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Sistema renina-angiotensina-aldosterona
e acidente vascular encefálico
Marcelo Costa Batista

Resumo
Dentre os diversos fatores de risco para acidente
vascular cerebral, a hipertensão arterial é o mais importante,
sendo a incidência de eventos isquêmicos cerebrais 5 a 30
vezes mais prevalente na população de pacientes hipertensos quando comparado a indivíduos normotensos. Por
outro lado, a severidade das lesões ateroscleróticas varia
amplamente em pacientes com as mesmas cifras de
pressão arterial; fatores humorais e celulares parecem
estar implicados na patogênese da aterosclerose e do
AVC, sendo sua maior incidência observada na população
de indivíduos com maior ativação do sistema reninaangiotensina-aldosterona. Muitas outras condições
associadas a uma elevação da atividade da renina plasmática

são acompanhadas de lesões vasculares severas e maior
ocorrência de AVC. Essas condições incluem a esclerodermia, o trauma renal, a oclusão de enxertos em artéria
renal e os tumores secretores de renina. Em nível celular,
a influência do SRAA na estrutura vascular tem sido
vastamente estudada. Já está demonstrado que a renina
gera um incremento da quimiotaxia de neutrófilos assim
como a infusão de angiotensina II em aorta de ratos causa
o aumento da expressão gênica de fibronectina, uma
proteína do tecido conectivo importante na geração de
dano vascular. O bloqueio do SRAA, pelo uso de inibidores
da enzima conversora da angiotensina (IECA) e dos
bloqueadores de receptor da angiotensina II, parece
propiciar efeitos estruturais e funcionais que resulta na
melhora da doença cerebrovascular.
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Introdução
A hipertensão arterial é a principal
causa de doença cardiovascular nos
países industrializados e é responsável
por um aumento marcante do risco de
eventos coronarianos, de acidente vascular cerebral e insuficiência renal1.

Nos Estados Unidos, tem sido estimado
que 250 mil óbitos são causados por
complicações geradas pela hiperte
nsão e que, se não tratados, 50% dos
pacientes hipertensos morreriam por
doença coronariana, 33% por acidente
vascular cerebral e 10% a 15% por
insuficiência renal2; esses dados são

reprodutíveis para os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil.
Dentre os diversos fatores de risco
para acidente vascular cerebral, a hipertensão arterial é o mais importante,
sendo a incidência de eventos isquêmicos cerebrais 5 a 30 vezes mais prevalente na população de pacientes hiper-
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tensos quando comparado a indivíduos
normotensos1. A elevação das cifras
pressóricas contribui para ocorrência
de AVC pelo agravamento da aterosclerose no arco aórtico e nas artérias
cervicocerebrais, pela geração de
aterosclerose e lipo-hialinose em artérias cerebrais de pequeno calibre e
promovendo cardiopatia que pode se
complicar com eventos vasculares em
sistema nervoso central3,4,5, 6. O infarto
isquêmico aterotrombótico é responsável por 64% das casuística dos
AVCs sendo, portanto, mais
prevalente que a embolia cerebral por
cardiopatia ou AVC hemorrágico7. O
AVC hemorrágico parece estar
diretamente relacionado às cifras da
pressão arterial ao passo que os
eventos cerebrais isquêmicos ocorrem
em função da magnitude das lesões
ateroscleróticas em artérias intra e
extracerebrais8.
Por outro lado, a severidade das
lesões ateroscleróticas varia amplamente em pacientes com as mesmas
cifras de pressão arterial; fatores humorais e celulares parecem estar implicados na patogênese da aterosclerose
e do AVC sendo sua maior incidência
observada na população de indivíduos
com maior ativação do sistema reninaangiotensina-aldosterona9,10. Diversos
estudos têm surgido enfatizando o
papel do sistema renina-angiotensinaaldosterona (SRAA) na gênese e
perpetuação da aterosclerose e dos
eventos cerebrovasculares.
O intuito deste artigo é revisar as
evidências clínicas e experimentais do
papel do SRAA, na ocorrência dos
eventos vasculares encefálicos.

Efeitos vasculares e
celulares do SRAA
Estudos clínicos e experimentais
demonstram que a elevada atividade
do SRAA está relacionada à lesão
vascular. Dados de 1940 evidenciaram

Batista MC

que infusões de renina produziam danos vasculares severos em cães
nefrectomizados11. O embasamento
clínico iniciou-se pelo estudo de
pacientes com hipertensão maligna,
condição na qual se estabelece lesão
vascular difusa e necrose fibrinóide
arteriolar relacionada a uma ativação
anormal do SRAA. Nesses casos, o
tratamento com os inibidores da enzima
conversora da angiotensina (IECA)
resultou em melhora significativa das
lesões vasculares12,13,14. De maneira
similar, pacientes com hipertensão
renovascular estão expostos a maior
lesão vascular provavelmente em função de uma maior ativação do SRAA15.
Muitas outras condições associadas
a uma elevação da atividade da renina
plasmática são acompanhadas de lesões vasculares severas e maior ocorrência de AVC. Essas condições incluem a esclerodermia, o trauma renal,
a oclusão de enxertos em artéria renal
e os tumores secretores de renina16,17.
Na célula, a influência do SRAA
na estrutura vascular tem sido
vastamente estudada (Tabela 1). Já
está demonstrado que a renina gera
um incremento da quimiotaxia de
neutrófilos assim como a infusão de
angiotensina II em aorta de ratos causa
o aumento da expressão gênica de
fibronectina, uma proteína do tecido
Tabela 1 – Efeitos vasculares da
angiotensina II
Direto
↑ Cálcio intracelular
↑ Síntese protéica e de DNA
↑ Hiperplasia e hipertrofia vascular
↑ Expressão da preproendotelina de
célula endotelial
↑ Síntese de TPA
Indireto
↑ Liberação de norepinefrina das
junções pré-sinápticas
↑ Resposta pressórica à norepinefrina
↑ Tônus simpático
↑ Liberação de aldosterona
↑ Reabsorção tubular de sódio

conectivo importante na geração de
dano vascular 18,19 . De maneira
semelhante, a angiotensina II estimula
a síntese protéica e de DNA no tecido
vascular, induz hipertrofia em cultura
de células de musculatura lisa vascular
e estimula a taxa de crescimento e o
incremento do tamanho celular em
culturas de células da musculatura
vascular lisa de humanos 20,21,22.
Entretanto, o mecanismo exato pelo
qual a angiotensina II atua diretamente
na vasculatura ainda não está totalmente elucidado; é possível que a
angiotensina II, acoplada em receptores de cromatina no núcleo, inicie
eventos nucleares que culminem com
um aumento da síntese protéica e da
proliferação nuclear20,23. Alternativamente, a estimulação de mediadores
implicados na remodelação vascular
na hipertensão pode ser desencadeada
pela angiotensina II.

Hipertensão arterial
experimental
Diversos estudos enfatizam a geração de doenças cardiovasculares pela
ativação do SRAA. De fato, o estudo
em roedores hiperlipêmicos demonstrou um aumento do fluxo de albumina
marcada pela carótida nos animais
submetidos à clipagem da artéria renal
e, portanto, com um incremento da
atividade do SRAA24. McGill et al.
corroboram tal observação ao evidenciarem maior severidade na aterosclerose carotídea em modelos experimentais de hipertensão renovascular,
quando comparados a um grupo de
animais portadores de hipertensão
arterial com baixa atividade plasmática
de renina (APR).
Em contraste a esses achados, a
ocorrência de lesões vasculares cerebrais mostrou-se mais freqüente e
precoce em modelos de SHR nos
quais o SRAA foi suprimido por dieta
rica em sal. Para o grupo alimentado
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com dieta normossódica, a freqüência
e a severidade das lesões vasculares
cerebrais foram atenuadas25. Em contrapartida, em modelos SHR predispostos à ocorrência de AVC (stroke
prone), a ativação do SRAA está
diretamente implicada nas lesões
cerebrovasculares26. Neste modelo, a
ingestão de dieta rica em sal gera um
aumento paradoxal da APR que se
associou a um incremento da
mortalidade e na ocorrência de AVC.
Evidências experimentais demonstram que a supressão da secreção de
renina pela suplementação de potássio
gerou uma marcante proteção contra
eventos vasculares cerebrais de
maneira independente das cifras de
pressão arterial26. De maneira similar,
o bloqueio da APR pelo uso dos IECA
resultou em uma menor incidência de
AVC mesmo sem redução dos níveis
de pressão arterial em modelos
experimentais27.

Fatores genéticos
A importância dos fatores genéticos foi inicialmente descrito por Morgagni28. Estudos posteriores confirmaram a agregação familiar de AVC em
pacientes com anormalidades congênitas na cascata da coagulação29,30;
em adição, uma maior incidência de
AVC foi verificada naqueles pacientes
que agregavam antecedente familiar
de ataque isquêmico transitório e
doença arterial coronariana31.
Estudos recentes, utilizando técnicas de biologia molecular, permitiram
a identificação de polimorfismo dos
genes do SRAA32, incluindo polimorfismo de inserção/deleção no íntron
16 do gene da enzima conversora da
angiotensina (ECA). Indivíduos homozigotos para o alelo D, que têm comprovadamente um incremento da
ordem de duas vezes nos níveis de
ECA, apresentavam um maior risco
de complicações cardiovasculares, pri-
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mordialmente infarto agudo do miocárdio e morte súbita, quando comparados
com aqueles homozigotos para o alelo
I. Entretanto, o estudo recente de
Arnett et al.33 não confirmou a associação entre polimorfismo do gene da
ECA e do gene do angiotensinogênio
(T235) com o espessamento de artéria
carótida nos sugerindo a participação
de outros fatores na gênese da aterosclerose carotídea. Desta maneira,
ainda não existe um consenso sobre a
participação do polimorfismo do
SRAA no que tange a eventos vasculares cerebrais e a aterosclerose.

Modelo clínico de
hipertensão arterial
A partir de 1972, passou-se a incluir
a dosagem de renina plasmática em
pacientes hipertensos com o intuito de
melhor orientar a terapêutica dos mesmos. Ao mesmo tempo, observou-se
que a atividade plasmática de renina
(APR) se prestava à estratificação de
risco cardiovascular. De fato, em estudo pioneiro, Brunner et al.9 demonstraram uma maior incidência de AVC
em uma população de pacientes hipertensos não-tratados que apresentavam
APR normal ou alta quando comparados a hipertensos com baixos valores
para a renina plasmática. Este grupo
observou que, durante os cinco anos
de seguimento, não houve diferença
entre os grupos APR alta e baixa no
que tange às cifras pressóricas. Posteriormente, inúmeros dados clínicos
corroboraram o papel do SRAA como
fator de risco cardiovascular na população de pacientes hipertensos.
Do ponto de vista clínico, dois modelos retratam de maneira fidedigna a
ativação e a supressão do SRAA;
estes modelos são a hipertensão arterial renovascular (HARV) e o hiperaldosteronismo primário (HP), respectivamente. A HARV representa a forma
mais comum de hipertensão arterial

passível de cura e se deve basicamente
à obstrução aterosclerótica da artéria
renal (dois terços dos casos) ou a
fibrodisplasia. Este modelo de hipertensão promove, pela redução da perfusão
renal gerada pela obstrução arterial,
elevação das cifras da pressão arterial
em função da ativação do SRAA.
Devido à ativação deste, os pacientes
portadores de HARV parecem cursar
com anormalidades hemodinâmicas
mais severas34. Estudos clínicos demonstram que hipertensos, com elevada ativação do SRAA, estão particularmente propensos ao desenvolvimento de complicações cardiovasculares, principalmente AVC9.
Em estudo pioneiro, Rossi et al.
sedimentaram a associação entre
HARV e lesão cerebrovascular35. Este
grupo investigou, de maneira prospectiva, a prevalência de lesões de
artérias carótidas, por US doppler, em
19 pacientes portadores de HARV, e
comparou-os com um grupo-controle
de portadores de hipertensão arterial
gerada por HP; os dois grupos foram
pareados para as cifras de pressão
arterial, duração da hipertensão, tabagismo e todos os outros fatores de risco
conhecidos para aterosclerose. Dessa
maneira, os autores demonstraram uma
maior prevalência de lesões ateroscleróticas, que variaram de espessamento
medial-intimal à estenoses severas, no
grupo de pacientes com ativação do
SRAA quando comparados aos pacientes portadores de HP, modelo de
hipertensão que, reconhecidamente,
apresenta supressão do SRAA. Em
estudo posterior, o mesmo grupo
confirmou tal observação demonstrando
uma prevalência de ateromatose
carotídea da ordem de duas vezes
(83%) nos pacientes com HARV
quando comparados aos pacientes
portadores de HP (43%)36. Para os
dois grupos estudados, a presença de
estenose de relevância hemodinâmica
foi significantemente maior nos
portadores de HARV (10% versus
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3%) e, mais ainda, nos pacientes com
HARV as lesões ateroscleróticas se
desenvolveram em uma faixa etária
menor. Esta observação também se
estendeu para os pacientes portadores
de HARV por displasia fibromuscular,
realçando o papel do SRAA na lesão
cerebrovascular, mesmo em hipertensos de menor faixa etária e sem
patologia aterosclerótica pregressa.
Embora realizada na maioria dos
estudos clínicos, a utilização do US
doppler limita a avaliação da árvore
arterial cerebral à artéria carótida
comum, à sua bifurcação e a um pequeno
segmento da artéria carótida. Dessa
maneira, outro estudo buscou a análise
da vasculatura cerebral utilizando a
angiografia cerebral digital em 16
pacientes com HARV e comparou-os
com um grupo de pacientes hipertensos
essenciais com APR normal37. O leito
vascular cerebral avaliado foi dividido
em 17 segmentos diferentes e analisados
de maneira cega por três radiologistas
experientes utilizando um sistema de
score. Este trabalho demonstrou que
pacientes portadores de maior ativação
do SRAA (HARV) apresentaram um
total de score que foi dez vezes maior
quando comparado aos pacientes
portadores de hipertensão arterial
essencial com APR normal.
O estudo do papel do SRAA na
doença cerebrovascular também tem
sido efetuada em indivíduos portadores
de insuficiência renal crônica (IRC)
38. A IRC tem etiologia diversa o que
implica em considerável variação na
atividade do SRAA; no entanto, a
maioria de pacientes hipertensos com
IRC são sal-sensíveis e apresentam
níveis sanguíneos de angiotensina II
considerados “inapropriadamente”
elevados em relação ao sódio corporal
total. A análise da artéria carótida de
portadores de IRC demonstrou um
maior acometimento vascular quando
comparado com portadores de HP
(52,3% versus 37,1%; p < 0,01) (Figura 1). A associação entre SRAA e
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Figura 1 – Prevalência de lesões da artéria carótida à ultra-sonografia doppler em
pacientes com hipertensão renovascular (HRV), hiperaldosteronismo primário (HP) e
insuficiência renal crônica (IRC) comparado a controles (hipertensão essencial – HE).

lesão cerebrovascular se sedimentou
em estudo caso-controle demonstrando correlação significante e positiva
entre espessamento da artéria carótida
e maior atividade plasmática da
ECA39.
Dessa maneira, a isquemia renal e
os diferentes estágios de doença renal
crônica estão implicados em uma
maior ocorrência de lesão na árvore
arterial cerebral, possivelmente mediadas pela maior atividade do SRAA.

Papel protetor da
inibição do SRAA
Em função do contingente de evidências acima discutido, torna-se relevante a discussão acerca do bloqueio
do SRAA no tratamento da doença
cerebrovascular. Em adição aos efeitos anti-hipertensivos conhecidos dos
IECA, esta classe de hipotensores
propicia efeitos estruturais e funcionais
que parecem independer da redução
dos níveis de pressão arterial; a saber:
A. Normalização da reserva vascular cerebral:
A hipertensão arterial ocasiona
uma redução da capacidade da árvore
vascular cerebral de máxima dilatação

em condições de maior demanda. Estudo em modelo de ratos SHR demonstrou que o tratamento da hipertensão com IECA resultou na normalização da reserva vascular cerebral40.
B. Redução da hipertrofia da
camada média da vasculatura
cerebral (Figura 2):
A utilização de IECA em nível
experimental resulta na redução do
espessamento da camada média da
artéria carótida. Este efeito dos IECA
parece ser explicado pela inibição da
síntese local de angiotensina40.
C. Aumento do diâmetro externo
das arteríolas cerebrais (Figura 3):
O remodelamento vascular gerado
pela hipertensão acomete não só a
camada média vascular como também
reduz o diâmetro externo desses vasos.
O tratamento da hipertensão com
IECA, além da redução da camada
média de arteríolas cerebrais, ocasionou um incremento do diâmetro externo destes vasos41 quando comparado à utilização da hidralazina.
D. Normalização da mecânica
vascular cerebral:
As arteríolas cerebrais de animais
hipertensos apresentam distensibili-
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Figura 2 – Efeitos do cilazapril na área e na espessura da camada média da artéria
carótida de ratos SHR.
*p < 0,05; *** p < 0,001 versus SHR-placebo.

Figura 3 – Efeitos do cilazapril e da hidralazina no diâmetro externo arteriolar cerebral.
* p < 0,05 versus Sroke-prone placebo.

Abstract
Renin-angiotensin-aldosterone system and the
encephalic vascular lesion
Among several risk factors cerebral ischemia hypertension
plays a prominent role by increasing the risk of such events
5 to 30 times. Of note is the fact that the severity of the

dade aumentada, o que explica a maior
incidência de aneurismas de SNC
gerado pelo aumento das cifras pressóricas. O tratamento crônico com
cilazapril (IECA) resultou na
normalização da distensibilidade da
parede vascular cerebral em ratos
SHR41.
E. Normalização da função endotelial:
O uso de IECA, mesmo por curto
espaço de tempo, resultou em melhora
da função endotelial em modelos
experimentais. Uma maior liberação
do fator relaxante derivado do endotélio
(EDRF), induzida pela acetilcolina,
parece estar implicada nessa melhora.
No que tange a utilização dos bloqueadores de receptor da angiotensina II, os dados de literatura são mais
recentes. No entanto, alguns trabalhos
já demonstram efeitos benéficos no
que diz respeito à lesão vascular42,43,
incluindo proteção cerebrovascular44.
Dessa maneira, fica realçado o
papel deletério da ativação do SRAA
na lesão vascular cerebral. Embora
ainda carente de estudos clínicos de
maior envergadura na literatura, nos
parece relevante a utilização de
drogas que atuem bloqueando o
SRAA (IECA e bloqueadores de receptor da angiotensina II) visando
retardo/reversão de lesões cerebrovasculares, particularmente na população de hipertensos.

vascular atherosclerotic lesions may vary for patients with
the same levels of hypertension and seems to be related to
the activation renin-angiotension system (RAS).
Anthihypertensive drugs capable of blocking the RAS
can revert the cellular structural and fuctional effects of
angiotensin and favorably affect the cerebral vascular
damage cause by hypertension.

Keywords: Renin-angiotensin-aldosterone system; Encephalic vascular lesion; Arterial hypertension.
Rev Bras Hipertens 3: 243-9, 2000
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