portadores de doença de Chagas; 

    Portadores de insuficiência cardíaca congestiva; 

    Portadores de insuficiência renal crônica; 

    Portadores de doenças crônicas degenerativas sistêmicas; 

    Portadores de doenças inflamatórias crônicas e auto-imune. 

 

Critérios de inclusão para o grupo II:   

  Pacientes com idade acima de 18 anos; 

  Diagnóstico de hipertensão arterial primária; 

  PA maior igual a 140x90 mmHg em MAPA 24h; 



 
 

  Terapêutica anti-hipertensiva com uso de ao menos 3 classes de drogas 

(incluindo um diurético) sem mudanças na medicação por um período mínimo de 2 

semanas antes da inscrição; 

  Ter feito uso ou encontrar-se em uso de espironolactona sem resposta 

terapêutica adequada; 

 

Critérios de exclusão para o grupo II: 

 HAS secundária; 

 Alergia conhecida a contraste iodado; 

 DM tipo I; 

 Estenose valvar grave; 

 Gravidez conhecida ou planejada durante o estudo; 

 IAM, AI ou AVC/AIT nos últimos 6 meses; 

 Estenose da artéria renal na angiografía; 

 Obesidade mórbida com IMC  >43 em homens e >39 em mulheres. 

 

Critérios de inclusão para o grupo III:   

 Pacientes com idade acima de 18 anos; 

 Diagnóstico infarto agudo do miocárdio com ou sem elevação do segmento 

ST; 

 

Critérios de exclusão para o grupo III: 

 Idade inferior a 18 anos; 

 Tabagismo 

4.3 Universo e local da pesquisa 

         Os pacientes foram oriundos de diferentes localidades do estado de Sergipe, 

sendo drenados para o ambulatório de eletrofisiologia, em hospital filantrópico da capital, 

que atende a diversos convênios sendo sua clientela predominantemente advinda do Sistema 

Único de Saúde (SUS).  

 Para o procedimento de denervação renal, a entidade beneficente apresenta um 

serviço de cardiologia que disponibiliza uma sala no setor de hemodinâmica, com 



 
 

intensificador de imagens, leitos de retaguarda na UTI, leitos na enfermaria de cardiologia 

clínica e uma unidade ambulatorial para retorno e seguimento dos pacientes. Os infartados  

foram escolhidos na Unidade Cardiológica e o hipertenso resitente do ambulatório de 

Cardiologia. O grupo de anões com DIGH foi encaminhado de um hospital universitário.  

4.4 Considerações éticas 

Todos os pacientes, ou seus responsáveis, envolvidos na pesquisa foram informados 

dos objetivos da mesma por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice A e Apêndice B), apenas participando do estudo àqueles que consentiram por 

meio de assinatura do formulário. Os dados coletados foram utilizados em trabalhos de 

cunho científico. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da plataforma Brasil. 

4.5 Coleta de dados 

 

O presente estudo foi desenvolvido em duas etapas: 

 A primeira etapa foi o procedimento ablativo em um paciente de alto risco 

cardiovascular com diagnóstico de hipertensão resistente, após exclusão de todas as causas de 

hipertensão secundária.  

 A segunda etapa consistiu-se da coleta de amostra sanguínea de pacientes 

selecionados para a realização do ELISA para ET-1.  

Os dados obtidos a partir da inclusão dos pacientes foram catalogados em formulário 

próprio individualizado (Apêndice D), desenhado exclusivamente para o estudo e 

previamente impresso.  

4.5.1 Protocolo do Procedimento 

4.5.1.1 Para a denervação simpática renal: 

O paciente foi levado para sala cirúrgica em jejum de 08 horas, em decúbito 

dorsal, posicionado o kit de eletrodos Navx (St. Jude Medical™) e posteriormente 

conectados ao Ensite Classic (St. Jude Medical™) para início da calibração do sistema de 

navegação em tempo real. Logo após, realizou-se a punção da artéria femoral direita com 



 
 

aposição de introdutor vascular longo (45 cm - 7F) e colocado um cateter tipo pigtail na 

região da aorta abdominal, com injeção de contraste iodado para realização de angiografia 

aórtica e visualização dos óstios das artérias renais. 

O cateter deflectível circular Afoccus (St. Jude Medical™) foi usado para 

início do mapeamento em 3D, sendo substituído pelo cateter de ablação pediátrico 5F 

(Medtronic™), o qual terminou o mapeamento e deu início às lesões de forma longitudinal 

e helicoidal. Todos os cateteres foram acoplados ao equipamento de radiofrequência Attaker 

(Medtronic™). As lesões foram realizadas com as características biofísicas descritas 

anteriormente. 

 As lesões iniciaram-se  na região proximal em direção distal à artéria renal, em 

pontos equidistantes (0,5 cm) sentido único e radial, totalizando 4-6 aplicações em cada 

artéria. Após o término das aplicações nos vasos, realizou-se uma nova arteriografia renal a 

fim de avaliar estenose. 

Os cateteres foram retirados, seguido de compressão manual por 30 minutos e 

curativo compressivo mantido por 12h. 

4.5.1.2 Para a coleta sanguínea: 

Detecção de ET-1 no Plasma dos Pacientes 

 A coleta de 5 mL de sangue feita pelo pesquisador em frasco contendo gel 

separador foi centrifugada a 1500 rpm por 8 minutos e o soro obtido foi dividido em três 

aliquotas de 0,5 mL e em seguida identificadas e armazenadas a uma temperatura de – 80º C 

no laboratório de anatomia molecular da UFS. 

 Na determinação dos níveis séricos da ET-1 foi usado o Kit ELISA Ready-

SET-Go!® (eBioscience, San Diego, CA, USA) e os experimentos foram realizados pelo 

pesquisador, de acordo com as orientações do fabricante descritas a seguir: Placas de 96 poços 

(Costar) foram usadas na adsorção de anticorpo monoclonal específico para cada citocina (100 

µL/poço) na concentração adequada. Esta etapa de sensibilização foi realizada “overnight” a 

4°C e concluída após cinco lavagens dos poços com solução de lavagem fornecida pelo 

fabricante. A segunda etapa referiu-se ao bloqueio dos sítios livres residuais dos poços de 

poliestireno com 200 µL/poço de diluente de trabalho durante 1 hora a 22°C. Os poços foram 

novamente lavados por cinco vezes e então, incubados “overnight” a 4°C com 100 µL/poço 

das amostras e padrões correspondentes a cada citocina. Novo ciclo de lavagem foi 

processado, seguindo-se a adição de 100µL/poço do anticorpo de detecção conjugado com 



 
 

biotina e incubação por uma hora à temperatura ambiente. Seguindo novas lavagens, os poços 

foram incubados com 100µL/poço de conjugado formado por estreptavidina marcada com 

peroxidase por 30 minutos a 22°C. Após novo ciclo de lavagens, as reações foram reveladas 

com 100 µL/poço de substrato (solução de tetrametilbenzidina contendo peróxido de 

hidrogênio), durante 15 minutos à temperatura de 22°C. Após parar a reação com 50 µL/poço 

de solução 2N de H2SO4, as absorbâncias foram lidas a 450nm-620nm, em leitora de ELISA. 

As concentrações das citocinas séricas foram determinadas em pg/mL, utilizando as curvas-

padrões previamente estabelecidas com quantidades conhecidas das citocinas: IL-4 (2 pg/mL 

- 200pg/mL); IL-6(2 pg/mL - 200pg/mL), TNF-α (2 pg/mL - 200pg/mL). 

4.6 Análise estatística 

Os resultados obtidos após a execução dos objetivos foram tabulados e processados 

através do software Graph Pad Prism 5.0 utilizando o teste de Mann-Whitney. 
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2) Resumo e abstract 

Resumo 

A denervação simpática renal percutânea surgiu como perspectiva no tratamento de 

hipertensos resistentes. O método é invasivo, havendo efetiva lesão em alguns pontos da 

artéria renal, buscando atingir as fibras simpáticas aferentes e eferentes. O relato de caso 

avaliou primariamente a segurança do procedimento e comparou mudanças na pressão 

arterial com a MAPA 24h e a pressão aórtica central. Não houve complicações, sendo que 

aos 18 meses a queda média foi de 18mmHg na PAS da MAPA e 19mmHg na pressão 

central. Ambos os métodos se mostraram iguais e constituem boa estratégia no 

acompanhamento terapêutico. 

  

Abstract 
 

Renal denervation by ablation has emerged as perspective for the treatment of resistant 

hypertension. The method is invasive producing effective lesion in some points of the renal 

artery, seeking to reach the afferent and efferent sympathetic fibers. The case report 

primarily evaluated the safety of the procedure and compared changes in blood pressure with 

24-ABPM and the central aortic pressure. There were no complications at and 18 months 

follow up the average drop was 18mmHg and 19mmHg SBP by 24-ABPM and central 

pressure respectively. Both methods showed equal and constitute good strategy in the 

therapeutic monitoring.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

3) Texto 

Introdução  

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a causa de milhares de mortes 

anualmente1, sendo que metade dos pacientes tratados apresentam pressão 

arterial (PA) controlada2. A hipertensão arterial resistente (HAR) é definida quando 

a PA permanece acima das metas recomendadas com o uso de três fármacos 

anti-hipertensivos, com ações sinérgicas, em doses máximas preconizadas e 

toleradas, sendo um deles preferencialmente um diurético, ou ainda quando o 

paciente faz uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos, mesmo com a PA 

controlada3. Estima-se que 12-15% dos hipertensos sejam considerados 

resistentes, com elevado risco de morbimortalidade cardiovascular4.  

A patogênese da hipertensão é multifatorial, mas a atividade simpática tem papel 

importante, sobretudo nos hipertensos resistentes2. A via simpática renal eferente 

estimula liberação de renina, aumenta reabsorção de sódio e reduz o fluxo 

sanguíneo renal, podendo ser um mecanismo de desenvolvimento e manutenção 

da hipertensão2. Fatores genéticos e ambientais influenciam no aumento da 

atividade simpática em hipertensos5.  

Novos métodos visando à diminuição da atividade simpática vêm sendo 

desenvolvidos. A denervação simpática renal (DSR) por cateter de ablação com 

radiofrequência nas artérias renais tem demonstrado controle da PA em 

hipertensão resistente6,7.  

Os principais estudos clínicos de DSR utilizaram cateter desenvolvido para tal fim, 

pouco usado no Brasil devido ao alto custo e desacreditados após a publicação do 

estudo Simplicity 3.  Estudos experimentais de DSR com cateteres utilizados para 

ablação de arritmias indicaram a possibilidade de utilização destes em substituição 

aos usados nos estudos internacionais. Baseado nisso, escolheu-se para o 

procedimento a ser relatado o modelo utilizado em crianças (ponta de 4 mm e 5F), 

que se mostrou mais adequado em reduzir a PA braquial na MAPA 24h. No entanto, 

boa parte da redução do risco não pode ser explicada apenas pela redução da PA 

periférica. A partir daí surge o questionamento do efeito do tratamento anti-

hipertensivo, atribuindo-se eventuais efeitos da medicação sobre propriedades 

vasculares independentes do efeito pressórico. As alterações da mecânica vascular 

de micro e macrocirculação não podem ser totalmente observadas pelas medidas 



 
 

periféricas. A PA central pode ser medida por métodos invasivos utilizando 

cateteres intra-arteriais ou por métodos não invasivos que utilizam diferentes tipos 

de metodologia. Nós usamos o equipamento Mobil-O-Graph oscilométrico da 

marca Cardios. Assim, a avaliação da PA em outros segmentos da árvore arterial 

proporcionou melhor visualização do benefício do tratamento invasivo sobre a PA. 

O objetivo do relato é mostrar a segurança do método na primeira DSR do estado 

de Sergipe comparando as medidas da MAPA 24h e da pressão aórtica central. 

Relato do caso  

Paciente feminino, 58 anos, portadora de hipertensão arterial resistente, com 

história prévia de cefaléias diárias e 03 acidentes vasculares encefálicos 

isquêmicos (AVCis) sem sequelas neurológicas. Desde então, a HAS teve controle 

mais difícil e passou a usar vários anti-hipertensivos, sempre mantendo níveis 

elevados da PA. No último ano apresentou internações por crises hipertensivas, 

atingindo PA de 230/130 mmHg. Atualmente em uso de espironolactona, 

hidroclorotiazida, enalapril, diltiazem, atenolol, sinvastatina e clonazepam. A 

investigação para hipertensão secundária foi negativa. O último MAPA 24h 

apresentou pressão média de 170/110mmHg e a pressão aórtica central (PAC) foi 

de165/106mmHg. Ecodopplercardiograma mostrava hipertrofia ventricular 

esquerda e o Holter 24h não mostrou arritmias. Um dos irmãos e a mãe eram 

hipertensos, sendo esta falecida aos 62 anos por IAM. Foi indicada a denervação 

simpática renal como opção terapêutica invasiva associada à terapia 

medicamentosa.   

Ao exame físico apresentava PA 196/112 mmHg (deitada), 198/112 mmHg 

(ortostase) e frequência cardíaca 100 bpm. O exame cardiovascular não revelava 

anormalidades e o restante do exame físico estava normal.  A paciente leu e 

assinou Termo de Consentimento Livre Esclarecido, visto ter sido o primeiro 

procedimento no Estado.  

O procedimento de DSR foi realizado em 18/01/2014 pela equipe da eletrofisiologia.   

Foram colocadas as placas do sistema de navegação em 3D NavXTM no abdome 

da paciente. O acesso à artéria renal foi obtido pela artéria femoral e a anatomia 

elegível para o procedimento foi confirmada pela angiografia após cateterização 

seletiva. Para a ablação renal utilizou-se o cateter 5F (Mariner Series Ablation 

Catheters, Medtronic) posicionado por via aórtica, retrógrado na artéria renal direita, 



 
 

guiado por radioscopia e conectado a um gerador de Radiofrequência (RF). Foram 

realizadas 4 aplicações de distal a proximal, sentido longitudinal, de forma helicoidal 

nas regiões anterior, inferior, posterior e tronco nervoso, repetidas na artéria 

esquerda (figura 1): 

 

Todas as aplicações estiveram dentro de parâmetros aceitáveis, mensuradas por 

software específico (DESIRE). Após ablação foi realizada nova angiografia de 

controle sem evidências de estenoses. Os sinais vitais mantiveram-se estáveis e a 

última pressão arterial não invasiva foi de 160/92 mmHg. Retiraram-se os 

introdutores e a compressão manual foi realizada por 30 min, seguido de curativo 

compressivo. 

Discussão  

Trata-se da primeira experiência de DSR realizada em Sergipe. Os resultados 

mostraram a segurança do procedimento, além de resultados satisfatórios no 

controle da PA. Durante as consultas de seguimento a paciente relatou melhora na 

qualidade de vida, sem nenhuma grave crise hipertensiva ou episódios de cefaleia, 

com redução do número de drogas anti-hipertensivas. Os dados evolutivos da PAC 

e da MAPA, estão na tabela 1. Após 18 meses realizou-se nova angiografia de 

artérias renais que não mostrou estenose. 

O primeiro estudo utilizando essa técnica mostrou segurança e redução significativa 

da PA em 58 pacientes com hipertensão resistente8. A redução média de PA 

sistólica e diastólica, respectivamente, foi 22/11 mmHg em seis meses, e 27/17 

mmHg em doze meses.  

Em 2010, um ensaio multicêntrico internacional estudou 106 pacientes, 52 alocados 

para intervenção e 54 para tratamento clínico. Após seis meses, houve queda na 

PA de consultório de 33/11 mmHg daqueles submetidos ao procedimento 

comparado ao grupo clínico. Entre os pacientes submetidos a denervação, 20% 

reduziram os anti-hipertensivos e em 84% a PA reduziu 10 mmHg ou mais2. Não 

houve complicações sérias relacionadas ao procedimento.  

Todos os estudos demonstram alta taxa de sucesso após DSR em pacientes com 

hipertensão resistente, com redução significativa da PA, diminuição de dose e/ou 

número de medicações, sem causar danos na artéria renal ou prejuízo na função 

renal2. 



 
 

Em relação ao caso relatado, a DSR utilizando cateter convencional de 

eletrofisiologia, para ablação em crianças (5F), é segura e eficaz. Adicionando-se 

mapeamento eletroanatômico, podem-se avaliar com precisão os locais na artéria 

renal onde foram feitas as aplicações, uma vez que a estratégia utilizada nos 

procedimentos de denervação é baseada na anatomia sem avaliações funcionais 

imediatas.  

A redução média de PA sistólica e diastólica foi de 52/37 mmHg (MAPA 24h) e 

65/36 mmHg (PAC) em 6 meses e de 18/06 mmHg (MAPA 24h) e 19/02mmHg 

(PAC) nos 18 meses seguintes. Durante os primeiros 6 meses a paciente 

apresentou sintomas de hipotensão postural, sendo necessária a remoção de 2 

classes de drogas. Entre 8-12 meses a PA voltou a subir estabilizando-se aos 13 

meses, estando praticamente inalterada aos 18 meses. Na evolução observamos 

melhora na PAC e na MAPA 24h (Tabela 1).  

As curvas de PA diferem muito entre os pontos periféricos e centrais da árvore 

arterial, de tal forma que a PAS é muito mais alta na artéria braquial do que nas 

artérias centrais, enquanto a pressão diastólica e a pressão média diferem apenas 

discretamente. Uma elevação na PA central, sobretudo na PAS, aumentaria 

diretamente a pós-carga do ventrículo esquerdo, ocasionando importante 

hipertrofia do ventrículo esquerdo e suas eventuais consequências, como 

insuficiência cardíaca e isquemia miocárdica.  

As propriedades arteriais foram avaliadas pelas medidas da velocidade de onda de 

pulso (VOP) e da distensão carotídea. Esses índices são marcadores da função 

arterial, cujas alterações podem estar implicadas nos mecanismos de dificuldade 

de controle da PA.  

O aumento na atividade simpática pode aumentar a rigidez arterial em hipertensos 

resistentes e a melhora desses parâmetros na paciente após a denervação reforça 

essa interação. No entanto, não obstante factíveis e reprodutíveis, os dois tipos de 

metodologia apresentam erros relacionados à calibração da onda de pressão 

central obtida pela medida oscilométrica da artéria periférica, o que se tornam 

fatores limitantes, mas não restritivos, à aplicação clínica em diferentes populações. 

A despeito dessas limitações, alguns estudos recentes em populações específicas 

têm sugerido que a avaliação da PA central pode trazer novas perspectivas e dados 

adicionais para a estratificação cardiovascular no manejo de pacientes com 



 
 

hipertensão arterial e doença cardiovascular. No estudo Reason9, os autores 

mostraram que a redução seletiva da PA central, por tratamento anti-hipertensivo 

de longo prazo, requer alterações estruturais da microcirculação que leva a 

alterações das ondas de reflexão e está associada a interações complexas entre 

pequenas e grandes artérias que, predominantemente, afetam os parâmetros 

hemodinâmicos centrais. No estudo CAFE10, que é um subestudo do ensaio clínico 

ASCOT, utilizaram-se a metodologia de transferência de função e tonometria de 

aplanação da artéria radial e evidenciou-se que reduzir a PA central traz maior 

diminuição de risco cardiovascular, além da verificada com as medidas de PA 

periférica (artéria braquial). 

A DSR por ablação é uma técnica segura na redução da pressão arterial, 

melhorando a qualidade de vida em pacientes portadores de hipertensão arterial 

resistente. Como parâmetro de follow-up, a medida da pressão aórtica central 

apresentou a mesma eficácia da MAPA 24h, com as facilidades acima descritas. 

A denervação é factível e segura e, tanto a MAPA 24h quanto a pressão aórtica 

central são boas estratégias na aferição do sucesso terapêutico. Estudos 

posteriores são necessários para confirmar nossos resultados 
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7) Legendas das figuras 

 

Figura 1: Reconstrução em 3D das aplicações de RF em AP e PA. 

Tabela 1: Medidas na MAPA 24h e PAC um dia antes do procedimento, 10 dias, 6 

meses, 13 meses e 18 meses após o procedimento ablativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8) Tabela  

 PRE 10 DIAS 06 MESES 13 MESES 18 MESES 

MAPA 24h 170/110 102/66 118/73 147/110 152/104 

PAC 165/106 99/64 100/70 157/109 146/102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9) Figuras 
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RESUMO 

As doençcas cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio e a hipertensão 

arterial sistémica, representam as principais causas de mortalidade e incapacidade no Brasil. 

Apesar dos grandes avanços no tratamento farmacológico, uma parcela considerável dos 

pacientes não obtém um controle efetivo da doença, a despeito do uso de múltiplos fármacos. 

A hipertensão arterial resistente tem se tornado cada vez mais frequente na prática clínica e, 

devido ao seu elevado potencial de lesões de órgãos-alvo, tornou-se indispensável o 

diagnóstico etiológico preciso e o controle pressórico precoce. É definida atualmente como 

aquela que mesmo quando uma estratégia terapêutica que inclui medidas adequadas de estilo 

de vida, mais um diurético e dois outros fármacos anti-hipertensivos que pertencem a classes 

diferentes, em doses adequadas não consegue reduzir os valores de PAS e PAD <140 e 90 

mmHg, respectivamente. O papel do IAM já é bem conhecido no âmbito das doenças 

cardiovasculares tendo seu diagnóstico facilmente realizado em poucos minutos ou horas. O 

trabalho buscou avaliar os níveis de ET-1 nos pacientes infartados de fase aguda e nos 

hipertensos resistentes, comparando os valores obtidos com a ET-1 de pacientes portadores 

de IDGH. A amostra foi separada em 3 grupos e teve a ET-1 quantificada. A amostra foi do 

tipo intencional, composta por 43 indivíduos, agrupados da seguinte forma:  20 indivíduos 

nos grupos I, 19 indvíduos no grupo II e 04 no grupo III. Os pacientes serão avaliados na 

fase aguda do IAM. Os niveis séricos de ET-1 se mostraram baixos nos infartados quando 

comparados ao hipertensos resistentes e aos portadores de IDGH. Como biomarcador de 

gravidade em pacientes coronarianos agudos a ET-1 se mostrou inferior na comparação com 

os outros grupos. Isso sugere a endotelina como marcador de doença cardíaca crônica. 

DESCRITORES: hipertensão arterial resistente, endotelina, infarto agudo do miocárdio. 



 
 

ABSTRACT 

Cardiovascular diseases, such as acute myocardial infarction and hypertension, the major 

cause of mortality and disability in Brazil. Systemic Hypertension is highly prevalent and is 

associated with higher risk of cardiovascular events. Despite major advances in drug therapy, 

a considerable number of patients do not get effective control of the disease, despite the use 

of multiple drugs. The HAR has become increasingly common in clinical practice and, 

because of its high potential target organ damage, has become indispensable precise etiologic 

diagnosis and early blood pressure control. It is currently defined as one that even when a 

therapeutic strategy that includes appropriate measures lifestyle plus a diuretic and two other 

antihypertensive agents belonging to different classes, in appropriate doses can not reduce 

the SBP and DBP <140 and 90 mmHg, respectively. The role of AMI is well known in the 

field of cardiovascular disease being diagnosed easily accomplished in a few minutes or 

hours. The study evaluated the ET-1 levels in patients with acute infarction phase and 

resistant hypertension, comparing the values obtained with the ET-1 in patients with IDGH 

patients. The sample was separated into 3 groups and ET-1 was quantified. The sample was 

intentional, consisting of 43 individuals, grouped as follows: 20 subjects in groups I, 19 

individuals in group II and 04 in group III. Patients were evaluated in the acute phase of MI. 

The ET-1 serum levels have shown low in infarcted compared to resistant hypertension and 

the holders of IDGH. As biomarker of gravity in acute coronary patients ET-1 was inferior 

in comparison with other groups. This suggests endothelin as chronic heart disease marker. 

 

KEY WORDS: resistant hypertension, endothelin, acute myocardial infarction 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUÇÃO 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) constitui importante problema de saúde 

pública e significativa causa de morbimortalidade cardiovascular. Aproximadamente 1 

bilhão de adultos são portadores de HAS e estima-se que, em 2025, essas cifras atingirão 1,5 

bilhão1. Além disso, cerca de 12,8% dos pacientes são portadores de HAS resistente1. Dados 

provenientes de estudos clínicos mostram que a terapia anti-hipertensiva reduz a incidência 

de acidente vascular encefálico em 35% a 40%, infarto do miocárdio em 20% a 25% e 

insuficiência cardíaca em mais de 50%3. A despeito da comprovada eficácia do tratamento 

farmacológico, o controle da HAS permanece inadequado na maioria dos pacientes: 

aproximadamente 65% dos pacientes hipertensos não são tratados ou recebem tratamentos 

inadequados; estudos estimam que 34% a 52% dos pacientes tratados não atingem os alvos 

pressóricos desejados2. 

 A hipertensão arterial resistente (HAR) é definida quando a PA permanece acima 

das metas recomendadas com o uso de três fármacos anti-hipertensivos, com ações 

sinérgicas em doses máximas preconizadas e toleradas, sendo um deles preferencialmente 

um diurético, ou quando em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos, mesmo com 

a PA controlada3. Estima-se que 12%-15% dos hipertensos sejam considerados resistentes, 

com elevado risco morbimortalidade cardiovascular4. 

A patogênese da hipertensão arterial é multifatorial, mas a atividade simpática tem 

papel importante, sobretudo nos hipertensos resistentes6. A atividade simpática renal 

eferente estimula liberação de renina, aumenta reabsorção de sódio e reduz fluxo sanguíneo 

renal, podendo ser um mecanismo de desenvolvimento e manutenção da hipertensão8. 

Fatores genéticos, comportamentais e ambientais influenciam aumento da atividade 

simpática em hipertensos9. O SNS está envolvido nas variações agudas da PA, em situações 

como exercício físico e variação postural. Entretanto, os mecanismos responsáveis pela 

presença de hiperatividade simpática na HA crônica e o seu papel na manutenção da HA 

ainda permanecem desconhecidos5-7. Sabe-se que a atividade simpática aumentada e a 

consequente liberação de catecolaminas pelos nervos simpáticos, além de aumentar o tônus 

vascular nos vasos de resistência, nas fases iniciais da HAS, poderia ser também 

estimuladora de mecanismos tróficos e hipertrofia vascular em longo prazo. É possível que 

as alterações tróficas da parede dos vasos é que mantenham a elevação da PA na fase crônica 

da HAS5-7.  

Níveis séricos de noradrenalina são maiores em indivíduos hipertensos quando 



 
 

comparados aos normotensos, principalmente jovens, nos quais a hiperatividade simpática 

parece ter um papel central no desenvolvimento da HAS5.  

Os mecanismos reflexos de controle da atividade autonômica encontram-se 

deprimidos no contexto da HAS. É provável que a menor sensibilidade do barorreflexo 

observada em pacientes hipertensos seja a principal determinante da maior variabilidade da 

PA observada e, de forma indireta, das lesões dos órgãos-alvo associadas 5,6.  

A atividade do SNS se associa a aumento da morbidade e mortalidade 

cardiovasculares nas primeiras horas da manhã. Nesse período, ocorre um aumento da 

atividade alfa-simpática, com aumento da PA, da frequência cardíaca e do débito cardíaco 

presentes em muitos pacientes hipertensos nesse período do dia5-7.  

A exposição ao estresse sabidamente aumenta a atividade simpática. Essa situação 

pode ser induzida em animais de laboratório, gerando HAS por exposição a estresse. Em 

indivíduos jovens com predisposição genética para desenvolver HAS, observou-se maior 

resposta vasoconstritora aos testes de estresse mental ou exercício físico e maior chance de 

desenvolver HAS5-7.  

Inúmeras evidências têm apontado para o papel da hiperatividade simpática no 

desenvolvimento e progressão das complicações cardiovasculares e metabólicas 

relacionadas à elevação da PA como, por exemplo, a hipertrofia ventricular esquerda, a 

hipertrofia vascular e a disfunção endotelial5-7.  

 A resposta inflamatória na aterogênese é mediada através de mudanças 

funcionais em células endotelias (CEs), linfócitos T, macrófagos derivados de monócitos e 

células do músculo liso. A ativação destas células desencadeia a elaboração e interação de um 

extenso espectro de citocinas, moléculas de adesão, fatores de crescimento, acúmulo de 

lipídios e proliferação de células do músculo liso. Adicionalmente, a resposta inflamatória 

pode ser induzida pelo estresse oxidativo, principalmente à oxidação da LDL-c14.  

 

ENDOTELINA 

A endotelina, substância com forte potência vasoconstritora (dez vezes mais potente 

que a angiotensina II), foi descrita por Yanagisawa em 19883. Sua importância e a de seus 

receptores na patogênese de diversas doenças - em especial aquelas em que a vasoconstrição 

e a proliferação celular excessivas estão envolvidas - tem sido objeto de intensa pesquisa. 

Além disso, são importantes reguladoras da deposição de colágeno e matriz extracelular4. 

Também exercem múltiplos efeitos biológicos, através de seus receptores A e B, e suas 



 
 

concentrações tissulares refletem com maior precisão a ativação do sistema das endotelinas4. 

Em algumas doenças5, a endotelina-1 (ET-1) pode representar a ligação entre alterações 

vasculares e o metabolismo acelerado do colágeno associado ao processo fibrótico. No 

entanto, estudos continuam a ser conduzidos no sentido de demonstrar essa correlação entre 

os efeitos vasoconstritores e a fibrose tissular5.  

Hoje está bem estabelecido que a disfunçaõ endotelial (DE) representa uma etapa no 

desenvolvimento da aterosclerose. Na presença de fatores de risco clássicos, isto é, 

tabagismo, diabetes, hiperlipemia, hipertensaõ arterial e obesidade, pode existir reduçaõ da 

produçaõ de óxido nítrico e, conseqüentemente, disfunçaõ endotelial, determinando menor 

vasodilataçaõ e menor incremento de fluxo arterial.  

Objetivos  

  Avaliar a ET-1 como biomarcador em pacientes portadores de doenças 

cardiovasculares comparando com um grupo especial que possui fator cardio protetor. 

Métodos   

Detecção de ET-1 no Plasma dos Pacientes 

 A coleta de 5 mL de sangue feita pelo pesquisador em frasco contendo gel 

separador foi centrifugada a 1500 rpm por 8 minutos e o soro obtido foi dividido em três 

aliquotas de 0,5 mL e em seguida identificadas e armazenadas a uma temperatura de – 80º C 

no laboratório de anatomia molecular da UFS. 

Na determinação dos níveis séricos da ET-1 foi usado o Kit ELISA Ready-SET-Go!® 

(eBioscience, San Diego, CA, USA) e os experimentos foram realizados pelo pesquisador, 

de acordo com as orientações do fabricante descritas a seguir: Placas de 96 poços (Costar) 

foram usadas na adsorção de anticorpo monoclonal específico para cada citocina (100 

µL/poço) na concentração adequada. Esta etapa de sensibilização foi realizada “overnight” 

a 4°C e concluída após cinco lavagens dos poços com solução de lavagem fornecida pelo 

fabricante. A segunda etapa referiu-se ao bloqueio dos sítios livres residuais dos poços de 

poliestireno com 200 µL/poço de diluente de trabalho durante 1 hora a 22°C. Os poços foram 

novamente lavados por cinco vezes e então, incubados “overnight” a 4°C com 100 µL/poço 

das amostras e padrões correspondentes a cada citocina. Novo ciclo de lavagem foi 

processado, seguindo-se a adição de 100µL/poço do anticorpo de detecção conjugado com 



 
 

biotina e incubação por uma hora à temperatura ambiente. Seguindo novas lavagens, os 

poços foram incubados com 100µL/poço de conjugado formado por estreptavidina marcada 

com peroxidase por 30 minutos a 22°C. Após novo ciclo de lavagens, as reações foram 

reveladas com 100 µL/poço de substrato (solução de tetrametilbenzidina contendo peróxido 

de hidrogênio), durante 15 minutos à temperatura de 22°C. Após parar a reação com 50 

µL/poço de solução 2N de H2SO4, as absorbâncias foram lidas a 450nm-620nm, em leitora 

de ELISA. As concentrações das citocinas séricas foram determinadas em pg/mL, utilizando 

as curvas-padrões previamente estabelecidas com quantidades conhecidas das citocinas: IL-

4 (2 pg/mL - 200pg/mL); IL-6(2 pg/mL - 200pg/mL), TNF-α (2 pg/mL - 200pg/mL). 

Conclusão  

Os resultados obtidos após a execução dos objetivos foram tabulados e processados 

através do software Graph Pad Prism 5.0 utilizando o teste de Mann-Whitney. 

A média no valor de ET-1 foi diferente nos 3 grupos, sendo maior nos hipertensos 

resistentes e menor nos infartados. (tabela 1). Os portadores de DIGH apresentaram valor 

médio de 24 pg/ml, cerca de 4 vezes o valor dos infartados. 

Tabela 1: valor médio das dosagens de ET-1 nos diferentes grupos 

Endotelina-1 Média com Desvio 

padrão (pg/ml) 

IAM - Infarto agudo do miocárdio (n= 19) 5.5 ± 4.3 pg/ml 

  

HAR- Hipertensão arterial resistente (n=4) 34.4 ± 31.3 pg/ml 

  

DIGH- Deficiência Isolada do Hormônio Crescimento 

(n=20) 

24.7 ± 6.7 pg/ml 

  

Na análise de subgrupo, não houve diferença estatísticas entre os infartados com e 

sem supra do segmento ST, respectivamente 6 e 4 pg/ml. (tabela 2), com p< 0,001. 

 

Tabela 2: valor médio de ET-1 entre os infartados 

Endotelina-1 Média com Desvio padrão (pg/ml) 

IAM SSST (n= 5) 4 ± 1.7 pg/ml 

  

IAM COM SUPRA ST (N=14) 6 ± 4.9 pg/ml 

  

 

Para avaliar empíricamente a distribuição dos dados utilizamos o boxplot. A seguir 

algunas comparações:  



 
 

Começamos com a comparação do subgrupo dos infartados, que apresentaram 

medianas muito próximas (figura 1). 

 
Figura 1- IAM com supra x IAM sem supra 

 

Na comparação entre os pacientes com doença cardiovascular e os portadores de 

DIGH, encontramos valores discretamente maiores de ET-1 nos hipertensos resistentes 

(figura 2) e valores significativamente menores nos infartados (figura 3), quando 

comparados com o grupo I (DIGH). 

 

   
Figura 2: grupo HAR versus grupo DIGH         Figura 3: grupo IAM versus grupo DIGH 

 

Discussão  

A abundante inervação adrenérgica nos rins e o SNS renal parecem modular a 

liberação de renina via receptores beta-adrenérgicos e controlar a hemodinâmica renal via 

receptores alfa-adrenérgicos. Dessa forma, o aumento na atividade do SNS renal poderia 

contribuir para a fisiopatologia da hipertensão através de vários mecanismos: aumento da 

reabsorção tubular de água e sódio, aumento da secreção de renina e da formação de 

angiotensina II, aumento da resistência vascular renal e redução do ritmo de filtração 

P< 0,001 



 
 

glomerular. De fato, o aumento da atividade do SNS renal tem sido demonstrado em vários 

modelos de HA experimental1,2. 

Está bem aceito na literatura que a disfunção endotelial e a aterogênese são eventos 

que ocorrem devido a uma atividade inflamatória endotelial em resposta a alta concentração 

de LDLc. Contudo, os mecanismos pelos quais os lipídios induzem inflamação vascular e os 

mecanismos da inflamação em todos os estágios da aterosclerose permanecem, em grande 

parte, desconhecidos. A identificação de marcadores inflamatórios preditores de doenças 

cardiovasculares poderia auxiliar na detecção precoce, prevenção e tratamento da 

aterosclerose.  

Em uma população específica, indivíduos com DIGH, apesar de apresentarem fatores 

de risco cardiovasculares inerentes à deficiência do GH, diversos estudos desenvolvidos até o 

momento não encontraram alterações cardiovasculares nesses pacientes, assim como sinais 

precoce ou tardio de aterosclerose. Parece que a deficiência isolada do GH é fator 

cardioprotetor nessa população3.  

Sabidamente, valores elevados de ET-1 falam a favor de problemas na micro 

vasculatura das artérias, com aumento do dano endotelial, formação de radicais livres e 

supressão do óxido nítrico. Seria esperado que o grupo de risco para aterosclerose, como os 

infartados, apresentasse valores séricos maiores que o grupo DIGH. A possível explicação 

para tal resultado seria a pressão arterial dos infartados. Na coleta, toda a amostra encontrava-

se normotensa. Tal fato fica fácil de entender ao analisar a figura 3. O grupo HAR mantinha 

pressões sistólicas médias de 180mmHg no momento da coleta contra PAS dentro de valores 

normais no grupo DIGH. A outra hipótese seria a doença aguda, no caso do grupo IAM. As 

medidas foram feitas nas 36h iniciais ao evento. Já os HAR e os IDGH são portadores de 

doença crônica com alterações imperceptíveis da micro circulação, sendo difíceis de mensurar 

por sinais e sintomas clínico, por exemplo3,4,5,6. 

Uma variedade de doenças cardiovasculares tem a participação de ET-1 em sua 

patogênese. Considerando-se tudo o que foi discutido nos trechos acima, podemos esperar 

aplicações terapêuticas dos antagonistas dos receptores de ET-17,8. Através deles, as ações 

do sistema de endotelinas podem ser revertidas, traduzindo-se em benefício clínico para 

muitos pacientes. Mais pesquisas são necessárias para corroborar nossas impressões. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 1 

 
 
 

ORIENTADOR: Profa. Dra. Tânia Maria de Andrade Rodrigues 

PESQUISADOR: Dario Gonçalves de Moura Neto  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Denervação simpática renal 

 

O objetivo deste documento é obter seu consentimento para a realização da ablação 

por cateter do plexo simpático renal. A ablação por cateter é um procedimento novo, 

indicado para realizar o tratamento cirúrgico minimamente invasivo da sua hipertensão 

arterial sistêmica. 

Ainda que, por força de sua natureza, este documento contenha expressões pouco 

comuns para pessoas não ligadas à área médica, é fundamental que o senhor (a) sinta-se 

esclarecido(a) quanto aos riscos, benefícios e desconfortos do procedimento, mediante as 

informações que lhe foram prestadas, podendo optar livremente pela realização ou não deste 

procedimento. É de extrema importância, portanto, que ao ler este documento, todas as suas 

dúvidas fiquem devidamente esclarecidas. Para tanto, sinta-se à vontade para fazer todas as 

perguntas diretamente aos profissionais médicos responsáveis pela realização do 

procedimento. 

Ablação por cateter 

A ablação por cateter é um procedimento que permite a cura de um grande número 

de arritmias através da “cauterização” dos focos que a originam. Agora ela aplica sua técnica 

para realizar a denervação seletiva do plexo simpático renal, a fim de tentar diminuir os 

níveis pressóricos sistêmicos do paciente. 

O procedimento consiste na introdução de alguns cateteres através da artéria femoral 

direita e/ou esquerda (na virilha). Depois de puncionada a artéria escolhida, um guia metálico 

é posicionado para passagem segura dos cateteres. Estes são levados até os vasos que serão 

envolvidos no procedimento (aorta abdominal e artérias renais esquerda e direita), sendo 

guiados através de imagens obtidas por raios-x e posicionadas em locais estratégicos. 

Através destes cateteres é possível registrar a anatomia dos vasos renais, por injeção de 



 
 

contraste, e determinar com melhor precisão o trajeto a ser “cauterizado”. Desta forma, 

podemos otimizar os impulsos elétricos artificiais realizados pelo médico. A partir deste 

momento, a equipe médica poderá estudar a anatomia e a função neural dos rins. O 

procedimento ablativo dura em média 45 a 90 minutos após iniciadas as primeiras punções.  

Durante a ablação, é introduzido um cateter especial (sonda com revestimento 

plástico e pequena ponta de metal), no lúmen das artérias renais, guiado mediante raios-x 

através das mesmas vias de acesso utilizadas para o estudo angiográfico. Através do cateter 

de ablação, o tecido do vaso que está em contato com a ponta do cateter é aquecido a uma 

temperatura previamente estabelecida pelo médico, produzindo “cauterizações” de 

dimensões muito pequenas. Tais lesões são localizadas exatamente sobre a parede do vaso. 

Desta maneira, evitam-se danos ao tecido normal dos rins. 

Ao final da ablação, fazemos alguns testes angiográficos de controle e, não havendo 

mais intercorrências, os cateteres são retirados e os locais de punção comprimidos até a 

cessação de qualquer sinal de sangramento. A duração média da compressão é de 30 minutos. 

Após o procedimento, é recomendado repouso do membro inferior puncionado por 

pelo menos 12 horas, a fim de evitar sangramentos, formação de equimoses ou hematomas, 

bem como complicações tardias no local do acesso vascular. 

 

Riscos e Complicações da Ablação por Cateter 

O risco de uma ablação por cateter é, em geral, muito pequeno (<1%). As 

complicações que podem ocorrer são descritas a seguir de acordo com a maior frequência: 

1. Relacionadas ao vaso sanguíneo em que foram introduzidos os catéteres: 

hematomas, tromboflebite, trombose venosa profunda, fístula arterio-venosa, embolia 

arterial. Essas complicações são curáveis com remédios e repouso no leito e só 

ocasionalmente requerem transfusões sanguíneas ou intervenções cirúrgicas (ruptura da 

artéria renal, cirurgia arterial de urgência); 

2. As complicações cardíacas ocorrem também muito raramente (<1% dos casos). As 

principais complicações cardíacas são: 

1. Embolia periférica secundária à mobilização de pequenos trombos, que 

poderão causar transtornos circulatórios em vários locais (artérias de membros 

inferiores, rins, cérebro, retina) com eventual comprometimento da função destes 

órgãos;  

2. Bradicardia severa, com frequência cardíaca menor que 50 bpm;  

3. De ocorrência extremamente rara, pode ocorrer morte em conseqüência de 



 
 

uma destas  complicações cardíacas/vasculares.   

 A ablação por cateter é realizada por equipe médica multidisciplinar, com 

especialistas qualificados em cardiologia e arritmias, e o Hospital Cirurgia possui a devida 

estrutura para o tratamento de eventuais situações de risco e/ou complicações que possam 

ocorrer. 

Portanto, eu____________________________________________________, RG. 

nº ______________________ declaro estar ciente dos objetivos da pesquisa: 

“DENERVAÇÃO SIMPÁTICA RENAL POR CATETER COMO TRATAMENTO 

DA HIPERTENSÃO ARTERIAL RESISTENTE” e declaro que concordo livremente em 

participar da pesquisa, consentindo que seus resultados sejam utilizados inclusive para 

publicações. 

Estou ciente que tenho direito de excluir meu consentimento em qualquer fase do 

processo da pesquisa e que será garantido o sigilo sem prejuízo da minha imagem, de acordo 

com a resolução nº 196 item IV, de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde. 

 Assim, autorizo a utilização de todos os dados coletados nesta data para os fins a 

que se destina a pesquisa. 

 

 

Aracaju, _____ de ____________________ de 2014. 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE B  – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 2 

 

 

ORIENTADOR: Profa. Dra. Tânia Maria de Andrade Rodrigues 

PESQUISADOR: Dario Gonçalves de Moura Neto  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Coleta Sanguínea 

 

      Eu ___________________________________________________________, CI. N.º 

_______________ declaro estar ciente dos objetivos da pesquisa: “DENERVAÇÃO 

SIMPÁTICA RENAL POR CATETER COMO TRATAMENTO DA 

HIPERTENSÃO ARTERIAL RESISTENTE” e declaro que consenti livremente em 

participar da pesquisa, consentindo em que seus resultados sejam utilizados inclusive para 

publicações. Fui informado de que a coleta de dados para esta pesquisa será feita mediante 

coleta de sangue e aplicação de instrumento de coleta de dados (entrevista) e que o 

procedimento supracitado não trará prejuízo a minha integridade física, contudo um certo 

desconforto na punção de veia periférica com agulha. 

      Estou ciente que tenho direito de excluir meu consentimento em qualquer fase do 

processo da pesquisa e que será garantido o sigilo sem prejuízo da minha imagem, de acordo 

com a resolução nº 196 item IV, de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde. 

     Assim, autorizo o Sr. Dario G. de Moura Neto a usar todos os dados coletados nesta data 

para os fins a que se destina a pesquisa. 

 

Aracaju, ____ de ________________ de 2014. 

 

_____________________________  

Assinatura 

 



 
 

APÊNDICE C: TERMO DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PELA DIREÇÃO DA FUNDAÇÃO DE 

BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 

 

 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL –  MINISTÉRIO DA  EDUCAÇÃO 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE-UFS 

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA- POSGRAP 
4. NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA PARASITÁRIA - NPBP 

 CURSO DE MESTRADO EM BIOLOGIA PARASITÁRIA 

 

 

ORIENTADOR: Profa. Dra. Tânia Maria de Andrade Rodrigues 

PESQUISADOR: Dario Gonçalves de Moura Neto  

 

 

Termo de Solicitação de Autorização para realização de procedimento pela 

Direção da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia 

 

Eu, DARIO GONÇALVES DE MOURA NETO, solicito a Vossa Senhoria 

autorização para realização do procedimento referente ao projeto de pesquisa 

“DENERVAÇÃO SIMPÁTICA RENAL PERCUTÂNEA PARA TRATAMENTO DA 

HIPERTENSÃO ARTERIAL EM SERGIPE”. Diante do exposto, venho solicitar a 

anuência, nos termos da Resolução 196, de 10 de Outubro de 1996 do Conselho Nacional de 

Saúde. 

 

Aracaju, _____ de _________________  de 2013. 

 

 

_____________________________________________  

Assinatura do Diretor- Presidente da FBHC 

 

Universidade Federal de Sergipe 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Morfologia, Lab 24. 
Av. Marechal Rondon S/N 
Jardim Rosa Elze – São Cristóvão - SE 
Tel: 79 2105-6621        



 
 

APÊNDICE D – MODELO DE FICHA PARA COLETA DE DADOS  

 

 

SERVIÇO DE ARRITMIA – Eletrofisiologia e estimulação cardíaca artificial 
FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD Nº 174 B.CIRURGIA 

ARACAJU, SERGIPE - (79) 2106-7213 

Ficha de  Denervação Renal 
(1ª consulta) 

!M.A.(e-mail): ______________________________________ 

  Observações: __________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Paciente:______________________________________ 
DN:____/____/____    Idade:_____     Sexo: M       F 

Naturalidade:__________________  Estado:_________ 

Município de residência atual: ____________________ 

Registro: ________________   Data: ____/____/______ 

ANAMNESE!
QP:______________________________________________________________________________________!
HDA!(Delta2T!HAS)!:!
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________!

APP:!
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________!
!
Medicações!em!uso!atualmente:!

   medicamento dose  posologia observação 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



 
 

 

 

 

SERVIÇO DE ARRITMIA – Eletrofisiologia e estimulação cardíaca artificial 
FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 

AV. DESEMBARGADOR MAYNARD Nº 174 B.CIRURGIA 

ARACAJU, SERGIPE - (79) 2106-7213 

Resultados de exames (1ª consulta) 

 

ECO TT: Data: ____/____/________    Médico: ______________    Ao____    AE ____    FE(Teicholz) ____%    

FE(Simpson) ____%    Obs.:________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Holter 24h: Data: ____/____/________    Médico: _____________     FC(min/med/max): ____/____/____ 

EV: ____%    EA:____%    Pausas> 2,0seg: _____   Conclusão:_____________________________________ 

 

ECO TE: Data: ____/____/________    Médico: ______________    Ao____    AE ____    FE(Teicholz) ____%    

FE(Simpson) ____%    Trombo em AAE: ____    Obs.:_____________________________________________ 

 

TE: Data: ____/____/________    Médico: ______________    Protocolo: _____________    FC máx: ____%     

ISQUEMIA: POSITIVO          NEGATIVO          INCONCLUSIVO          FA:    SIM           NÃO      

Obs.:  __________________________________________________________________________________ 

 

CAT: Data: ____/____/______   Médico: ______________    Hospital: ___________________  Num.: ______  

Obs.:___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

MAPA 24h: Data: ____/____/_____    Médico: ______________                     Medidas válidas: _____ (____)%     

PA Sist/diast. Vigília: _____/_____     PA Sist/diast. Sono: _____/_____     Desc. not. sist/diast.: _____/_____ 

Cargas pressóricas sist/diast vigília: _____/_____                 Cargas pressóricas sist/diast sono: _____/_____ 

Conclusão: Normal        Anormal             Controle: Adequado              Inadequado 

 

ECG: Data: ____/____/______   Médico: ______________    Ritmo: ___________________  FC: ____ bpm  

SÂQRS: _____          P-R: _____          QTc: _____     Conclusão: __________________________________ 

 

Scan duplex artérias renais: Data: ____/____/______   Médico: __________________                    

Diâmetros art. Renal esq/dir: _______________cm     Anatomia vasos: ______________________________   

Conclusão: ______________________________________________________________________________ 

 

Laboratório: 

 

  

  

 

 

 

Exames adicionais: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Hipóteses diagnósticas: _____________________________________________________ 
 
Conduta médica: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

V
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Hem. Ac. úrico Glicemia T4 livre Exames em urina de 24h 

Hb. Mg+ HbA1c TSH Microalb.(spot isolado): 

Hto. Ca++ Renina Metanefrinas totais: 

Leuco Na+ CT PTH VMA: 

INR K+ HDL Aldosterona Aldosterona: 

Plaq.  Cl- LDL K+ urinário: 

Ureia   PCR TGC 

Creat. VHS 



 
 

APÊNDICE E – CARTA DE SUBMISSÃO DO ARTIGO 1  

 

Artigo Submetido SGP/ RBCI 
sgprbci@sgponline.com.br (sgprbci@sgponline.com.br) 
24/08/2015 
Para: netodario@hotmail.com 

 

 

Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva 
SBHCI : Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia 

Intervencionista 
Rua Bei ra Rio, 45 - Conjunto 71 - Vila Olimpia/SP 

CEP 04548-050 - São Paulo/SP - Brasil 
Tel.: 55 (11) 3849-5034 - Email: sbhci@sbhci.org.br 

  

 

São Paulo, segunda-feira, 24 de agosto de 2015 

 

Ilmo(a) Sr.(a)  

Dr(a) dario goncalves de moura neto 

 

Referente ao código de fluxo: 1283  

Classificação: Relato de Caso 

 

Informamos que recebemos o manuscrito "Denervação simpática renal: MAPA 24h e 

pressão central como follow up". E será enviado para apreciação dos Revisores para 

possível publicação/participação na(o) Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva. Por 

favor, para qualquer comunicação futura sobre o referido manuscrito, cite o código de fluxo 

apresentado acima. 

Obrigado por submeter seu trabalho na(o) Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva. 

Atenciosamente, 

 



 
 

APENDICE F – NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA  

Áurea Jacob Chaves 

Editora da RBCI 

 

Instruções aos Autores Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva  

A Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva (RBCI) é uma publicação trimestral da 

Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI) e está 

voltada à publicação de artigos relacionados à intervenção percutânea em doenças cardíacas 

(coronária e não coronária), periféricas e cerebrovasculares. É indexada no Scopus, SciELO 

e Lilacs. 

  Manuscritos que exploram aspectos farmacológicos, fisiopatológicos e diagnósticos 

ligados à intervenção percutânea em doenças cardiovasculares também são considerados 

para publicação. Embora outras disciplinas apresentem aspectos de alguma forma 

relacionados à especialidade, não é intenção da RBCI publicar manuscritos ligados à 

eletrofisiologia e nem à cirurgia cardíaca. Dentre as categorias de artigos aceitos para 

publicação estão Artigos Originais, Desenhos de Estudo, Artigos de Revisão, Relatos de 

Caso, Imagens em Interven- ção Cardiovascular, Editoriais e Cartas ao Editor.  

Todos os trabalhos enviados à RBCI são inicialmente submetidos à avaliação dos 

editores, os quais decidem pelo envio ou não do manuscrito para revisão por pares (peer 

review). No caso de discrepância entre os revisores, pode ser solicitada nova opinião para 

melhor julgamento. Os manuscritos devem ser submetidos online, seguindo as instru- ções 

contidas no website da RBCI (www.rbci.org.br). Os textos e as tabelas devem ser editados 

em Word. Submissões em formato PDF não são permitidas. Se o número de palavras exceder 

o recomendado (veja a seguir), os editores reservam-se o direito de recusar o manuscrito. A 

RBCI adota as normas para publicação estabelecidas no Uniform Requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical 

Publication. 

Os artigos podem ser redigidos em português ou inglês, e são disponibilizados nas 

versões impressa e eletrônica. Política de submissão e publicação São considerados para 

revisão apenas os manuscritos cujos dados não se encontram em avaliação de outros 

periódicos e/ou que não tenham sido previamente publicados, exceto em resumos com 

menos de 400 palavras. O primeiro autor de um artigo aprovado deve encaminhar para o 

endereço eletrônico rbci@sbhci.org.br, previamente à publicação, a Declaração de 

Transferência de Direitos Autorais (disponível em: www.rbci.org.br), assinada por ele e 

pelos demais autores. Os manuscritos aprovados só podem ser reproduzidos, no todo ou em 

parte, com o consentimento expresso do editor da RBCI.  

Ética  

A investigação em seres humanos deve ser submetida ao Comitê de Ética da 

instituição, cumprindo a Declaração de Helsinque de 1975, revisada em 2008 (World 

Medical Association, disponível em: 



 
 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/17c.pdf), e a Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (disponível em: 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf).  

Conflitos de interesse  

O primeiro autor e os demais autores, por ocasião da submissão do artigo, devem 

declarar, tanto na carta de submissão como na primeira página, eventuais envolvimentos 

com a indústria de equipamentos ou farmacêutica, nos últimos 2 anos, relacionados à 

intervenção percutânea em doenças cardíacas, periféricas e cerebrovasculares. Todas as 

fontes de financiamento do trabalho devem ser citadas na primeira página. Outros 

relacionamentos com a indústria, como consultorias ou palestras remuneradas, patrocínios 

para eventos científicos, outros patrocínios (receber fármacos, equipamentos ou suporte 

administrativo), honorários e participações acionárias, devem ser esclarecidos ao editor na 

carta de submissão. Caso não existam conflitos de interesses, essa condição deve ser 

declarada na carta de submissão e na primeira página. 

 Carta de submissão  

Na carta de submissão que acompanha o manuscrito, o primeiro autor deve informar, 

de forma concisa, qual a contribuição do trabalho, declarar que o artigo não está sendo 

submetido a outro periódico, que seu conteúdo não foi previamente publicado e que todos 

os autores leram e aprovaram o manuscrito, além de esclarecer se existem ou não conflitos 

de interesses. Instruções para submissão Todos os manuscritos devem seguir o estilo adotado 

pela RBCI. Subentende-se ser o primeiro autor o responsável por seguir as instruções para 

submissão, embora os demais autores devam estar a par das mesmas, ter participado da 

elaboração do manuscrito e estar de acordo com seu conteúdo. A seguir, estão descritas as 

instruções específicas a cada uma das categorias de artigos aceitos para publicação.  

Relato de Caso  

Descrição de pacientes ou situações especiais, doenças especialmente raras, assim 

como formas inovadoras de diagnóstico ou tratamento. O texto é composto pelas seguintes 

seções: “Introdução” Instruções aos Autores (situa o leitor sobre a importância do assunto e 

apresenta os objetivos dos relatos em questão), “Relato do Caso” e “Discussão” (abordagem 

dos aspectos relevantes e comparação com os dados disponíveis na literatura). Estrutura do 

manuscrito — Configuração da página: espaço de 1,5 entrelinhas, margens de 2,5 cm e 

numeração nas páginas. — Manuscrito: limitado a 2.500 palavras (incluindo referências, 

legendas das figuras e tabelas), com no máximo 6 autores e 15 referências. — Sequência de 

apresentação dos elementos do manuscrito: (1) primeira página; (2) segunda página (resumo 

e abstract não estruturados, com no máximo 100 palavras cada); (3) texto; (4) referências; 

(5) legendas das figuras; (6) tabelas. Imagem em Intervenção Cardiovascular Publicação de 

imagens, incluindo angiografia, tomografia computadorizada, ressonância nuclear 

magnética, ultrassom intravascular e tomografia de coerência óptica, além da publicação de 

novas técnicas empregadas ou tratamentos inusitados na especialidade. Esse texto não 

permite discussão por parte dos autores, assim como a inserção de referências. Estrutura do 

manuscrito — Configuração da página: espaço de 1,5 entrelinhas, margens de 2,5 cm e 

numeração nas páginas. — Manuscrito: limitado a 300 palavras (incluindo legendas das 

figuras), com no máximo 6 autores. — Figuras: limitadas a três. — Sequência de 

apresentação dos elementos do manuscrito: (1) primeira página; (2) texto; (3) legendas das 

figuras. Editorial Texto elaborado a convite do editor da RBCI, não sendo aceitos editoriais 



 
 

enviados espontaneamente. Estrutura do manuscrito — Configuração da página: espaço de 

1,5 entrelinhas, margens de 2,5 cm e numeração nas páginas. — Manuscrito: limitado a 

1.500 palavras (incluindo legendas das figuras, tabelas e referências), com no máximo 3 

autores e 10 referências. — Sequência de apresentação dos elementos do manuscrito: (1) 

primeira página; (2) texto; (3) referências; (4) legendas das figuras; (5) tabelas. Carta ao 

Editor Correspondência de conteúdo científico relacionada a artigos publicados na RBCI há 

no máximo 3 meses será avaliada para publicação. Os autores do artigo citado serão 

convidados a responder. Os Editores têm a prerrogativa de aceitar ou recusar a carta para 

publicação. Estrutura do manuscrito — Configuração da página: espaço de 1,5 entrelinhas, 

margens de 2,5 cm e numeração nas páginas. — Manuscrito: limitado a 500 palavras 

(incluindo referências), com no máximo 3 autores e 5 referências. — Tabelas e figuras não 

são permitidas. — Sequência de apresentação dos elementos do manuscrito: (1) primeira 

página; (2) texto; (3) referências. 


