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HIPERTENSÃO E DOENÇAS PRIMÁRIAS RENAIS

A relação entre doença renal e hipertensão, aventada por
Richard Bright há 150 anos, foi confirmada com estudos re-
centes em animais induzidos com nefropatias experimentais
várias e mais particularmente redução de massa renal(1), como
nos modelos de ablação a 5/6 (Nx). Nesse modelo, verifica-se
que a hipertensão não só é desencadeada como mantida pela
manobra. E a hipertensão, uma vez instalada, pode ser a cau-
sa de lesões agravantes.

Dessa forma, nas doenças parenquimatosas renais que
geram hipertensão, os mecanismos de progressão da doença
renal são modificados e potencialmente se tornam mais agres-
sivos ao se desencadear a hipertensão(2). As doenças
parenquimatosas renais tanto uni como bilaterais são a se-
gunda causa mais freqüente de hipertensão.

Doença parenquimatosa renal unilateral
As doenças renais unilaterais mais comumente encontra-

das, quais sejam malformações congênitas, nefropatia do re-
flexo e pielonefrite bacteriana, podem causar hipertensão. Não
há dados precisos de incidência dessas causas de hipertensão.
Estudos iniciais sobre a cura da hipertensão em pacientes com
nefropatia unilateral pela nefrectomia desses rins foram
desapontadores, sugerindo cura em apenas 26% dos pacien-
tes. Esse porcentual de cura ou melhora torna-se mais signifi-
cativo, atingindo até 50% numa subpopulação de pacientes
em que os estudos de função em separado demonstram que o
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rim comprometido participa em menos de um quarto da fun-
ção total(3).

Por outro lado, dados recentes apontam a geração de renina
dos rins com doença parenquimatosa, e, portanto, com com-
ponente isquêmico, como o fator mais importante para cura
ou melhora da hipertensão com a nefrectomia. Assim, alguns
relatos demonstram até 90% de melhora da hipertensão em
pacientes em que o índice de lateralização da renina de veias
renais seja igual ou maior que 1,5(4).

Portanto, mesmo que o procedimento diagnóstico de
lateralização de renina não seja de domínio clínico nesses
pacientes, aconselha-se restringir a indicação de nefrectomia
apenas para os pacientes em que se demonstre evidente
isquemia funcional e evidente perda da função desses rins a
um quarto do total.

Hipertensão em pacientes com rim único
Estudos em animais demonstram que a redução da massa

renal a 5/6 resulta em hipertensão, proteinúria e desenvolvi-
mento de glomeruloesclerose segmentar e focal(5). O meca-
nismo proposto, que é o da hiperfiltração dos néfrons rema-
nescentes, com aumento da filtração por néfron, e também da
pressão hidrostática intracapilar, seria, inicialmente, compen-
satório; porém, com o passar do tempo, levaria ao
desencadeamento de fatores proliferativos e de fibrose tanto
glomerular como intersticial.

O conhecimento desse modelo experimental despertou
dúvidas sobre a possibilidade de esses mesmos fenômenos
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estarem presentes no rim único por doação ou por nefrectomia
de outras causas. Estudos em séries longas de doadores renais
demonstram prevalência de hipertensão entre 8,5% e 48% num
período de observação de até 12 anos, o que não foi estatisti-
camente diferente da população controle estudada(6). Portan-
to, até o momento, admite-se que a nefrectomia unilateral com
rim remanescente normal não traz conseqüências maléficas.

Esse mesmo raciocínio não pode ser extrapolado, no en-
tanto, a pacientes com agenesia unilateral, que demonstram
incidência de hipertensão entre 25% e 89% nas diversas séri-
es publicadas (Tabela I). Nessa situação, os pacientes se com-
portam fisiopatologicamente de forma semelhante ao modelo
de Nx a 5/6 com desenvolvimento de hipertensão e lesões de
glomeruloesclerose segmentar e focal.

Do exposto, podemos concluir que a agenesia unilate-
ral predispõe à hipertensão e à glomeruloesclerose seg-
mentar e focal, enquanto a nefrectomia por doença renal
unilateral ou doação não aumenta o risco de desenvolvi-
mento de hipertensão.

Lesões variadas
Algumas doenças, como tuberculose renal, cistos intra-

renais e hipoplasia segmentar dos rins, além de infartos re-
nais, podem ser causa de hipertensão. Em algumas situações,
a estimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona foi
aventada. Porém, em muitas, não houve essa comprovação,
invocando-se a ativação de outros sistemas, como o sistema
nervoso simpático(7).

Insuficiência renal aguda
Bonomini e colaboradores(8), estudando retrospectivamente

262 pacientes com insuficiência renal aguda, relatam 39% de
hipertensão desenvolvida em algum momento da doença.
Sabe-se, também, que a hipertensão é mais freqüente na insu-
ficiência renal aguda secundária devido a causas vasculares e
glomerulares (até 73% em alguns relatos) do que nas nefrites
túbulo-intersticiais agudas e na necrose tubular aguda (com
até 15% de prevalência). Nas causas glomerulares, que levam

Número de Idade/ Follow-up/ Agenesia Nefrectomia
Referência pacientes anos anos unilateral (%) unilateral (%) Doação (%)

Rugiu e cols. 9 42 42 89
Gutierrez-
Millet e cols. 6 37 37 25
Hakemi 52 25 12,9 48
Weiland 472 34 8,3 8,5
Smith e col. 40 47 11,8 15

à insuficiência renal aguda, assim como na necrose tubular
aguda a causa da hipertensão é por expansão aguda de volu-
me secundária à queda de filtração, tanto que a diálise com
balanço adequado de sódio normaliza a pressão arterial nes-
ses pacientes.

Insuficiência renal crônica
As doenças renais crônicas contribuem com aproximada-

mente 5% dos pacientes hipertensos. A hipertensão, achado
freqüente nas nefropatias crônicas, depende, em alguns ca-
sos, do tempo da doença renal e das características da mesma
e chega a estar presente em 75% a 80% dos pacientes com
insuficiência renal crônica terminal(9). A hipertensão é mais
freqüente em doença glomerular crônica do que em rins

policísticos ou nefrite intersticial crônica; mesmo nas
glomerulopatias, a incidência de hipertensão difere de
acordo com as características histológicas da doença. As-
sim, nas formas membranoproliferativas e esclerosante
focal encontra-se maior incidência de hipertensão do que
nas formas membranosas e glomerulopatia por IgA (Ta-
bela II).

Tabela II. Prevalência de hipertensão em doença renal
crônica. (6)

Pacientes com
Doença hipertensão (%)

Doenças glomerulares
— Glomeruloesclerose segmentar e focal         75-80
— Glomerulonefrite membranoproliferativa        65-70
— Nefropatia diabética         65-70
— Nefropatia membranosa         40-50
— Glomerulonefrite proliferativa mesangial       35-40
— Nefropatia IgA         30
— Doença lesão mínima         20-30
Rins policísticos         60
Nefrite intersticial crônica         35

Tabela I. Hipertensão em pacientes com rins solitários.
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FISIOPATOLOGIA

A hipertensão em pacientes com doença parenquimatosa
tem aspectos variados, desde predominantemente mediada por
volume num dos extremos até aspectos mais relacionados à
vasoconstrição primária no outro extremo. Portanto, cada pa-
ciente reflete uma combinação de elementos de volume e
vasoconstrição como causas de sua hipertensão (Tabela III).

A contribuição relativa de cada um desses elementos no
desenvolvimento da hipertensão depende da doença renal
subjacente, da ingestão diária de sal e da predisposição à hi-
pertensão.

Tabela II. Prevalência de hipertensão em doença renal
crônica (6)

Débito cardíaco Resistência periférica

Fatores antinatriuréticos Pressores
— Tromboxane A

2
— Tromboxane A

2

— Angiotensina II — Angiotensina II
— Norepinefrina — Norepinefrina
— Endotelina — Vasopressina
Antidiuréticos — Substância endógena
— Vasopressina       “digitalis-like”
Natriuréticos Depressores
— PGE

2 
PGI

2
— PGE

2
 PGI

2

— Cininas — Cininas
— Peptídeo natriurétrico atrial — Peptídeo natriurético
— Substância endógena      atrial
      “digitalis-like”
— Óxido nítrico
Sistema nervoso simpático

Balanço de sódio
Estudos em animais com nefrectomia subtotal demons-

tram papel crítico da ingestão de sal no desenvolvimento da
hipertensão(10). Assim, animais com 30% da filtração glome-
rular inicial desenvolvem hipertensão importante com renina
baixa quando submetidos a dietas hipersódicas. Tal hiperten-
são é atenuada quando a ingesta torna-se pobre em sal.

Os estudos mais importantes de hipertensão relacionados
a sal e redução de função são de Guyton e colaboradores(11),
que estudaram aspectos hemodinâmicos em cães com redu-
ção de 70% da massa renal. Nesses animais, a hipertensão
atingiu seu máximo no quarto dia por expansão do volume de
fluido extracelular e aumento do débito cardíaco quando a
resistência periférica ainda não tinha se elevado. Nos 10 dias
seguintes a pressão atingia valores altos e estáveis às custas
da resistência periférica aumentada, apesar da normalização
do débito cardíaco. Embora os mecanismos dessa resistência

periférica aumentada não sejam muito claros, admite-se que
estejam relacionados a fatores locais de auto-regulação de flu-
xo tecidual(12), além da presença de uma substância endógena
“digitalis-like”, liberada em situações de expansão do volu-
me de fluido extracelular a fim de estimular a natriurese, mas
que, por mecanismos de aumento intracelular de sódio e cál-
cio, aumenta a resistência periférica(13).

Em humanos, a situação é um pouco mais complexa por-
que as doenças que levam à perda de função também podem
atuar independentemente na atividade simpática renal, na
hemodinâmica intra-renal ou na produção de hormônios ou
autacóides, como mostrado na Tabela III.

Não obstante, o papel do sódio é muito importante na hi-
pertensão da doença parenquimatosa renal. Grande número
de estudos demonstra aumento do sódio total do organismo
em pacientes hipertensos com insuficiência renal leve a mo-
derada quando comparados a normotensos com mesmo nível
de função renal(14). Em pacientes com doença renal terminal e
hipertensão verifica-se aumento do volume plasmático, do
volume sanguíneo e do volume de fluido extracelular(15), em-
bora os níveis de hipertensão não sejam correlacionados aos
marcadores de volume. Por outro lado, sabe-se que o sal é um
fator importante, porém não exclusivo, ligado ao desenvolvi-
mento da hipertensão em insuficiência renal crônica. Estudos
em humanos, realizados por Koomans e colaboradores(16), de-
monstram que o aumento da ingestão de sal num grupo com
filtração glomerular entre 22 e 32 ml/min expande o volume
de fluido extracelular e provoca hipertensão, tanto mais in-
tensa quanto maior a redução de filtração glomerular. Poste-
riormente, com o declínio da função renal, a sensibilidade ao
sal aumenta e, nesse momento, vemos o paciente vulnerável
ao desenvolvimento de edema agudo com pequenas sobrecar-
gas de sal. O papel do sal é bem marcado pela melhora da
hipertensão por retirada de volume (sal e H

2
O) por manobras

de diálise(17). Portanto, há muitas evidências do papel do sal
como fator etiológico na hipertensão dos pacientes com
nefropatia parenquimatosa. Em resumo, o balanço de sódio
positivo expande o volume de fluido extracelular e causa hi-
pertensão por aumento do débito cardíaco ou resistência peri-
férica, ou ambas.

Fatores neurogênicos
Vários estudos sugerem a participação do sistema nervo-

so simpático na gênese da hipertensão em modelos de redu-
ção de massa renal. Assim, Vari e colaboradores(18) verifica-
ram que a denervação do rim presente num modelo de nefrec-
tomia unilateral reduzia a norepinefrina renal e prevenia a
hipertensão. O mesmo fato foi constatado em algumas publi-
cações de modelo de hipertensão 1 rim-1 clip e 2 rins-1 clip.

Em humanos, observou-se que pacientes com leve redu-
ção da função renal hipertensos ou normotensos demonstra-
vam limiar diminuído de resposta pressora à infusão de
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norepinefrina(19). Foi demonstrada também atividade simpáti-
ca periférica basal aumentada, por meio de microneurografia,
em pacientes com hipertensão e insuficiência renal crônica
não-dialítica, quando comparados a normotensos e hipertensos
sem insuficiência renal(20). Em pacientes com insuficiência re-
nal terminal é difícil a avaliação da relação entre sistema ner-
voso simpático e hipertensão pela instalação freqüente de in-
suficiência autonômica nesses pacientes(21). Apesar disso, al-
gumas evidências falam a favor da relação citada: sensibili-
dade anormal dos barorreceptores(9), concentração plasmática
de norepinefrina elevada antes da diálise(19), queda da pressão
arterial por uso de bloqueadores autonômicos em pacientes
em diálise(22). É relatada também a presença de descarga sim-
pática pós-ganglionar aumentada. Assim, Converse e
colaboradodres(7) relatam num grupo dialítico maior ativida-
de de descarga simpática nos pacientes com presença de rins,
quando comparados àqueles que foram submetidos a
nefrectomia bilateral. Esses dados são consistentes com a afir-
mação de que rins doentes geram hiperatividade simpática
aferente.

Em resumo, podemos dizer que em pacientes com insufi-
ciência renal há aumento dos níveis de norepinefrina e de
reatividade vascular. Há também hiperatividade do sistema
simpático, que se torna mais evidente com redução da função
renal.

Sistema arginina-vasopressina
O papel do sistema arginina-vasopressina na gênese da

hipertensão em doença crônica renal não é claro(23). Estudos
experimentais sugerem que, em condições de redução da massa
renal, o sistema arginina-vasopressina possa contribuir para a
hipertensão por causar expansão hipotônica do volume de flui-
do extracelular por estimulação dos receptores V2 dos túbulos
coletores. Estudos de bloqueio do sistema, usando antagonis-
tas do sistema arginina-vasopressina, indicam estimulação dos
receptores vasculares V1 nessa situação experimental. Expe-
rimentos em humanos, porém, não confirmam esses dados,
ficando ainda interrogada a participação do sistema arginina-
vasopressina na hipertensão do paciente nefropata.

Sistema renina-angiotensina
A participação do sistema renina-angiotensina na hiper-

tensão do paciente com nefropatia é contraditória.
Dosagens de atividade de renina plasmática e angiotensina

II podem estar aumentadas(24), normais(25) e até diminuídas(26).
Portanto, a participação do sistema renina-angiotensina nessa
situação ocorre em alguns pacientes, aproximadamente 30%,
dos quais a maioria se comporta como sal-sensível, ou seja,
reduzem sua pressão com a redução da ingestão de sal e/ou
com a retirada de volume por meio da diálise. Nos pacientes
com a participação do sistema renina-angiotensina, essa situ-
ação pode ser diagnosticada e tratada clinicamente pela res-

WORONIK V
Hipertensão e doenças primárias renais

posta pressórica ao uso de inibidores da enzima de conversão;
porém, às vezes, a hipertensão é incontrolável farmacolo-
gicamente, necessitando-se até da nefrectomia bilateral para
seu controle(27).

Endotelina
Estudos sobre endotelina e hipertensão nos pacientes com

nefropatias são ainda iniciais. Alguns poucos estudos demons-
tram aumento dos níveis plasmáticos e urinários de endotelina
quando comparados a normais(28). Não há, porém, correlação
entre esses níveis e os valores pressóricos dos pacientes.

Em conclusão, há poucas evidências até o momento da
relação entre endotelina e hipertensão nos pacientes com
nefropatia e/ou insuficiência renal.

Substância endógena “digitalis-like”
Estudos de De Wardener e MacGregor(29) apontam para a

presença de substância endógena “digitalis-like” liberada em
situações de insuficiência renal crônica e hipertensão. Nessa
situação, haveria a expansão do volume de fluido extracelular
que enviaria um sinal ao hipotálamo, o quel liberaria a subs-
tância endógena “digitalis-like”, que inibe a Na+K+ATPase
universalmente. Tal substância diminui a reabsorção tubular
de sódio, tentando, portanto, antagonizar-se à expansão. Já
em tecido muscular liso, a substância endógena “digitalis-
like”, ao inibir a Na+K+ATPase, aumenta a concentração de
cálcio citosólico por promover a entrada de cálcio através da
bomba sódio-cálcio. O aumento do cálcio promove aumento
da reatividade vascular e, portanto, da resistência periférica.
Alguns modelos experimentais de redução de massa renal
confirmam essa hipótese(30).

Já estudos em humanos confirmam apenas parcialmente
essa hipótese. Assim, Graves e colaboradores(31) identifica-
ram a presença de substância endógena “digitalis-like” no plas-
ma de pacientes com insuficiência renal secundária a doença
parenquimatosa renal, porém não conseguiram correlacionar
seus níveis plasmáticos aos níveis pressóricos. Outros confir-
maram esses achados em pacientes em insuficiência renal crô-
nica dialítica em que a substância endógena “digitalis-like”
retornava aos níveis normais nesses pacientes quando subme-
tidos a programa de diálise crônica.

Portanto, embora haja fortes evidências que suportam a
existência de uma substância endógena “digitalis-like” em
insuficiência renal crônica, cuja teoria está de acordo com a
hipótese de “trade-off” (manutenção do balanço de sódio às
expensas de aumento da pressão arterial e resistência vascular
renal), poucos dados relacionam claramente a substância
endógena “digitalis-like” à hipertensão na doença paren-
quimatosa.

Eritropoetina
O uso de eritropoetina para tratamento da anemia em in-
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suficiência renal crônica e o aparecimento de hipertensão em
alguns desses pacientes levou ao questionamento clínico da
associação entre os dois fatores. Estudo multicêntrico contro-
lado relata que 21% dos pacientes em hemodiálise tomando
eritropoetina demonstram importantes aumentos da pressão
diastólica (> 10 mmHg)(32).

A hipertensão, nessa situação, apresenta multifatores. As-
sim, nota-se aumento de níveis de endotelina por estimulação
direta pela eritropoetina. Ocorre também aumento da resis-
tência periférica total por aumento da viscosidade, ou por re-
versão da vasodilatação pós-hipoxemia. É aventado também
um fator genético e outros fatores ainda não conhecidos.

O risco de desenvolvimento de hipertensão de importân-
cia clínica relaciona-se a valores elevados de hematócrito.
Assim, quando se faz a reposição com eritropoetina, não de-
vemos ultrapassar valores de hematócrito acima de 30%, pois,
a partir daí, surge o risco de desenvolvimento de hipertensão.

Substâncias vasodepressoras
É bem conhecida a produção de substâncias pró-

hipertensivas pelo rim; porém, são menos conhecidas as subs-
tâncias hipotensoras que ele produz. Assim, prostaglandinas
renais, calicreínas, lípides medulares vasodilatadores e óxido
nítrico são substâncias produzidas pelo rim e potencialmente
hipotensoras, quer por suas ações vasodilatadoras quer por
suas ações natriuréticas.

Muirhead(33) investigou extensamente as propriedades anti-
hipertensivas dos lípides renomedulares não-prostaglan-
dínicos, porém não pôde definir seu papel no desenvolvimen-
to de hipertensão em nefropatias.

Com relação ao óxido nítrico, embora dados preliminares
sugiram que sua síntese reduzida possa produzir hipertensão,
não há dados ainda que relacionem esses dois fatos nas doen-
ças renais. Alguns achados sugerem a presença elevada em
pacientes com insuficiência renal crônica de substâncias
retidas, cuja função seria a de inibição da óxido nítrico-sintase
e, portanto, diminuição de óxido nítrico(34).

O peptídeo natriurético atrial com importantes ações
vasculares diretas de relaxamento da musculatura lisa,
natriurese e inibição do sistema renina-aldosterona foi aven-
tado no estabelecimento da hipertensão nas nefropatias(35).

Estudos em humanos demonstram valores plasmáticos
elevados de peptídeo natriurético atrial em insuficiência re-
nal, particularmente nos hipertensos. Na situação de insufici-
ência renal crônica terminal ocorre o mesmo, ou seja, existe
aumento do peptídeo natriurético atrial circulante que aumenta
ainda mais com a expansão e que diminui com a retirada de
volume na diálise(36). Podemos dizer, portanto, que na hiper-
tensão e na doença renal o sistema peptídeo natriurético atrial
está íntegro e funcionando adequadamente às variações de
volume. Portanto, como o esperado, o peptídeo natriurético
atrial atua como uma força contra-reguladora, modulando a

ação vasoconstritora dos hormônios pressóricos, também na
insuficiência renal.

Com relação às prostaglandinas, a maioria dos estudos não
foi capaz de demonstrar relação sólida entre elas e a hiperten-
são da nefropatia crônica. Porém, a sugestão de que tal rela-
ção exista vem da observação clínica de uma piora da hiper-
tensão nesses pacientes, quando são submetidos ao uso
farmacológico de antiinflamatórios não-hormonais(37). Nessa
situação, a administração de antiinflamatórios não-hormonais
não somente piora o controle pressórico como também dimi-
nui o ritmo de filtração glomerular e de excreção de sal.

ASPECTOS HEMODINÂMICOS

Estudos em pacientes com insuficiência renal demonstram,
consistentemente, aumento da resistência periférica com va-
lores normais de débito cardíaco; porém, estudos muito pre-
coces nesses mesmos pacientes fazem sugerir que o aumento
da resistência periférica é precedido pelo aumento de débito
cardíaco(38). Essas observações estão de acordo com o raciocí-
nio fisiopatológico de que nas nefropatias crônicas haja inici-
almente uma expansão de volume.

Outros fatores que se somam à hipertensão, tais como
estimulação do simpático, angiotensina II e outras substânci-
as pressoras, instalam-se de forma independente e participam
com peso imprevisível no desenvolvimento da hipertensão.

EFEITO DA HIPERTENSÃO SISTÊMICA
NA FUNÇÃO RENAL

É bem conhecida a ação deletéria da hipertensão na fun-
ção renal de pacientes já nefropatas. Disso decorre que
nefropatas com hipertensão têm aceleração da perda de fun-
ção quando comparados a nefropatas sem hipertensão. Os fa-
tores intra-renais que condicionam essa alteração são múlti-
plos e variados.

Assim, estudos de micropunção demonstram que em al-
guns modelos de redução de massa renal existe aumento da
pressão do capilar glomerular conseqüente a diminuição da
resistência em arteríola aferente. O aumento da pressão hi-
dráulica transcapilar leva ao aumento da esclerose glomerular
com perda de unidades funcionantes(39). O mecanismo descri-
to, que é deletério para rins doentes, torna-se mais agressivo
ainda quando há hipertensão, pois, nessa situação, as pres-
sões a que o glomérulo estará sujeito serão ainda maiores pela
presença da hipertensão sistêmica.

Outros autores apontam para o papel da hipertrofia
glomerular e não da pressão do capilar glomerular como fator
que condiciona à esclerose glomerular(40). Nesse aspecto, é
importante lembrar o papel da angiotensina II e da endotelina
como fatores de crescimento “per se” e que poderiam estar
estimulando outros, como TGFß e PDGF(41).
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A Figura 1 é um sumário dos conceitos atuais sobre insta-
lação de hipertensão em doença parenquimatosa renal e como
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Hypertension in primary renal diseases is multifactorial. In one extreme are the patients with severe renal failure in which
the major cause of hypertension is salt (volume). On the opposite side are the patients with less important renal failure and in
which hypertension is more related to peripheral vasoconstriction. In this text we describe all the different causes that could be
involved in the hypertension of patients with renal disease.
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Resistência aferente Angiotensina II Fatores de
crescimento

Resistência eferente Norepinefrina
Endotelina
Excreção de Na+

Comprometimento da Hipertensão sistêmica Crescimento celular
auto-regulação renal Proliferação

Pressão capilar Volume
glomerular glomerular

Esclerose glomerular

Ritmo de filtração glomerular

Figura 1. Doença parenquimatosa renal.

a hipertensão agride o rim lesado, piorando a esclerose
glomerular e acelerando a perda de função renal(6).
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