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Avaliação clínica da reserva cardiovascular
em pacientes hipertensos
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Resumo

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) continua sendo
uma das principais causas da síndrome de insuficiência
cardíaca congestiva. Dados experimentais recentes sugerem
que o principal mecanismo determinante para o desen-
volvimento da cardiopatia hipertensiva é a conversão
fenotípica do miócito, para permitir a adaptação diante dos
aumentos de carga impostos ao órgão. Entretanto, na última
década ocorreu um grande avanço nos estudos dos fatores
denominados extramiocárdicos (funcionais e estruturais)
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Introdução
A hipertensão arterial sistêmica

(HAS) continua sendo uma das prin-
cipais causas da síndrome de insufi-
ciência cardíaca congestiva, especial-

que acompanham a hipertensão arterial e que podem atuar
como mecanismos envolvidos na progressão da HAS para
a ICC. Nesta revisão iremos focalizar o papel da diminuição
da reserva coronariana, da diminuição da complacência
arterial (ou aumento da pressão de pulso) e da disfunção
endotelial como possíveis fatores relacionados ao
desenvolvimento da disfunção ventricular esquerda associada
à hipertensão arterial, bem como discutir a importância da
utilização de novos métodos de investigação clínica que
permitam o entendimento da participação destes fenótipos
intermediários na evolução da doença hipertensiva.
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mente  nos  países  onde  o  controle
desse  importante  fator de risco  car-
diovascular está muito aquém do
desejável. Dados oriundos do estudo
de Framingham comprovaram, de for-
ma inequívoca, que  a  presença de HAS

aumenta  de duas a três vezes o risco
de os indivíduos desenvolverem insu-
ficiência cardíaca. Dados experi-
mentais recentes sugerem que o  prin-
cipal mecanismo determinante para o
desenvolvimento da cardiopatia hiper-
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tensiva é a conversão fenotípica do
miócito, para permitir a adaptação
diante dos aumentos de carga impostos
ao órgão. Entretanto, na prática clínica
o cenário é mais complexo. Não po-
demos considerar o coração como um
órgão independente de todo o restante
do sistema cardiovascular, embora ele
reaja de forma peculiar e intensa ao
aumento da pressão arterial. Dessa
forma, para se compreender os
mecanismos relacionados com a fi-
siopatogenia da cardiomiopatia
hipertensiva, deve-se levar em consi-
deração o binômio coração–vasos.
Esse termo expressa uma íntima rela-
ção de funcionamento nos dois seg-
mentos, qual seja: uma disfunção pri-
mária no coração pode induzir alte-
rações reflexas nos vasos; e alterações
nos vasos, funcionais ou estruturais,
podem alterar a função do coração.
Ainda como uma terceira possibilidade,
diferentes fatores (carga genética,
ativação do sistema nervoso simpático
e do sistema renina-angiotensina, pro-
cessos inflamatórios) podem atuar
simultaneamente no coração e nos
vasos, dificultando ainda mais a análise
individual da participação desses
segmentos na instalação das síndromes
clínicas que afetam o aparelho car-
diovascular. Na avaliação clínica dos
pacientes portadores de HAS, em suas
diferentes formas de apresentação, já
existem vários marcadores que
indicam a presença de lesão de órgãos-
alvo e que têm valor independente na
avaliação do prognóstico da doença,
desde sintomas, sinais ao exame clínico
e avaliação da função ventricular por
meio de diversos exames comple-
mentares. Na última década, ocorreu
um grande avanço no conhecimento
de fatores denominados extramio-
cárdicos, funcionais e estruturais, que
acompanham a hipertensão arterial e
que também podem atuar como meca-
nismos envolvidos na progressão para
a síndrome de insuficiência  cardíaca.
Nesta  revisão iremos focalizar o  papel

da  diminuição  da   reserva  coronariana,
da diminuição da complacência  aórtica
(ou  aumento da pressão de pulso) e da
disfunção endotelial como  possíveis fa-
tores que podem contribuir para o desen-
volvimento da disfunção ventricular
esquerda associada à hipertensão arte-
rial, bem como a importância de novos
métodos de investigação clínica que
podem ser utilizados  no  entendimento
da  participação destes fenótipos inter-
mediários  na gênese da disfunção
ventricular associada à hipertensão
arterial.

Avaliação da reserva do
fluxo coronariano

Conceito

Sabe-se que o fluxo sanguíneo total
para o miocárdio, para um determinado
nível de trabalho cardíaco, permanece
relativamente constante a despeito de
variações na pressão de perfusão co-
ronariana (pressão arterial), fenômeno
conhecido como auto-regulação. Em
uma situação de aumento do trabalho
cardíaco, tal como ocorre durante o
exercício físico intenso, há vaso-
dilatação da microvasculatura, com
conseqüente aumento do fluxo arterial
coronariano, que, em indivíduos
normais, pode chegar até cinco vezes
o fluxo basal. Quando ocorre vasodi-
latação máxima, a auto-regulação
miocárdica é perdida e o fluxo de san-
gue fica dependente somente da
pressão de perfusão, isto é, se es-
tabelece uma relação linear de
pressão/fluxo1. Vários fatores deter-
minam a regulação do fluxo corona-
riano: demanda metabólica, controle
miogênico (contração da musculatura
lisa arteriolar), regulação neurogênica,
forças compressoras extrínsecas e
fatores endoteliais. A produção de
substâncias vasoativas como a adeno-
sina e o óxido nítrico (NO), potentes

vasodilatadores, tem papel funda-
mental na regulação do tônus vaso-
motor da circulação coronariana.
Diversas condições, como diabetes,
hipertensão arterial e hipertrofia ven-
tricular esquerda, limitam a capacidade
de auto-regulação do leito coronariano
por lesão da microvasculatura,
podendo levar ao aparecimento de
isquemia subendocárdica mesmo
naqueles indivíduos sem lesões
obstrutivas das artérias epicárdicas.

Por definição, chama-se de  fluxo
coronariano de reserva (FCR) a
capacidade de o fluxo coronariano
aumentar em resposta a certos
estímulos, e é a expressão da relação
do fluxo de sangue máximo (fluxo
hiperêmico) sobre o fluxo basal2. O
FCR mede a resposta total ao estímulo,
ou seja, o aumento do fluxo sanguíneo
dependente da vasodilatação das arté-
rias epicárdicas e também dos vasos
da microcirculação.

Através de experimentos em
modelos animais de estenose arterial
coronária, Gould et al.2  demonstraram
que o fluxo coronariano, em repouso,
permanece normal até se atingir cerca
de 85% de estreitamento luminal. En-
tretanto, mesmo nas estenoses cha-
madas de moderadas (40% a 90% de
obstrução), a resposta de vasodilatação
máxima (ou hiperêmica) diminui de
maneira exponencial, de tal forma que
o FCR está virtualmente abolido em
estenoses mais severas, aquelas de
localização proximal ou superiores a
90%. Estes estudos deixaram claro
que o mecanismo pelo qual o fluxo
arterial coronariano de repouso se
mantém praticamente constante,
apesar de as artérias coronárias
apresentarem estenoses significativas,
é a presença de um estado de vaso-
dilatação da microvasculatura. Porém
a capacidade de aumentar o fluxo
coronariano já está reduzida, como se
avalia pela perda progressiva e gradual
do FCR, paralela ao aumento da
obstrução do vaso, até o ponto onde o
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FCR está virtualmente abolido. Neste
momento, ocorre exaustão do meca-
nismo de auto-regulação e o fluxo
torna-se completamente dependente
da pressão de perfusão. Trabalhos em
seres humanos conduzidos por Wilson
et al.3 validaram os achados iniciais
de Gould et al. Assim, demonstrou-se
que, em pacientes com lesões arteriais
obstrutivas de 40% a 70% de estenose,
o fluxo basal estava mantido mas o
FCR estava diminuído, de forma
proporcional ao grau de estenose4. Do
exposto, para melhor avaliação dos
efeitos fisiológicos de uma deter-
minada lesão obstrutiva coronariana,
surge a necessidade de se avaliar o
fluxo coronariano não em repouso,
mas durante a indução de vasodilatação
máxima para que se determine o FCR,
revelando assim o real comprome-
timento de fluxo imposto pela obstru-
ção arterial e/ou doença da micro-
circulação.

Determinação do FCR

O  FCR é definido como a razão
entre o fluxo coronariano hiperêmico
(máximo) com o fluxo basal. As
medidas diretas de fluxo coronariano
se limitam a protocolos experimentais
com técnicas invasivas, a céu aberto
ou por meio de cateteres de pressão
intracoronarianos. Do ponto de vista
prático, o uso de cateteres de doppler
permitiu a avaliação do fluxo corona-
riano de uma forma indireta, sendo
portanto validada a sua utilização na
determinação do FCR em pacientes
submetidos à cateterização cardíaca5.
Partindo do princípio de que existe
uma relação direta entre velocidade e
fluxo volumétrico quando a secção
transversa do vaso é constante, pode-
se calcular o fluxo coronariano absoluto
(F) pela fórmula F = V x AT, onde V
é a velocidade média do fluxo e AT, a
área de secção transversa. Clinica-
mente, o método mais prático de indu-
ção de hiperemia máxima é com o uso

de agentes vasodilatadores como a
adenosina ou a papaverina. A injeção
intracoronária de adenosina (20-40 µg
na coronária esquerda; 15-30 µg na
coronária direita) produz rápida e
intensa vasodilatação coronária, que
desaparece em cerca de 30 segundos,
é muito bem tolerada e tem sido
rotineiramente usada nos laboratórios
de hemodinâmica6. Para vasos não-
obstruídos, o FCR normal varia na
população analisada. De qualquer
forma, o FCR em vasos angiogra-
ficamente normais foi quantificado
como sendo de 2,7 ± 0,6 7, e valores de
FCR < 2 se associam muito freqüen-
temente a respostas tidas como
anormais em testes não-invasivos8.

Deve-se salientar aqui que o FCR
mede a resposta final do fluxo sanguí-
neo não apenas pelos condutos arteriais
epicárdicos, mas também pela micro-
circulação correspondente9. Assim, o
FCR não tem poder de discriminação
entre uma lesão obstrutiva grave em
artéria coronária epicárdica e uma
alteração da microcirculação, como a
que pode ocorrer no diabetes ou hiper-
trofia ventricular esquerda. Para escla-
recer esta situação, o FCR pode ser
“normalizado” para excluir alterações
na microcirculação. Se assumirmos
que as alterações da microvasculatura
comprometem todo o coração, pode-se
comparar um segmento com a artéria
doente com um outro sem doença
arterial. Esta razão, do FCR em um
vaso-alvo (FCRalvo) relativamente ao
FCR do vaso angiograficamente
normal (vaso-referência, FCRreferência),
resulta em um índice denominado
fluxo coronariano de reserva
relativo (FCRr = FCRalvo/FCRreferência).
O valor normal do FCRr é de 0,8 a 1,0
10. Como limitações a essa deter-
minação, citam-se a necessidade de
uma artéria coronária normal (o que
pode não ocorrer em pacientes com
lesões em várias artérias) ou a eventual
heterogeneidade de alterações na
microcirculação.

Outro conceito que tem sido ha-
bitualmente aplicado é o de fluxo de
reserva fracionada (FRF). O FRF
pode ser definido como a razão do
fluxo hiperêmico máximo em uma
artéria estenótica comparada com o
fluxo máximo que seria obtido na
mesma artéria na ausência de estenose.
Pode ser calculado a partir das medidas
de pressão intracoronária obtidas tanto
em repouso quanto no estado hiperê-
mico11. Ao contrário do FCR, o FRF é
um índice lesão-específico para
estenose epicárdica, podendo, portanto,
discriminar entre doença epicárdica e
doença da microcirculação. Há um
único e inequívoco valor normal de 1,0
para cada paciente e cada artéria
coronária. Um valor < 0,75 claramente
identifica lesões funcionalmente
significantes.

Na última década, a ecocardiografia
transesofágica tem sido usada como
um método alternativo de se avaliar o
fluxo coronariano e o FCR, pelo registro
das velocidades de fluxo coronariano
na artéria coronária esquerda, tanto na
situação basal de repouso como após
vasodilatação farmacologicamente
induzida12. Esse método vem sendo
usado tanto em indivíduos normais, em
pacientes com isquemia miocárdica e
coronariografia normal, quanto em
pacientes hipertensos com e sem
hipertrofia ventricular esquerda.

Aplicações clínicas

A reserva de fluxo coronariano
(RFC) pode estar reduzida em
pacientes com HAS devido a diversos
mecanismos, entre os quais a presença
de lesões obstrutivas das artérias
coronarianas, a microangiopatia
coronariana e a hipertrofia ventricular
esquerda. Todos esses fatores podem,
reconhecidamente, contribuir para o
desenvolvimento de insuficiência
cardíaca em pacientes com hiperten-
são arterial. Além disso, não é rara a
associação de doença arterial coro-
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nariana obstrutiva e HAS. Portanto,
no curso da hipertensão arterial é
necessária, em diversas situações, a
avaliação da indicação de procedi-
mentos de revascularização e a ava-
liação de manifestações clínicas suges-
tivas de isquemia miocárdica, sendo
portanto a avaliação da RFC um
recurso propedêutico que pode com-
plementar a avaliação do paciente
hipertenso.

a) Avaliação de repercussões fun-
cionais de lesões intermediárias na
indicação terapêutica

É aceito que a angiografia conven-
cional é de limitado valor para predizer
o significado fisiológico de lesões
coronarianas intermediárias (30% a
70% de redução luminal). Para estes
pacientes, os testes provocativos
(funcionais) podem ser úteis para a
identificação das lesões limitantes de
fluxo. Alguns estudos procuraram
estabelecer a correlação entre os
achados de déficits de perfusão
identificados à cintilografia de perfusão
superior a 90% com a determinação
do FCR, demonstrando-se uma
concordância entre a cintilografia e o
FCR13. De Bruyne et al.14 correlacio-
naram a medida do FRF e a ocorrência
de isquemia esforço-induzida em 60
indivíduos com lesão única e isolada
em uma artéria epicárdica. Os
resultados obtidos apontaram para o
valor de FRF de 0,72 como um divisor
entre aqueles indivíduos com e sem
isquemia induzida pelo esforço,
apesar das lesões angiograficamente
semelhantes. Pijls et al.10 realizaram
estudo semelhante, em pacientes pré
e pós-PTCA, encontrando um valor
discriminatório de FRF de 0,74
associado à isquemia miocárdica.
Foi também demonstrado que a
acurácia do FRF > 0,75 em deter-
minar isquemia reversível é se-
melhante ao teste ergométrico,
cintilografia e ecocardiografia de
estresse combinados e superior a
qualquer teste isoladamente15. Área

de grande debate na cardiologia
intervencionista é a que concentra os
achados angiográficos de lesões
moderadamente estenóticas mas sem
uma correspondente associação fun-
cional (isquemia), ou seja, uma disso-
ciação anatômico-funcional. A indi-
cação de intervenção ou tratamento
clínico baseada na análise do FCR
demonstrou que a não-realização de
angioplastia em pacientes com lesões
intermediárias e um FCR normal (>
2,0) esteve associada a uma evolução
clínica segura e a uma baixa taxa de
eventos cardiovasculares maiores16.
Dados dão conta de que, nos EUA
apenas, se estima que cerca de 60%
das angioplastias eletivas são rea-
lizadas sem documentação objetiva
funcional de isquemia reversível17.
Especula-se que parte desses procedi-
mentos seja absolutamente desne-
cessária. Nesse sentido, o estudo
DEFER18 veio corroborar a crescente
importância dada às medidas fisioló-
gicas obtidas no laboratório de
hemodinâmica como orientador
terapêutico. Sumariamente, 326
pacientes foram encaminhados ao
laboratório para PTCA sem evidências
prévias de isquemia. Baseado no FRF
(valor limite = 0,75), os pacientes foram
divididos em dois grupos: aqueles com
FRF < 0,75 foram submetidos à
intervenção visando ao melhor resul-
tado angiográfico possível; aqueles
com FRF > 0,75 foram novamente
divididos em dois grupos (intervenção
ou tratamento clínico). Os resultados
mostraram que, após um ano de segui-
mento, não houve benefício adicional
nos pacientes com FRF > 0,75 que
foram submetidos à angioplastia
comparados aos que permaneceram
em tratamento clínico (87% versus
93%, respectivamente, para sobrevida
livre de eventos). Assim, a permanên-
cia em tratamento clínico em pacientes
portadores de lesões angiografi-
camente moderadas e com FRF >
0,75 é segura e associada a uma baixa

taxa de ocorrência de eventos cardio-
vasculares.

b) Avaliação da evolução de an-
gioplastias

Vários estudos procuraram mostrar
a importância da determinação do FCR
imediatamente após angioplastia
coronária e o seu impacto na evolução
tardia. A hipótese testada é a de que,
apesar do sucesso angiográfico
(controle visual) pós-PTCA, a não-
restauração do FCR ao normal poderia
identificar pacientes de risco para
subseqüente restenose. No estudo
DEBATE19, o FCR pós-angioplastia,
por balão, foi capaz de prever com
bastante acurácia os indivíduos com
risco elevado para eventos clínicos
subseqüentes ou restenose durante os
seis meses de seguimento. Os resul-
tados obtidos mostraram que um FCR
> 2,5, combinado a uma estenose resi-
dual < 35% pós-angioplastia, esteve
associado a uma taxa de 16% de
necessidade de revascularização da
lesão-alvo, em seis meses, comparado
a 36% nos indivíduos com FCR < 2,5
e estenose residual > 35%.

c) Avaliação de indicações de im-
plantes de stent

Os bons resultados obtidos com o
estudo DEBATE questionaram o valor
do implante de stent em lesões
otimamente tratadas pela angioplastia
convencional. Nesse sentido, o estudo
DESTINI20 procurou responder essa
questão randomizando cerca de 800
lesões coronarianas para tratamento
com implante de stent eletivo
(rotineiro), ou dependente dos resul-
tados imediatos pós-angioplastia (se
FCR > 2,0 e estenose residual < 35%,
a PTCA é considerada “ótima”). Os
resultados finais mostram que a
incidência de eventos isolados, como
morte, infarto do miocárdio, revascu-
larização cirúrgica, necessidade de
nova PTCA ou mesmo de eventos
combinados, foi semelhante nos dois
grupos, ressaltando a importância da
análise funcional como preditor de
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eventos e da necessidade de utilização
de stents.

d) Avaliação de alterações de fluxo
em hipertensos com sintomas de angina

A aplicabilidade clínica do eco-
doppler transesofágico (ETE) na
determinação do FCR foi confirmada
em estudo conduzido por Hamouda et
al21. Nesse estudo, 48 indivíduos
hipertensos com queixa de angina típica
e coronariografia normal foram
submetidos a ETE e determinação do
FCR no nível da bifurcação do tronco
de coronária esquerda, com o transdutor
orientado para a artéria interventricular
anterior. O FCR foi determinado após
vasodilatação máxima induzida por
dipiridamol EV (0,56 mg/kg em 4
minutos). Os resultados do FCR obtidos
por essa técnica mostraram, nos
hipertensos, que o FCR estava dimi-
nuído de maneira significativa quando
comparado a indivíduos normotensos.
Ainda mais, no grupo de hipertensos,
aqueles com HVE apresentavam maior
grau de comprometimento do FCR.
Dessa forma, o achado de diminuição
importante do FCR poderia explicar, ao
menos em parte, o aparecimento de
sintomas anginosos em indivíduos
hipertensos sem evidências anatômicas
de obstrução arterial coronariana. Esta
metodologia poderá vir a ser de grande
valia na avaliação de indivíduos com
evidências clínicas ou laboratoriais de
isquemia miocárdica, nos quais o
comprometimento microcirculatório
pode ser preponderante.

Avaliação da função
endotelial na HAS

Conceito

Desde a identificação e a caracte-
rização da via da “L-arginina-óxido
nítrico” como o maior sistema regulador
vascular, responsável pela atividade de
relaxamento vascular dependente do

endotélio por Furchgott e Zawadzki22,
vários estudos foram direcionados ten-
tando definir a sua participação na fisio-
patogenia das doenças cardiovas-
culares.

O endotélio é a camada de células
que reveste os vasos, formando uma
superfície lisa de contato com o sangue.
Não é uma barreira inerte, mas sim
um tecido com atividade fisiológica e
metabólica. O endotélio apresenta um
importante papel na modulação do
tônus vascular por ser capaz de sin-
tetizar e liberar inúmeras substâncias
que causam vasodilatação e vasocons-
trição da musculatura lisa, tanto em
condições basais como quando
estimulado por diferentes agentes
(físicos, neurotransmissores, hormô-
nios, autacóides).

Avaliação clínica da função
endotelial

A função endotelial é avaliada na
prática clínica, de forma indireta,
analisando-se a resposta de vasodila-
tação de uma artéria ou de uma região
(por exemplo, do antebraço) que se
segue a um estímulo reconhecida-
mente capaz de induzir as células
endoteliais a produzirem substâncias
vasodilatadoras23. Os métodos de
avaliação do fluxo de sangue mais
comumente utilizados são a pletis-
mografia24 e a avaliação do diâmetro
de grandes artérias por meio da ultra-
sonografia vascular25. As manobras
mais utilizadas para estimular o
endotélio são testes farmacológicos,
como a infusão de drogas vasoativas
intraluminares (como exemplo: acetil-
colina, metacolina, bradicinina, isopro-
terenol, nitroprussiato de sódio)26,  e a
manobra de isquemia local, que causa
a chamada hiperemia reativa25,26. A
combinação das manobras com os
métodos de medida do fluxo varia,
dependendo dos objetivos dos estudos.
Mais recentemente, a função endotelial
também vem sendo analisada no terri-

tório venoso, por meio da técnica de
complacência venosa (técnica de com-
placência da veia do dorso da
mão)27,28.

A escolha dos diferentes métodos
depende dos objetivos. Por exemplo,
em estudos de caráter epidemiológico
utiliza-se mais freqüentemente a ultra-
sonografia vascular associada à
manobra de hiperemia reativa. Para
avaliação de mecanismos fisiopatoló-
gicos relacionados à disfunção
endotelial e ao seu tratamento, os
métodos de pletismografia e infusão
intra-arterial e a técnica de complacên-
cia da veia dorsal da mão são os
escolhidos. Algumas características
dos métodos serão brevemente des-
critas a seguir:

• Avaliação da função endotelial
arterial, associada à infusão de drogas
intra-arteriais (método invasivo)

Para essa avaliação, que é um
teste farmacológico, há necessidade
de se realizar uma punção na artéria
(braquial ou femoral) para infundir
drogas diretamente no vaso, em doses
ajustadas para que a vasodilatação
aconteça somente no local, não ocor-
rendo efeitos sistêmicos que possam
interferir na interpretação dos resul-
tados23. O procedimento, embora
simples de se realizar em centros de
pesquisa clínica, possui um risco míni-
mo de complicações decorrentes de
uma punção arterial, como espasmo
da artéria, trombose, sangramentos
ou hematomas. Após a punção da
artéria, posiciona-se o aparelho que
vai medir o fluxo de sangue no segmen-
to, que usualmente é o pletismógrafo.
Depois, infundem-se doses crescentes
da medicação escolhida para estimular
especificamente o endotélio, para se
obter uma curva dose–resposta (curva
de resposta de vasodilatação). Pode-se
também fazer a infusão de outras
substâncias na artéria, com vários obje-
tivos, como o de elucidar os mecanis-
mos fisiopatológicos envolvidos na dis-
função endotelial ou de restaurar a
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disfunção endotelial (testes terapêu-
ticos agudos). A análise é feita entre
grupos, levando-se em consideração
as características da curva e a resposta
máxima de vasodilatação obtida26.

A pletismografia com oclusão ve-
nosa é uma técnica que vem sendo
utilizada há aproximadamente 50
anos24 na avaliação do fluxo de sangue
periférico. Ela mede de forma indireta
o aumento do volume de um segmento
e transforma esse valor em uma
variação percentual do fluxo de sangue
para a região estudada. Durante o
período de registro, obtêm-se curvas
de fluxo de sangue em situação de
repouso e durante manobras que alte-
ram o fluxo de sangue, com conse-
qüente aumento ou diminuição do
volume do braço. A pletismografia
vem sendo utilizada com diferentes
objetivos em nosso laboratório, como
para  avaliar o fluxo de sangue de um
segmento, antes e depois do efeito de
um medicamento de efeito sistêmico29;
para se estudar a integridade dos
mecanismos reflexos que modulam a
resposta vascular30,31; e, também, para
o estudo da função endotelial32.

• Avaliação da função do endotélio
venoso (Dorsal Hand Vein Technique)

Nessa técnica também se realiza a
infusão de drogas no local, isto é, na
veia do dorsal da mão. Embora seja
invasiva, apresenta menor agressão e
menor probabilidade de complicações
relacionadas ao procedimento do que a
punção arterial. A dilatação da veia é
medida por meio de um transdutor que
detecta deslocamentos lineares de um
pino metálico (sensor) que é colocado
sobre a veia a menos de 1 cm da ponta
da agulha utilizada para infusão de
drogas. O deslocamento vertical do
pino, de acordo com o grau de dilatação
ou constrição da veia, gera um sinal no
transdutor que é amplificado e registrado
no computador. Medidas do calibre da
veia por esse método são realizadas em
condição basal durante infusão de dro-
gas vasoativas na veia27,28.

• Avaliação da função endotelial
com a manobra de hiperemia reativa

A isquemia local e o exercício são
duas condições tidas como fisiológicas,
em que há intensa produção de substân-
cias vasodilatadoras pelo endotélio no
nível da microcirculação para adequar
o fluxo às necessidades teciduais. Em
humanos, utiliza-se o garroteamento da
raiz do braço por um período que pode
variar de 5 a 10 min, para provocar
isquemia no membro superior. Após a
liberação do garrote, há um aumento
intenso do fluxo de sangue para a
região, o que se denomina hiperemia
reativa. Pode-se quantificar o aumento
do fluxo por meio da pletismografia, e o
menor aumento do fluxo sugere menor
resposta de vasodilatação e presença
de disfunção endotelial no nível dos
vasos de resistência. A manobra de
hiperemia reativa causa, portanto, um
aumento do volume e da velocidade do
fluxo de sangue e que, por sua vez,
provoca um aumento da força de
cisalhamento no vaso (shear stress).
O shear stress é um potente estímulo
para as células endoteliais produzirem
mais óxido nítrico. Para se quantificar
o efeito que o aumento da força de
cisalhamento tem sobre o endotélio,
mede-se o diâmetro da artéria braquial
pelo ultra-som, antes e depois de
aproximadamente 1 min da liberação
do garroteamento. Nesse momento, o
aumento do diâmetro da artéria é
chamado de dilatação arterial depen-
dente do endotélio, por ser uma resposta
bastante dependente da produção de
óxido nítrico pelas células endoteliais.
A ultra-sonografia de grandes artérias
(braquiais ou femorais) utiliza o mesmo
princípio já descrito para o estudo do
fluxo das artérias coronarianas. Como
há uma relação direta entre velocidade
e fluxo volumétrico quando a secção
transversa do vaso é constante, calcula-se
o fluxo da artéria (F) pela fórmula F =
V x AT, onde V é a velocidade média
do fluxo e AT, a área de secção
transversa. A velocidade do fluxo é

derivada da análise do doppler e a área
transversa é medida no corte trans-
versal obtido com o modo M do ultra-
som. O fluxo é medido em repouso e
após manobras que induzam aumento
de fluxo ou após uso de drogas (de
efeito local ou sistêmico)23,25,33.

Função endotelial e
hipertensão arterial
sistêmica

Tendo o endotélio uma importante
participação no tônus vascular, deve-se
investigar necessariamente a sua
participação na gênese e na evolução da
HAS. Estudos em animais demonstra-
ram que a vasodilatação dependente do
endotélio estava alterada em diferentes
modelos animais de hipertensão e que a
diminuição dos níveis pressóricos
melhorava a disfunção observada34.

O primeiro estudo em humanos a
demonstrar que o endotélio de hiper-
tensos não respondia à infusão de
acetilcolina com o mesmo grau de
dilatação que indivíduos normais foi o
de Panza et al.35. Na maioria dos
estudos posteriores, a vasodilatação
em resposta à infusão de acetilcolina (e
outras substâncias análogas, metacolina,
bradicinina, substância P) mostrou-se
também alterada34,36 (Taddei S et al.,
1999; Panza JA, 1999). Estudos mais
recentes, que avaliaram filhos de
hipertensos, portanto indivíduos com
predisposição genética para desen-
volver HAS, detectaram níveis
discretos de disfunção endotelial,
inferindo-se que a menor biodis-
ponibilidade de NO poderia participar
da gênese da HAS (Taddei S et al.,
1992 e 1996). Por outro lado, a de-
monstração de que formas secundárias
de HAS também apresentam disfunção
endotelial coloca a disfunção endotelial
mais como conseqüência do estado
hipertensivo37,38.

Os mecanismos pelos quais ocorre a
disfunção endotelial na HAS ainda não
estão estabelecidos34. Além do aspecto
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fisiopatológico de a disfunção endotelial
na HAS ser uma alteração primária ou
secundária da doença, a sua presença é
um fator importante para acelerar a
instalação das complicações cardiovas-
culares observadas na evolução da HAS
(acidente vascular cerebral, infarto do
miocárdio, falência cardíaca e insu-
ficiência vascular periférica). De fato, a
disfunção endotelial presente na HAS
facilita a aderência e a proliferação
celular e produz substâncias mediadoras
de lesão vascular que participam do
processo de aterosclerose e de adesão
plaquetária39,40.

O objetivo da terapêutica anti-hi-
pertensiva não é somente a diminuição
dos níveis pressóricos, mas também a
redução da incidência de complicações
cardiovasculares decorrentes da HAS41.
Diferentemente dos dados obtidos em
animais, estudos em humanos demons-
traram que a diminuição efetiva dos
níveis pressóricos com o uso de diferen-
tes classes de drogas não restaura a
disfunção endotelial, sugerindo que a
disfunção endotelial seja um fenômeno
primário ou se torna irreversível uma
vez que o processo tenha se estabele-
cido42,43,44. Entretanto, como foi demons-
trado no estudo TREND45, é possível
que algumas drogas que atuam no
endotélio (como determinados inibidores
da enzima de conversão) possam melho-
rar a sua função por efeito local, e não
por mecanismos decorrentes dos níveis
pressóricos.

Estudos epidemiológicos recentes
têm demonstrado que o exercício físico
reduz a morbidade e a mortalidade na
população geral, incluindo pacientes
hipertensos46. Os mecanismos impli-
cados na prática regular de exercícios
aeróbicos ainda necessitam ser
elucidados, porém há indícios de que a
melhora da função endotelial tenha
papel fundamental47. Em indivíduos
normais48  e com insuficiência cardíaca
congestiva49 o exercício continuado
aumenta a dilatação vascular que se
segue à manobra de hiperemia reativa.

Utilizando forma semelhante de
avaliação, Higashi et al.49 demons-
traram que pacientes hipertensos
apresentam melhora da função
endotelial quando fazem exercícios
regulares e que a melhora era mediada,
em grande parte, pelo NO.

Métodos de avaliação da
complacência arterial

Novos métodos não-invasivos têm
permitido uma avaliação mais precisa
da pressão de pulso, do contorno e da
velocidade da onda de pulso em
diferentes territórios arteriais51,52, e vários
índices de rigidez arterial têm sido
determinados. Recentes estudos
utilizando os novos métodos têm
demonstrado correlações significativas
entre as pressões de pulso locais e as
complicações vasculares em diferentes
situações clínicas53-55. Além disso, a
avaliação desses índices de rigidez
arterial tem mostrado evidências de que
a rigidez arterial pode ser um marcador
de risco independente para doença
cardiovascular56-60. Assim, a detecção
precoce de alterações da rigidez arterial
através dessas metodologias pode vir a
se tornar imperativa e abre a possibi-
lidade de prevenir uma maior degene-
ração e corrigir a lesão que já é evidente.
Uma breve descrição dessas metodo-
logias será apresentada a seguir, salien-
tando-se as vantagens e desvantagens
de cada uma.

Análise da onda de pulso e
tonometria de aplanação

 A análise exata da onda de pulso
depende de um registro correto da
onda de pressão radial, que é calibrada
pela pressão braquial. A onda de pulso
é gravada pela tonometria de aplana-
ção, um instrumento que mede a força
necessária para aplanar a artéria, como
utilizado para medir a pressão intra-
ocular. A forma mais sofisticada de
análise de onda de pulso é a geração

de uma onda de pressão da aorta
ascendente. A função de transferência
entre a aorta ascendente e a artéria
radial é relativamente constante em
adultos e é usada para gerar a onda de
pulso aórtica a partir da onda de pressão
na artéria radial62. Um dos métodos
mais utilizados, o Sphygmacor®, usando
uma função de transferência genera-
lizada, apresenta uma exatidão de
aproximadamente 90% em gerar
achados da onda de pressão aórtica
ascendente63. Um dos índices obtidos
a partir desta técnica, e o mais utilizado
como índice de rigidez arterial, é
denominado “Augmentation Index”,
ou índice de amplificação, que é
definido pela diferença entre o segundo
e o primeiro pico sistólico da curva de
pressão aórtica, expresso em porcen-
tagem da pressão de pulso. Além
disso, a análise da onda de pulso através
dessa metodologia tem sido reconhe-
cida como uma técnica simples e
reproduzível, podendo ser aplicada para
grandes populações e em estudos de
intervenção terapêutica51,52,62. A maior
limitação desse método é a calibração
a partir do esfigmomanômetro conven-
cional. Deve ser lembrado que a deter-
minação não-invasiva da pressão da
aorta ascendente a partir da con-
formação da onda da artéria radial é
tão exata quanto a leitura de pressão
arterial pelo manguito. Entretanto,
desde que estudos epidemiológicos
têm sido baseados no método conven-
cional por esfigmomanômetro, talvez
a conformação da onda de aorta ascen-
dente e a geração de novos índices
poderão prover novas informações
ainda não fornecidas pela simples
medida de pressão arterial63.

Avaliação da velocidade de
onda de pulso (VOP)

Como discutido anteriormente,
medidas da velocidade da onda de
pulso em diferentes artérias permitem
a obtenção de um importante índice de
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rigidez arterial. O aparecimento de
técnicas não-invasivas para a avalia-
ção das ondas de pulso permitiu
registros e medidas da VOP em
diferentes territórios arteriais, com
reprodutibilidade e exatidão próximas
às obtidas com registros invasivos
intra-arteriais utilizados no passado e,
conseqüentemente, a realização de
estudos em pacientes com diferentes
patologias envolvendo um grande
número de indivíduos (trabalhos VOP).
Nestes estudos, o método não-invasivo
Complior® é o mais utilizado. Esse
método foi validado e reproduzido em
diversos estudos56,57,58,64,65 e consiste
basicamente no posicionamento
simultâneo de dois captadores
mecanográficos nas artérias situadas
a uma distância conhecida. Esses
captadores contêm membranas que
são deformadas sucessivamente pelo
choque da onda de pulso, e essa defor-
mação é transformada inicialmente
em sinal elétrico e posteriormente trans-
mitida a um programa de cálculo ori-
ginal informatizado. Como a distância
percorrida entre os dois pontos do
segmento arterial considerado é
conhecida, a comparação das ondas
de pulso de cada sinal é integrada junto

ao cálculo do tempo de trânsito, e a
velocidade de onda de pulso é deduzida.
Em recentes estudos, a medida da
velocidade de onda de pulso foi signi-
ficativamente correlacionada com o
envelhecimento, a hipertensão arterial
e a presença de aterosclerose56,57,64,65.
Em um desses estudos, a VOP era
significativamente mais elevada em
pacientes com mais de um território
arterial acometido por aterosclerose, e
esta elevação era paralela e associada
aos níveis de homocisteína plasmática,
um reconhecido marcador de doença
cardiovascular64. Além disso, em um
recente estudo de 530 pacientes hi-
pertensos, o risco relativo de estar em
um grupo de alto risco cardiovascular,
calculado a partir das equações de
Framingham, foi linearmente associado
com o aumento da VOP57. E, nesse
mesmo estudo, a qualquer valor dado
de idade, a VOP foi o melhor preditor
de mortalidade cardiovascular, em que
o risco relativo de estar em um grupo de
alto risco cardiovascular (> 5% em 10
anos) para pacientes com VOP acima
de 13,5 m/s foi de 7,1. A principal
limitação desse método é que a medida
da distância entre uma artéria e outra é
feita de modo superficial, e, principal-

mente em pacientes mais idosos, que
possam apresentar certo grau de tortuo-
sidade arterial, a medida pode ser subes-
timada. No entanto, a simplicidade e a
reprodutibilidade do método superam
as eventuais dificuldades.

Conclusão
Graças ao desenvolvimento de novas

tecnologias de investigação diagnóstica,
a possibilidade de melhor documentação
fisiológica do sistema cardiovascular tem
se mostrado uma valiosa ferramenta em
inúmeras situações na prática clínica.
Neste contexto, dada a indiscutível
importância da hipertensão arterial como
fator de risco cardiovascular e a sua
grande prevalência na população geral,
sua aplicabilidade aos indivíduos hi-
pertensos claramente contribuirá para
melhor avaliação do sistema cardiovas-
cular. Essa melhor investigação poderá
se traduzir na identificação mais precisa
(e, eventualmente, mais precoce) de
pacientes de alto risco cardiovascular,
orientando uma abordagem terapêutica
mais agressiva, cujo objetivo maior é a
redução do risco cardiovascular e,
portanto, da morbimortalidade associa-
da à hipertensão arterial.
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Abstract

Clinical evaluation of coronary flow reserve in
hypertensive patients

Hypertension remains one of the most important causes
of heart failure syndrome. Recent experimental data
suggests that the phenotype conversion of the myocite is a
mechanism of adaptation that follows the increases of load
to the heart and is possible the main mechanism determining
the evolution to hypertensive heart disease. Nevertheless,
in the last decade, a great amount of knowledge of the

Keywords: Arterial hypertension; Coronary flow reserve; Endothelial dysfunction; Pulse wave velocity; Heart failure.

Rev Bras Hipertens 8: 393-403, 2001

extra-myocardial factors (functional and structural) that is
associated with hypertension and can modulate the
progression of hypertension to heart failure occurred. In
this review, our focus will be the decrease in coronary
reserve, the decrease in arterial compliance and endothelial
dysfunction as possible mechanisms related to the
development of myocardial dysfunction associated with
hypertension. We will also discuss the benefits of using
new methods of clinical investigation that helps the
understanding of the participation of these intermediary
phenotypes in the evolution of hypertensive heart disease.
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