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Carta 
do Presidente
Fernando Nobre

Fernando Nobre
Presidente

Esse número da Revista Hipertensão encerra as pu-
blicações do ano de 2010 e a um só tempo a gestão 
dessa diretoria que tenho a honra de presidir.

Ao final da administração da Sociedade Brasileira 
de Hipertensão, nos anos de 2009 e 2010, é neces-
sário para nossa avaliação e para o conhecimento de 
todos os associados que façamos um balanço de nos-
sas atividades. 

Essa diretoria, composta por:
•  Fernando Nobre – Presidente
• Artur Beltrame Ribeiro – Presidente Anterior
• Carlos Eduardo Negrão – Vice-Presidente
• Frida Liane Plavnik – 1a secretária
• Andrea de Araujo Brandão – 2a secretária
• Fernanda Consolim-Colombo – Tesoureira

trabalhou com suas melhores potencialidades para 
encetar dois tipos de ações: incrementar as atividades 
usuais da SBH refinando as suas formas e conteúdos 
e criando novas possibilidades para aumentar as suas 
participações entre os profissionais da saúde, seu pú-
blico-alvo e também a população em geral.

Ainda que o momento seja de muitas restrições, 
sobretudo do ponto de vista financeiro, foram rea-
lizadas modificações substanciais no site e nessa re-
vista, dois veículos importantes de comunicação da 
sociedade.

A assessoria de imprensa teve um desempenho nun-
ca antes observado com exposições frequentes na 
grande mídia nacional, em todos os seus segmentos.

Os congressos patrocinados pela SBH atenderam ao 
seu espírito de congregar conhecimentos sobre hi-
pertensão arterial afeitos as três áreas que lhe dão 
sustentação, qual seja: cardiologia, nefrologia e ciên-
cias básicas.

Com o objetivo de manter um programa continua-
do de atualização de todos os seus associados está 
no ar, em www.sbh.org.br, um curso completo de 
conceitos fundamentais em hipertensão arterial. Ao 
todo são seis aulas gravadas por destacados pro-
fessores diretamente envolvidos com o tema hiper-
tensão arterial que revisam conceitos, oferecendo 
informações recentes sobre diagnóstico, tratamento, 
seguimento e prognóstico dos pacientes com hiper-
tensão arterial sistêmica.

Do ponto de vista administrativo, contábil e legal foi 
feita uma auditoria fiscal dos últimos cinco anos de 
atividades da Sociedade Brasileira de Hipertensão 
que serviu para nos mostrar, documentalmente, que 
a SBH está atenta aos princípios fundamentais que 
devem reger uma instituição com as suas caracterís-
ticas e de acordo com eles.

Assim, dentre outras atividades de rotina que deram, 
nos últimos dois anos, sustentação à Sociedade Bra-
sileira de Hipertensão, cumprimos com nosso papel 
e esperamos ter correspondido à confiança deposita-
da pelo seu Conselho Científico nessa diretoria e de 
seus associados.

Ao mesmo tempo em que encerramos nossas ativi-
dades como gestores dessa sociedade agradecendo a 
todos que conosco colaboraram, auguramos à nova 
diretoria composta por:
•  Maria Claudia Costa Irigoyen – Presidente
•  Fernando Nobre – Presidente Anterior
• Décio Mion Jr. – Vice-Presidente
• Roberto Jorge da Silva Franco – 1o secretário
• José Márcio Ribeiro – 2o secretário
• Dulce Elena Casarini – Tesoureira

o mais pleno êxito no desempenho de suas funções.
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Carta 
do Editor
Dante Marcelo A. Giorgi

Dante Marcelo A. Giorgi
Editor

Este quarto número da Revista Hipertensão completa 
o nosso primeiro ano de trabalho. Destacamos a in-
ter-relação entre o coração e o rim na fisiopatologia 
de suas doenças. Essa inter-relação já existe desde as 
origens da Sociedade Brasileira de Hipertensão, com 
a união de nefrologistas e cardiologistas das áreas 
clínicas e das áreas básicas relacionadas ao estudo, 
entendimento e tratamento da hipertensão arterial. 
Além disso, sendo a hipertensão arterial um pro-
blema de saúde pública e, com a dificuldade para 
que haja o controle efetivo da pressão arterial nas 
populações, a criação e o trabalho das equipes mul-
tiprofissionais se fazem necessárias. Destacamos os 
artigos de nossos Departamentos, que ajudam a en-
tender e a orientar os pacientes quanto à necessi-
dade da atividade física, da adesão ao tratamento e 
às orientações quanto a dieta e as modificações do 
estilo de vida. O empenho de todos resultaram em 
uma revista dinâmica e, sobretudo, com revisões de 
alto nível científico e com grande aplicação na práti-
ca clínica diária.

Boa leitura.
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Poluição do ar e efeitos 
cardiorrespiratórios: a importância na 
prática clínica
Air pollution and cardiorespiratory effects: the importance in clinical 
practice

Elisa Maria Siqueira Lombardi
Médica – Grupo de Doenças Ocupacionais e Ambientais e de Cessação de Tabagismo da Divisão de 
Pneumologia do Instituto do Coração (InCor) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
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Médico e Doutorando – Grupo de Doenças Ocupacionais e Ambientais e de Cessação de Tabagismo da 
Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração (InCor) da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo
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Professor Associado da FMUSP e Médico Assistente da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração 
(InCor) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Ubiratan de Paula Santos
Médico Assistente-Doutor – Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração (InCor) da Faculdade de 
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ARTIGO DE REVISÃO

Endereço para correspondência:
Dr. Ubiratan de Paula Santos
Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 44 – 05403-000 – São Paulo – SP
E-mail: pneubiratan@incor.usp.br

Resumo

Inúmeras pesquisas científicas evidenciam a relação entre 
poluição do ar e morbimortalidade por doenças cardiovas-
culares, respiratórias, metabólicas, reprodutivas e neurológi-
cas. Neste capítulo são abordados os principais efeitos respi-
ratórios e cardiovasculares associados à poluição do ar. São 
descritos os efeitos associados a exposições agudas e crôni-
cas, os mecanismos possivelmente implicados no desenvolvi-
mento dos mesmos e medidas de prevenção são sugeridas.
Os efeitos agudos da poluição do ar estão ligados ao au-
mento de consultas de urgência, de internação e de óbitos 
por doenças cardiorrespiratórias, aumento do absenteísmo 
no trabalho e escolar e da automedicação. A exposição 
crônica a poluentes tem impacto significativo no aumento 
da mortalidade por doenças cardiorrespiratórias crônicas, 
aumento da incidência de DPOC e de câncer de pulmão, 

de asma, menor desenvolvimento pulmonar em crianças e 
jovens, de arteriosclerose e hipertensão arterial. Crianças, 
idosos e indivíduos com comorbidades parecem serem mais 
suscetíveis.
A redução dos níveis dos poluentes resulta em rápido im-
pacto na redução da morbimortalidade.
A atenção a este “novo” fator de risco vem merecendo cres-
cente destaque na prática clínica.

Palavras-chave
Poluição do ar e efeitos respiratórios, poluição do 
ar e efeitos cardiovasculares, poluição e doenças 
cardiorrespiratórias.

Abreviações:

OMS: Organização Mundial da Saúde; MP=PM: material particulado; PM10: material particulado com diâmetro aerodinâmico 
menor do que 10 micrômetros; PM2,5: material particulado com diâmetro aerodinâmico menor do que 2,5 micrômetros; 
NOx: óxidos nitrosos; SO2: dióxido de enxofre; CO: monóxido de carbono; O3: ozônio ou ozona; COV: compostos orgânicos 
voláteis; ppb: parte por bilhão; ppm: parte por milhão; PTS: poeiras totais em suspensão, MET: equivalente metabólito;
DCV: doença cardiovascular.
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Abstract

Numerous scientific studies show the relationship between 
air pollution and morbidity and mortality from cardiovas-
cular, respiratory, metabolic, reproductive and neurological 
disorders. This chapter covers the key respiratory and cardio-
vascular effects associated with air pollution. We describe 
the effects associated with acute and chronic exposures, the 
mechanisms possibly implicated in their development and 
prevention measures are suggested.
The acute effects of air pollution are associated with incre-
ased emergency visits, hospitalization and deaths from car-
diorespiratory diseases, increased absenteeism from work 
and school and self-medication. 
Chronic exposure to pollutants has significant impact on the 
increased mortality from chronic cardiorespiratory diseases, 

increased incidence of COPD and lung cancer, asthma, re-
duced lung development in children and young people, ar-
teriosclerosis and hypertension. Children, elderly and those 
with comorbidities seem to be more susceptible.
The reduction of pollutant levels can lead to a rapid impact 
on decreasing morbidity and mortality. Attention to this 
“new” risk factor has been getting increased attention in 
clinical practice.

Key words
Air pollution and respiratory effects,
air pollution and cardiovascular effects, pollution and 
cardiorespiratory diseases.

Introdução

A preocupação com a poluição do ar vem ganhando destaque 
mundial, especialmente pela associação com o aquecimento 
da superfície da terra e os desequilíbrios a ele atribuídos. Esta 
preocupação tem se manifestado especialmente pelos efei-
tos provocados pelos gases de efeito estufa, que destroem 
a camada de ozônio localizada na estratosfera, responsável 
por filtrar a radiação ultravioleta do sol, aumentando assim a 
intensidade com que esta atinge a troposfera, camada acima 
da superfície onde habitamos. Por outro lado, também têm 
sido cada vez mais debatidos os efeitos da poluição do ar, 
gerada pelo homem, sobre a saúde da população. Inúme-
ros estudos realizados, em diversos países, têm evidenciado 
que a exposição à poluição do ar está associada ao aumento 
da morbidade e da mortalidade por doenças respiratórias, 
cardiovasculares, infecciosas, câncer de pulmão, bem como 
à exacerbação em indivíduos com doenças crônicas, como 
diabetes1–4. Neste artigo tratamos dos efeitos da poluição as-
sociados às doenças respiratórias e cardiovasculares.  
Apesar dos efeitos da poluição terem sido descritos desde 
a antiguidade, associados às catástrofes naturais (erupções 
vulcânicas e incêndios) ou pela formação das cidades, que 
concentravam a queima de biomassa para cocção e aqueci-
mento5,6, somente com o advento da revolução industrial a 
poluição passou a atingir, em grandes proporções, a popula-
ção. Os conhecidos episódios caracterizados pela formação de 
nuvens de poluentes ocorridos no Vale do Meuse (Bélgica) em 
1930, Donora (Pensilvânia, EUA) em 1948 e sobretudo o epi-
sódio de Londres, em dezembro de 1952, responsável por 12 
mil mortes7, deram relevância ao tema, que passou a merecer 
a atenção da sociedade e de governos, sendo introduzidos os 
primeiros atos normativos para o controle das emissões no ar. 
Estimavas globais8–10 atribuem aos efeitos da poluição do 
ar ambiental externo, apenas por material particulado fino 

(PM2,5), cerca de 3% dos óbitos por doenças cardiopulmona-
res, 5% dos cânceres de pulmão e 3% de óbitos em crianças 
até cinco anos de idade (1/3 por infecções respiratórias), to-
talizando cerca de 800 mil óbitos prematuros e 6,4 milhões 
de anos de vida perdidos por morte prematura (YLL). Outros 
1,62 milhões de óbitos prematuros e 38,5 milhões de anos 
vividos a menos ou com incapacidade (DALYs) são atribuídos 
à poluição no interior dos domicílios, decorrente da quei-
ma de combustíveis para aquecimento interno e para a pre-
paração de alimentos9. No mundo estima-se que 56,5% da 
população utilize combustíveis sólidos nos domicílios, sendo 
que as estimativas para a América do Sul, incluindo o Brasil, 
sugerem o uso em 24,6% dos domicílios11. 
Apesar da poluição do ar ambiental representar um fator 
de risco bem menor do que o consumo do tabaco – 800 
mil x 5,4 milhões óbitos/ano (estimativas para 2005)12 –, seu 
impacto não é desprezível e principalmente pode ser evita-
do com medidas coletivas, como demonstra a redução da 
poluição que vem ocorrendo em diversas cidades do mundo.
No Brasil, apesar das limitações dos dados ambientais e de 
estudos que incorporem a variedade geográfica, estima-se 
em 13 mil o número de óbitos por ano associados ao mate-
rial particulado13.

Poluição – principais fontes 

Quando nos referimos à poluição, poluição do ar, ou polui-
ção ambiental, neste capítulo, estamos nos referindo à po-
luição do ar em ambientes externos, no meio ambiente, fora 
dos domicílios.
Considera-se ar poluído qualquer alteração na composição 
química, física ou biológica, perigosa ou indesejável, do ar 
que respiramos6. De maneira geral, quando falamos de po-
luição ambiental do ar, nos referimos à presença de gases, 
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ARTIGO DE REVISÃO

vapores e material particulado que não estão 
presentes normalmente em sua composição ou, 
quando constituintes do mesmo, estão em eleva-
da concentração5.
Os poluentes, quanto à forma física, podem ser 
gasosos ou formados por material particulado 
sólido ou líquido. As principais fontes de poluição 
externa são os veículos automotivos e as indústrias, 
com os primeiros predominando na maioria das 
grandes cidades (figura 1). Em diversas regiões do 
mundo e do Brasil a queima de biomassa (cana-
de-açúcar, florestas e pastagens) se constitui na 
principal fonte de poluição do ar11.  

Figura 1
Foto de São Paulo – imagem de poluição vista no horizonte 
(Foto dos autores, de 20/08/2008).

Embora existam estudos revelando efeitos nocivos à saúde 
para todos os poluentes, o mais estudado e sobre o qual 
existem dados mais consistentes é o material particulado, 
uma mistura de partículas líquidas e sólidas, de variada com-
posição química, contendo silicatos, metais, carbono, hidro-
carbonetos, antígenos animais e vegetais. 
O material particulado é classificado pelo seu tamanho em 
PM10 ou fração inalável (formado por partículas com diâmetro 
aerodinâmico inferior a 10 micrômetros), PM2,5 ou fina (me-
nor do que 2,5 micrômetros) e PM0,1 ou ultrafina ou nano-
partículas (menor do que 100 nanômetros). Quanto menor 
a partícula, mais tempo ela pode permanecer em suspensão, 
ser deslocada a grandes distâncias, é mais reativa, se deposita 
com maior facilidade e permanece retida no epitélio e interstí-
cio pulmonar por períodos mais prolongados15,16.
Outro poluente, o ozônio (O3) vem merecendo destaque nos 
últimos anos, até pelo melhor controle dos demais em mui-
tas cidades e pela redução da camada protetora de ozônio 
na estratosfera (camada entre 15 e 50 km de altura, locali-
zada entre a troposfera, inferior, e a mesosfera, superior), 
provocada pelos gases de efeito estufa, o qual facilita que 
os raios solares UV atinjam com maior intensidade a tropos-
fera (camada próxima da superfície da Terra, até cerca de 
10–15 km de altura), com diversos estudos evidenciando a 
associação com aumento da morbimortalidade por doenças 
cardiorrespiratórias17,18.

Efeitos na saúde

Os efeitos dos poluentes dependem das suas características 
físico-químicas, da concentração no ar que respiramos, da 
quantidade inalada, que tem relação com esforço físico, do 
tempo que os indivíduos permanecem expostos e, no caso 
do material particulado, das dimensões, com a maioria dos 
estudos sugerindo que as partículas finas e ultrafinas são 
mais nocivas16,19. Partículas menores possuem, proporcional-
mente, maior número de átomos na superfície, aumentando 
exponencialmente quando abaixo de 30 nanômetros, o que 
as torna mais reativas em contato com a camada de revesti-
mento das vias aéreas15.  
Os estudos epidemiológicos e experimentais têm avaliado os 
efeitos isoladamente de cada poluente, mas não tem sido 
possível estimar com maior precisão o efeito combinado dos 
mesmos, de maneira a reproduzir a real situação vivida pelo 
homem. Acredita-se que os efeitos encontrados estejam su-
bestimados, a exigir precaução cada vez maior e esforço na 
redução das emissões ambientais.
Outro aspecto relevante é a constatação de que mesmo bai-
xas concentrações de poluentes são suficientes para produzir 
efeito significativo. Daniels e cols.20 demonstraram a existên-
cia de uma relação exposição–resposta linear entre a con-
centração de PM10 e a mortalidade cardiopulmonar, e que 
também não há limite ambiental seguro para a exposição ao 
material particulado, o que tem sido comprovado por outros 
estudos4.

Os principais poluentes monitorados pelas agências ambien-
tais, na maioria dos países, inclusive o Brasil, e preconizados 
pela Organização Mundial da Saúde são:

a) Poluentes primários: emitidos diretamente para a at-
mosfera por indústrias, termoelétricas e veículos auto-
motivos: dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio 
(NOx), material particulado (PM), monóxido de carbono 
(CO) e, em alguns países, também são monitorados com-
postos orgânicos voláteis (COV) e metais;

b) Poluentes secundários: resultantes de reações químicas 
ocorridas entre poluentes primários sob ação de radiação 
solar: os principais são o ozônio (O3) e material particu-
lado secundário, como os sulfatos e nitratos. Todos esses 
poluentes são gerados pela queima de combustíveis, ex-
ceto o ozônio, formado a partir da reação química indu-
zida pela oxidação fotoquímica dos compostos orgânicos 
voláteis (VOC), induzida pelos radicais hidroxilas (OH) e 
pelo NO2 na presença de raios ultravioletas provenientes 
da luz solar14, o que explica sua maior elevação nos dias 
ensolarados nos ambientes com maiores concentrações 
de seus precursores – indústrias e veículos automotivos 
(tabela 1). 

02_REV Poluicao.indd   21202_REV Poluicao.indd   212 01/02/2011   11:08:2201/02/2011   11:08:22



213

P O L U I Ç Ã O  D O  A R  E  E F E I T O S  C A R D I O R E S P I R A T Ó R I O S :
A  I M P O R T Â N C I A  N A  P R A T I C A  C L Í N I C A

Poluentes Principais fontes geradoras
Limites de tolerância

 Brasil*                  OMS1

Poluentes primários

Material particulado
(MP=PM – µg/m³)

Emissão de veículos 
automotores, indústrias,

queima de biomassa

PM10 (M24h2): 150
PM10 (MAA): 50

PM10 (M24h): 50
PM10 (MAA): 20

PM2,5 (M24h): 25
PM2,5 (MAA): 10

Dióxido de enxofre
(SO2 – µg/m³)

Indústrias, usinas termoelétricas, 
veículos automotores – queima 

de carvão e óleos

SO2 (M24h2): 365
SO2 (MAA): 80

SO2 (M24h): 20
SO2 (M10min): 500

Dióxido de nitrogênio
(NO2 – µg/m³)

Veículos automotores, usinas 
termoelétricas, indústrias 
– combustão a elevadas 

temperaturas

NO2 (M1h2): 320
NO2 (MAA): 100

NO2 (M24h): 200
NO2 (MAA): 40

Monóxido de carbono
(CO-ppm)

Combustão incompleta de óleo, 
gás natural, gasolina, carvão 
mineral, queima de biomassa

CO (M1h2): 35 ppm
CO (M8h): 8 ppm

CO (M1h): 26 ppm
CO (M8h): 8 ppm

Compostos orgânicos
voláteis – COV

Emissão veicular – vapores
de hidrocarbonetos
(aldeídos, cetonas)

Não-estabelecido Não-estabelecido

Poluentes secundários

Ozônio (O3 – µg/m³) Formado a partir da reação 
entre a luz solar e óxidos de 

nitrogênio e COV

O3 (M1h): 160 O3 (M8h): 100

Material particulado
(MP=PM)

Formado a partir de reações 
fotoquímicas envolvendo gases 

como o NO2

PM10 (M24h2):150
PM10 (MAA): 50

PM10 (M24h): 50
PM10 (MAA): 20

PM2,5 (M24h): 25
PM2,5 (MAA): 10

Tabela 1 – Principais poluentes, fontes de geração e valores limites

* Resolução CONAMA No 03/90; 1. Organização Mundial da Saúde 2006; MAA: média aritmética anual; M: média; 2. Não deve ser excedido
 mais do que uma vez por ano; ppm: parte por milhão; M1h: maior média diária de 1 hora; M8h: maior média diária de 8 horas.

Os efeitos da poluição do ar têm sido estimados através de 
estudos que exploram a variação temporal em curto espaço 
de tempo, horas ou dias, e de estudos que avaliam os efei-
tos decorrentes da exposição prolongada no tempo (anos 
ou décadas), em diferentes cidades ou áreas geográficas 
definidas. Os primeiros, chamados de efeitos agudos, se 
manifestam principalmente em indivíduos mais suscetíveis, 
como crianças, idosos e naqueles com comorbidades4. Têm 
sido avaliados por meio de estudos de séries temporais (cujos 
desfechos mais avaliados são a mortalidade e as admissões 
hospitalares ou consultas de urgência ou emergência), de es-
tudos de painel, onde em um grupo de indivíduos são estuda-
dos determinados desfechos (sintomas, sinais e marcadores 
fisiológicos), estudos case-crossover ou ainda experimentais. 
Os efeitos crônicos, que podem atingir toda a população, 
em variado grau e tipo de acometimento, em decorrência 
da carga de exposição, da composição dos poluentes e do 
polimorfismo genético4,6, têm sido avaliados principalmente 
através dos estudos de coorte, cujos desfechos são a mortali-
dade, a morbidade ou alterações em marcadores biológicos.

Entre estes dois extremos, efeitos da variação diária da polui-
ção e efeitos observados pela exposição cumulativa ao longo 
dos anos, alguns estudos têm avaliado utilizando lags inter-
mediários (tempo decorrido entre o momento da exposição 
e a ocorrência do evento estudado) de 30 a 60 dias21. Outros 
estudos têm captado também uma variação intermediária 
no tempo em decorrência de intervenções externas. Pope22 
verificou uma redução da mortalidade em 3,2% no Vale 
do Utah, EUA, após a redução na concentração de PM10 
em 15 µg/m³, em decorrência do fechamento de uma si-
derúrgica durante 13 meses, por litígio trabalhista. Clancy et 
al.23, em Dublin, também encontraram redução na mortalida-
de após a entrada em vigência de lei que baniu a queima de 
carvão no interior dos domicílios.
Estudos experimentais em humanos, animais e plantas têm 
sido realizados, principalmente, com o objetivo de esclare-
cer os mecanismos implicados nas alterações induzidas pe-
los poluentes, bem como para auxiliar na mensuração dos 
efeitos observados nos estudos epidemiológicos em huma-
nos.
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Efeitos respiratórios

Na tabela 2 é apresentado um resumo dos efeitos 
agudos e crônicos das doenças respiratórias com 
evidências de associação com a poluição do ar, 
descritos de maneira detalhada a seguir.

Efeitos associados a exposições/variações 
agudas da poluição
Centenas de estudos têm evidenciado de maneira 
consistente os efeitos agudos, associados à expo-
sições de curta duração, da poluição do ar, no 

sistema respiratório4,24.

• Impactos na internação hospitalar e mortalidade
Diversos estudos têm comprovado ser a poluição do ar um 
fator de risco independente associado ao aumento do nú-
mero de internações hospitalares, de atendimentos de emer-
gência e de óbitos4. Estudo que avaliou os efeitos da polui-
ção nas internações hospitalares, englobando dez cidades 
e 1,8 milhões de habitantes dos EUA, revelou um aumento 
nas admissões hospitalares de 2,5% por DPOC e de 1,95% 
por pneumonia para cada aumento de 10 µg/m³ na concen-
tração de PM10

25.
Abrangente estudo europeu (APHEA – Air Pollution and 
Health: a European Approach) também sobre admissões 
hospitalares, envolvendo 38 milhões de habitantes de oito 
cidades, revelou um aumento de 1,0% nas internações por 
asma e por DPOC e de 0,9% para todas as doenças respirató-
rias em geral, na população acima de 65 anos26. 
Estudo norte-americano (NMMAPS), abrangendo 50 milhões 
de moradores das 20 principais regiões metropolitanas, en-
controu um aumento de 0,69% na mortalidade por doenças 
cardiopulmonares para cada elevação em 10 µg/m3 na con-
centração do PM10

3. Estudo recente (APHENA – Air Pollution 
and Health: a Combined European and North American Ap-
proach) com reanálise combinada dos estudos antes referi-
dos25,26, envolvendo 90 cidades dos EUA, 32 cidades euro-
peias e 12 canadenses, confirmou os achados dos estudos 
anteriores, com correspondência entre os efeitos na mortali-
dade observados nos países europeus e nos Estados Unidos e 
um maior efeito observado nas cidades canadenses27.
Metanálise dos principais estudos norte-americanos e euro-
peus revelou um aumento entre 0,4% a 1,3% na mortalida-
de cardiopulmonar associado a cada incremento de 10 µg/
m³ de PM2,5 ou 20 µg/m³ de PM10

28. Esses valores, embora 
pequenos, muito inferiores aos observados nos estudos de 
mortalidade associados aos efeitos crônicos, são consisten-
tes e acredita-se que estejam subestimados, provavelmente 
pelo efeito subagudo (em vários dias seguintes) da elevação 
da poluição em um determinado dia, difícil de ser captado 
adequadamente por esses tipos de estudos28,29. 
No Brasil, estudos de séries temporais têm apresentado re-
sultados semelhantes tanto associados à poluição veicular 
como à decorrente da queima de biomassa. Dois estudos 

Efeitos associados a exposições agudas
(horas ou dias após elevação da poluição)

• Aumento da mortalidade por doenças respiratórias.
• Exacerbação dos sintomas em indivíduos com DPOC e asma.
• Maior frequência de infecções respiratórias agudas.
• Aumento do número de internações hospitalares por 

pneumonia.
• Aumento da prevalência de sintomas e sinais de irritação nos 

olhos, narinas e garganta.
• Aumento da prevalência de sintomas respiratórios agudos 

(sibilância, tosse, expectoração).
• Necessidade de aumentar a dose de uso de medicamentos.
• Alterações agudas na função pulmonar.
• Aumento do número de consultas médicas, de atendimento 

de emergência, de internação e da mortalidade por doenças 
respiratórias.

• Maior taxa de absenteísmo no trabalho e escolar.

Efeitos associados à exposição crônica
(anos de exposição acumulada)

• Aumento da mortalidade por doenças respiratórias.
• Aumento da incidência e prevalência de asma e DPOC.
• Aumento da incidência e mortalidade por câncer de pulmão.
• Aumento da incidência e de mortalidade por pneumonia e 

influenza.
• Alterações crônicas na função pulmonar:

1. Redução crônica do VEF1 e CVF.
2. Menor desenvolvimento pulmonar em crianças e jovens.
3. Aumento da prevalência de pessoas com VEF1 abaixo da 

normalidade.
4. Aumento na taxa de declínio do VEF1.

Tabela 2 – Poluição do ar e efeitos respiratórios:
evidências atuais

Fonte: OMS 2006. VEF1: volume expiratório forçado no 1o segundo;
CVF: capacidade vital forçada.

realizados na cidade de São Paulo encontraram aumento do 
número de internações por doenças respiratórias em idosos1 
e em crianças30. Estudando crianças e jovens, Braga et al.30 
encontraram aumento de 2,7% e de 1,5% nas internações de 
menores de dois anos e na faixa entre 14 e 19 anos, respec-
tivamente, associado a cada elevação de 10 µg/m³ na con-
centração de PM10, além de verificarem efeito também dos 
poluentes gasosos. Martins et al.1, em estudo de série tem-
poral, com idosos acima de 64 anos, encontraram aumento 
de 18% e de 14% nas internações por complicações respira-
tórias associadas à elevação de 11,82 µg/m³ na concentração 
de dióxido de enxofre e de 35,87 µg/m³ na concentração de 
ozônio respectivamente. 
Cinco estudos sobre mortalidade em crianças menores de 
cinco anos, três deles realizados no Brasil, revelaram um au-
mento médio de 1,7% da mortalidade, associado à elevação 
de 10 µg/m³ de PM10

24.
Em resumo, as análises dos estudos realizados em diversos 
países quanto aos efeitos de variações agudas da poluição 
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sugerem um aumento médio de 1,0% em adultos (0,5% a 
1,6%), de 1,6% em crianças abaixo de cinco anos (0,34% 
a 3,0%) e de 2% em idosos (acima de 65 anos) na mortali-
dade para cada elevação de 10 µg/m3 na concentração de 
PM10

4,24,77; que crianças e idosos são mais suscetíveis; não 
existe um limiar de segurança para material particulado e 
que o efeito dos poluentes é concentração-dependente: 
quanto maior a concentração maior o efeito20.

• Sintomas respiratórios e função pulmonar
A prevalência de sintomas respiratórios, o declínio da função 
pulmonar e o aumento da responsividade brônquica aguda e 
reversível, em adultos e crianças, têm sido descritos em vários 
estudos31,32. Estudo que envolveu 861 crianças com asma per-
sistente, em sete cidades dos EUA, avaliadas a cada seis me-
ses durante dois anos, encontrou maior prevalência de sinto-
mas respiratórios e redução da função pulmonar associada à 
elevação de PM2,5, SO2 e NO2, apesar destes poluentes esta-
rem abaixo dos limites recomendados naquele país32. Estudo 
realizado no Canadá também revelou declínio da função pul-
monar em crianças asmáticas, associado à elevação de PM2,5 
no dia precedente; ou seja, variações diárias da poluição po-
dem influenciar agudamente a função pulmonar33. Por outro 
lado, estudo realizado na Suíça envolvendo 9.500 crianças, 
de diversas cidades34, revelou que a redução dos níveis de 
PM10 em torno de 30% foi associada à redução de sintomas 
respiratórios como tosse crônica, tosse noturna e bronquite, 
na mesma proporção média, evidenciando a importância da 
redução da poluição do ar e seu rápido impacto na saúde.

• Poluição em indivíduos com asma
A poluição é um fator que contribui para a sensibilização 
alérgica e pode induzir à exacerbação de indivíduos asmáti-
cos, maior frequência de sintomas e redução da função pul-
monar, provavelmente pela indução de estresse oxidativo e 
inflamação brônquica, efeitos amplamente comprovados35. 
Um interessante estudo realizado em Londres, que envolveu 
um grupo de 60 adultos com asma leve e moderada, em ca-
minhadas com duas horas de duração; sendo um dia em um 
parque com baixas concentrações de poluentes e outro dia, 
três semanas depois, junto a uma via de tráfego intenso e 
com níveis de poluição bem mais elevados, verificou que ao 
final da caminhada no ambiente poluído ocorreu uma redu-
ção da CVF, do VEF1 e aumento de mieloperoxidase no escar-
ro induzido, em comparação com a caminhada no parque36. 
Estudo com crianças32 revelou aumento da prevalência de 
sintomas respiratórios e de absenteísmo escolar associados 
à elevação de poluentes, de maneira mais expressiva ao NO2, 
evidenciando a importância da poluição de origem veicular.
O conhecimento existente recomenda que pacientes asmáti-
cos sejam monitorados com maior frequência nos períodos 
do ano com maiores variações e elevação da poluição, po-
dendo necessitar de ajustes nas doses de medicamentos ou 
a introdução temporária dos mesmos.

• Poluição em indivíduos com DPOC

Indivíduos com DPOC são especialmente suscetíveis aos efei-
tos dos poluentes37. Apresentam maior frequência de exa-
cerbações, internações e óbitos associados à elevação agu-
da da poluição, o que não ocorre com indivíduos normais. 
Extensa revisão sobre o tema38 avaliou os principais estudos 
associando o aumento da mortalidade e da internação ou de 
consultas de emergência ao aumento da poluição, principal-
mente ao material particulado, em indivíduos com DPOC. O 
aumento na mortalidade por DPOC, associado a um incre-
mento de 10 µg/m³ de PM10, apresentou variação de 0,5% a 
6% entre os diversos estudos, com maior impacto nos países 
menos desenvolvidos38. Estudo brasileiro39 encontrou um au-
mento de consultas de emergência em pacientes com DPOC, 
associado a material particulado e poluentes gasosos; a ele-
vação de 10 µg/m³ de PM10 esteve associada ao aumento de 
6,71% no número de consultas médicas.

• Poluição e realização de exercícios
Frequentemente somos demandados por pacientes e pela 
mídia sobre este tema. Realizar exercícios físicos é uma 
recomendação com comprovada eficácia para reduzir a 
morbimortalidade por diversas doenças, entre elas as car-
diorrespiratórias40. Entretanto, a realização de exercícios 
em ambientes poluídos, além de estar associada a um pior 
desempenho em atletas, pode trazer consequências para a 
saúde em populações suscetíveis (crianças, idosos e indiví-
duos com doenças crônicas). A realização de exercícios na 
presença de concentrações elevadas de ozônio, como pode 
ocorrer em dias ensolarados em parques da cidade de São 
Paulo, reduz a função pulmonar41 e diminui a capacidade 
inspiratória de indivíduos normais42. Estudo realizado em 
Roma, comparando desempenho de policiais controladores 
de tráfego e controles, em teste de exercício incremental, en-
controu alterações em 40% dos policiais, inclusive dessatura-
ção de O2, contra nenhum evento observado nos controles43.
A realização de exercícios próximos a vias de tráfego inten-
so aumenta os níveis de carboxihemoglobina (30 minutos 
de corrida podem elevar a COHb para níveis equivalentes ao 
consumo de 10 cigarros/dia) e reduz o desempenho aeróbio 
de atletas44. Indivíduos com asma moderada podem apre-
sentar declínio significativo da função pulmonar e inflamação 
brônquica, como evidenciado no estudo realizado em Lon-
dres, antes relatado36.
Durante a realização de exercícios aeróbios o ar inspirado 
penetra nas vias aéreas, preferencialmente pela boca, sendo 
maior o volume-minuto e a capacidade de difusão, facilitan-
do a penetração de poluentes44. A quantidade de partículas 
ultrafinas que se deposita no trato respiratório durante a 
realização de exercícios moderados é cerca de cinco vezes 
superior, em comparação com repouso45.
Apesar de não estar bem estabelecido o balanço entre 
os efeitos benéficos do exercício versus o efeito de sua 
realização em ambiente poluído, recomenda-se46 que in-
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divíduos suscetíveis (pacientes com asma persis-
tente, com DPOC, cardiopatas, idosos e crianças) 
evitem:
•  a realização de exercícios em dias com índice 

de qualidade do ar inadequado;
•  a realização de exercícios em vias com elevado 

tráfego de veículos ou próximo a fábricas emis-
soras;

•  nos horários de pico de tráfego nas cidades e, 
nos dias muito secos, com umidade do ar abai-
xo de 30%.

• Poluição por queima de biomassa 
Em muitas cidades do Brasil, principalmente no Estado de 
São Paulo, mas também na região centro-oeste e amazô-
nica, a poluição tem como principal fonte a queima da 
biomassa (queimadas de pastos, de florestas e da palha 
da cana-de-açúcar). Dois estudos realizados em municípios 
com predomínio da poluição pela queima de cana-de-açúcar 
revelaram associação da poluição com admissões hospita-
lares superiores aos encontrados nos estudos em cidades 
com predomínio da poluição veicular. Cançado et al.47, em 
estudo realizado na cidade de Piracicaba, SP, encontraram 
elevação em 21,4% nas internações hospitalares por doen-
ças respiratórias, em crianças abaixo de 13 anos, para cada 
aumento de 10,2 µg/m³ na concentração de PM2,5. Arbex et 
al.48, em estudo realizado na cidade de Araraquara, encon-
traram elevação de 11,6% nas admissões por asma associa-
da a aumento de 10 µg/m³ na concentração de partículas 
totais em suspensão (PTS). Esses achados são corroborados 
por diversos outros estudos relatados em recente revisão so-
bre o tema49.
A diferença nos efeitos encontrados entre os estudos pode 
decorrer das diferentes características físico-químicas dos 
poluentes emitidos em cada região, do nível de exposição e 
das desigualdades sociodemográficas da população, como 
verificado e sugerido em outros estudos50,51.

Efeitos associados à exposição crônica ou
prolongada ao ar poluído
A associação entre exposição crônica a poluentes do ar e o 
aumento da morbidade e da mortalidade por doenças respi-
ratórias tem sido demonstrada em diversos estudos4,24. Um 
dos primeiros e importantes estudos envolveu uma coorte 
de seis grandes cidades dos EUA52, com diferentes níveis 
de poluição, que revelou um risco 26% maior de morte por 
doenças cardiopulmonares entre os moradores das cidades 
mais poluídas com relação às menos poluídas e um incre-
mento de 8% na mortalidade por doenças respiratórias as-
sociado à elevação de 10 µg/m³ na concentração de PM2,5. 
Esses achados foram confirmados por outros estudos, entre 
eles o estudo prospectivo envolvendo 500 mil adultos de 50 
estados dos EUA2, que encontrou aumentos de 9% e 14% 
do risco de mortalidade para doenças cardiopulmonares e 

câncer de pulmão, respectivamente, associados à elevação 
em 10 µg/m3 na concentração de material particulado (PM2,5) 
e, em menor proporção, também a sulfatos e ao dióxido de 
enxofre2. Também foi encontrado aumento em 20% na mor-
talidade por pneumonia e influenza em não-fumantes53. Na 
mesma coorte, dados recentes encontraram aumento de 4% 
por doenças respiratórias associado a cada incremento de 
10ppb na concentração de ozônio18.
Estudo realizado em cidade canadense encontrou risco duas 
vezes maior de internação hospitalar por pneumonias (devi-
do às manifestações clínicas), em pacientes idosos, associa-
do à exposição crônica a PM2,5 e NO2

54. 
Análise conjunta dos principais estudos sobre os efeitos crô-
nicos e mortalidade realizados nos EUA estima um aumento 
entre 6% e 17% na mortalidade respiratória  associado à ele-
vação de 10 µg/m³ de PM2,5

28, semelhante aos achados em 
estudos europeus55.

• Poluição e risco de desenvolvimento de DPOC 
Estudos recentes revelam, além de maior risco de exacerba-
ção da doença, aumento do risco de desenvolvimento de 
DPOC associado à poluição e que a exposição crônica tem 
nos pacientes com DPOC um efeito mais relevante. Estudo 
realizado na Noruega revelou aumento da mortalidade em 
17% em indivíduos com DPOC com 50 anos ou mais, asso-
ciado a NO2, mesmo em baixas concentrações, inferiores a 
60 µg/m³ (o limite brasileiro é de 100 µg/m³ e o recomenda-
do pela OMS, de 40 µg/m³ – ver tabela 1)56. Estudo longitu-
dinal57 demonstrou que os habitantes de áreas mais poluídas 
de Los Angeles apresentaram declínio do volume expiratório 
forçado no primeiro segundo (VEF1) 24 ml/ano maior com 
relação a moradores de áreas menos poluídas. Estudo pros-
pectivo realizado na Alemanha58, avaliando relação entre 
poluição e DPOC, em 4.755 mulheres entre 54 e 55 anos de 
idade, observou um decréscimo de 5,1% no VEF1 e um risco 
de 33% para desenvolvimento de DPOC, associado a um au-
mento médio de 7 µg/m³ na concentração de PM10, em cinco 
anos. O mesmo estudo também mostrou que as mulheres 
que moravam até cem metros de distância de vias de grande 
tráfego apresentaram um risco 1,8 vezes maior de desenvol-
ver DPOC, em comparação com aquelas que moravam em 
áreas mais distantes58.

• Poluição e risco de desenvolvimento de asma
Tema controverso até alguns anos atrás, pela falta de evi-
dência consistente dos estudos até então publicados, es-
tudos prospectivos realizados nos últimos anos trouxeram 
novos dados, evidenciando a associação entre exposição 
a poluentes e o aumento da incidência de asma. Em co-
munidades com elevada concentração de ozônio, o estu-
do encontrou risco 3,3 vezes maior de desenvolvimento 
de asma em crianças que praticavam >3 tipos de espor-
tes com relação a crianças que não praticavam59. O estudo 
também mostrou que a prática de exercícios em ambientes 

02_REV Poluicao.indd   21602_REV Poluicao.indd   216 01/02/2011   11:08:2301/02/2011   11:08:23



217

P O L U I Ç Ã O  D O  A R  E  E F E I T O S  C A R D I O R E S P I R A T Ó R I O S :
A  I M P O R T Â N C I A  N A  P R A T I C A  C L Í N I C A

com baixos níveis de O3 não esteve associada a aumento 
da incidência de asma, confirmando os dados de outros 
estudos que evidenciam serem estes efeitos concentração-
dependentes59. 
Morgenstern et al.60, em estudo com 5.900 crianças entre 
4 e 6 anos, encontrou maior risco de desenvolvimento de 
asma, febre do feno e de sensibilização alérgica a pólen 
associado a PM2,5 e o fato de morarem a menos de 50 
metros de corredores de ônibus, reforçando as hipóteses 
de outros autores sobre o envolvimento da poluição nos 
mecanismos de sensibilização e desenvolvimento de aler-
gia46.
Outro interessante estudo prospectivo acompanhou o de-
senvolvimento pulmonar em crianças dos 10 aos 18 anos, 
em 12 cidades da Califórnia, evidenciando um déficit fun-
cional, com menor aumento do VEF1 aos 18 anos associado 
a PM2,5, NO2, vapores ácidos e carbono. A proporção de jo-
vens que aos 18 anos apresentou VEF1 menor do que 80% 
do valor predito foi 4,9 vezes maior (prevalência de 7,9%) 
nas comunidades com os maiores níveis de PM2,5, em com-
paração com as comunidades com os menores níveis61. Ou-
tro estudo do mesmo grupo verificou que, após oito anos 
de seguimento, a diferença na CVF e no VEF1 nas crianças 
que moravam numa distância de até 500 metros de vias de 
grande tráfego de veículos passou de  -17ml e -23 ml, aos 
10 anos de idade, para -70 ml e -100 ml, respectivamente, 
aos 18 anos de idade, em comparação com crianças que 
cresceram morando a mais de 1.500 metros dessas vias62. 
Estudo prospectivo realizado em crianças do sul da Califór-
nia encontrou um risco de 29% para incidência de asma 
associado à elevação de 6,2 ppb na concentração de NO2, 
revelando a importância da poluição veicular em sua gê-
nese63. Outro estudo, realizado em cidades de uma região 
da Holanda, acompanhou, por oito anos, uma coorte de 
3.863 crianças desde o nascimento e encontrou aumento 
da incidência de asma em 28% e da prevalência em 26% 
associado ao PM2,5 e com efeitos semelhantes verificados 
com o NO2 e fuligem, reforçado o efeito da poluição de 
origem veicular com aumento da incidência de asma64.
Dados recentes também têm demonstrado a associação en-
tre a exposição a poluentes durante a gestação e o desen-
volvimento de asma na infância ou menor desenvolvimento 
pulmonar65.
Com base em análises de estudos e modelos de risco, a 
OMS66 estima, para exposição crônica, para cada 10 µg/m³ 
de aumento na concentração de PM2,5, acima do nível basal 
de 10 µg/m³, um número adicional de 3.350 crianças com 
sintomas de bronquite por ano (numa cidade com população 
de um milhão de habitantes e cerca de 200 mil crianças)66. 
Apesar das diferenças a serem consideradas, especialmente 
as sociodemográficas, numa cidade com as dimensões de 
São Paulo (11 milhões de habitantes), com concentração mé-
dia estimada de PM2,5 de 20 µg/m³, que representa cerca de 
50% dos valores de PM10, teríamos um número adicional, 
portanto passível de prevenção, de 33.500 crianças com sin-
tomas de bronquite por ano.

• Poluição e câncer de pulmão
Diversos estudos têm evidenciado a relação entre a exposi-
ção a poluentes e o desenvolvimento de câncer de pulmão, o 
que pode ser atribuído tanto à ação direta dos cancerígenos 
presentes na poluição quanto à inflamação crônica induzida 
pelos mesmos4,6. Em média, a exposição crônica à poluição 
do ar aumenta em cerca de 20%–30% o risco de incidência 
de câncer de pulmão4,67. Estudo de coorte norte-americano 
revelou aumento da mortalidade por câncer de pulmão em 
14%, associado à exposição crônica e a cada incremento de 
10 µg/m³ de PM2,5

2. Estimativa global atribui 5% dos cânce-
res de pulmão à poluição do ar ambiental10. Estudos realiza-
dos nos países europeus atribuem entre 5% e 7% dos cânce-
res de pulmão em não-fumantes e ex-fumantes aos efeitos 
da poluição68.

Mecanismos envolvidos nos efeitos respiratórios
Diversos mecanismos têm sido sugeridos para explicar os 
efeitos respiratórios da poluição do ar, a maioria deles con-
verge para o papel central do estresse oxidativo4,6 que, de 
maneira resumida, pode ser definido como um processo po-
tencialmente nocivo, que ocorre quando existe um desba-
lanço decorrente do excesso de radicais livres com relação 
às defesas antioxidantes69. Os poluentes inalados, por con-
terem radicais livres (como os óxidos nitrosos) ou induzirem 
a sua formação ao entrar em contato e reagir com substân-
cias presentes na camada fluida de revestimento do epité-
lio pulmonar, são neutralizados pelas defesas antioxidantes 
nela presentes (glutationa, superóxido dismutase, catalase, 
tocoferol, ácido ascórbico, ácido úrico). A depender da pro-
gressão da exposição e da concentração inalada, novas de-
fesas antioxidantes são geradas como resposta à ação do 
poluente, através do estímulo de fatores transcrição nuclear, 
como o fator nuclear eritroide-2 (Nrf-2) nas células epiteliais 
brônquicas, alveolares e nos macrófagos69.
Se a exposição a poluentes for ainda mais elevada e/ou persis-
tente amplia-se o desbalanço entre os radicais livres e as de-
fesas oxidantes, levando à progressão do estresse oxidativo, 
que, também de maneira simplificada, pode ser caracterizada 
pela depleção de glutationa intracelular (reduzida, GSH) e o 
acúmulo de glutationa oxidada (GSSG). Como consequência, 
os radicais livres em excesso agridem e oxidam componentes 
celulares, como lípides, proteínas e ácidos nucleicos, podendo 
induzir dano tecidual e estimular, através da proteína quinase 
ativadora de mitose (MAPK), fatores de transcrição nuclear, 
como a proteína ativadora-1 (AP-1) e o fator de transcrição 
nuclear Kappa B (NFκB), responsáveis pela transcrição de ge-
nes que vão dar origem às citocinas, quimiocinas e molécu-
las de adesão, responsáveis pelo afluxo e acúmulo de células 
inflamatórias para o local da agressão, onde irão gerar mais 
radicais livres37,46,70. A perpetuação desse processo leva à le-
são mitocondrial, apoptose e necrose celular podendo indu-
zir alterações estruturais crônicas (aumento da produção e 
diminuição do clearance mucociliar, ruptura das junções que 
formam a barreira epitelial, infiltração de neutrófilos, de cé-
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lulas mononucleares e de linfócitos e consequen-
te inflamação e hiper-responsividade brônquica), 
incluindo danos no DNA, cujos acúmulos estão 
na base do maior risco para o desenvolvimento 
de neoplasias37,46,71.
A diminuição da atividade macrofágica associa-
da à poluição do ar tem sido demonstrada em 
estudos experimentais. Exposição de macrófagos, 
in vitro, diminui a habilidade da lipopolissacáride 
(LPS), uma substância bactericida, de estimular 
a produção de interleucina-1 (IL-1) e de fator de 
necrose tumoral-α (TNF-α). Exposição de ratos ao 
material particulado diminui a capacidade dos 

macrófagos de produzir espécies reativas de oxigênio em res-
posta a fungos, reduz a produção de interferon, favorecendo 
a multiplicação viral e reduzindo o clearance de bactérias. Es-
ses dados poderiam explicar o aumento da susceptibilidade 
às infecções por reduzir o potencial da atividade antimicro-
biana dos macrófagos72.
Diversos estudos epidemiológicos e experimentais também 
têm sugerido a interação de poluentes e alérgenos, que po-
deria estar na origem do aumento da incidência e prevalên-
cia de asma em locais com maiores níveis de poluentes. A 
hipótese sugerida é de que o estresse oxidativo acaba por 
levar a alterações na memória adaptativa do sistema imuno-
lógico, tornando os indivíduos mais precocemente sensíveis 
a alérgenos. Por outro lado, alérgenos ambientais podem ser 
absorvidos pelo material particulado e assim permanecer por 
mais tempo nas vias aéreas. É conhecido também que níveis 
elevados de CO2 estimulam a polinização das plantas, outra 
importante fonte de rinite e asma46. 

Efeitos cardiovasculares

Inúmeros estudos, publicados nos últimos vinte anos têm 
demonstrado os efeitos da poluição do ar, especialmente do 
material particulado, no sistema cardiovascular. Tanto efeitos 
decorrentes de variações agudas dos poluentes como da ex-
posição crônica (tabela 3)73–76.
A elevada prevalência das doenças cardiovasculares, em parti-
cular as doenças cárdio e cerebrovasculares, conferem maior 
relevância ao tema, pois efeitos de pequenas dimensões po-
dem apresentar grande impacto na morbimortalidade.

Efeitos cardiovasculares associados à exposição aguda
Um grande número de estudos epidemiológicos, realizados 
em diversos países e continentes, tem evidenciado um discre-
to, mas consistente, aumento da morbimortalidade associa-
do às variações nas concentrações diárias de poluentes74,77.

• Impactos na mortalidade, atendimentos de 
emergência e internação hospitalar 

Análises dos principais estudos publicados revelam um au-
mento na mortalidade cardiovascular, entre 0,4% a 1,0%, 

associado à elevação de 10 µg/m³ na concentração de PM2,5, 
do 1o ao 5o dias precedentes73,74. Esses estudos também su-
gerem não haver um limite de exposição seguro para o ho-
mem e demonstraram que outros poluentes, como o NO2

78 e 
o monóxido de carbono79, e não apenas o material particula-
do, estão associados ao aumento da mortalidade.
Metanálise dos principais estudos publicados nos últimos 20 
anos73,74 revela que uma elevação de 10 g/m³ na concentra-
ção de PM está associada a um aumento de 0,8% na in-
ternação por doença cerebrovascular, de 0,86% por doença 
vascular periférica, de 0,44% por doença isquêmica cardíaca, 
de 0,57% por arritmia e de 1,28% por insuficiência cardíaca.
Estudo realizado por nosso grupo encontrou aumento de 
cerca de 3% no número de consultas de emergência por ar-
ritmia no pronto-socorro do Instituto do Coração, associado 
à variação de 10 µg/m³ na concentração de MP10, sendo que 
impactos maiores foram associados aos poluentes gasosos, 
exceto ozônio80.
Estudo realizado na Alemanha envolvendo 691 indivíduos 
que apresentaram infarto do miocárdio e sobreviveram por 
pelo menos 24 horas após o evento encontrou uma associa-
ção 2,9 vezes maior entre o início do evento e a exposição ao 
tráfego de veículos, sendo o risco proporcional ao tempo de 
permanência no trânsito e mais elevada entre os ciclistas (OR: 
3,94), em função da maior ventilação e consequentemente 
maior inalação de poluentes; nas mulheres (OR: 4,51) e nos 
indivíduos com comorbidades cardiovasculares crônicas81.
Poluente que vem merecendo atenção crescente, por ser o 

Principais efeitos associados a exposições agudas 

• Aumento da morbidade, mortalidade e hospitalização por 
doenças cardiovasculares.

• Aumento de internação e óbitos por insuficiência cardíaca e 
doença isquêmica do coração.

• Aumento da internação e óbitos por doença cerebrovascular.
• Alteração da variabilidade da frequência cardíaca.
• Aumento da viscosidade, da agregação plaquetária e da 

coagulação sanguínea.
• Aumento de marcadores inflamatórios sitêmicos (PCR, 

fibrinogênio).
• Disfunção endotelial e aumento da coagulação sanguínea.
• Aumento da pressão arterial.
• Aumento do risco de doença vascular periférica.
• Aumento de internação e óbitos por arritmia cardíaca.

Principais efeitos associados à exposição crônica

• Aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares.
• Aumento de eventos e de mortalidade por doença isquêmica 

do coração.
• Aumento da incidência e progressão de aterosclerose.
• Aumento do risco de trombose venosa profunda.
• Ativação endotelial e da coagulação.
• Insuficiência cardíaca, arritmia e alteração da VFC.

Tabela 3 – Poluição do ar e efeitos cardiovasculares: 
evidências atuais
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Estudo controlado93, com 20 indivíduos com história prévia 
de infarto do miocárdio e estáveis submetidos a exercício 
moderado, uma vez na presença de ar filtrado e outra na 
presença de poluído, revelou depressão de segmento ST de 
8 e 22 milivolts/segundo, respectivamente, sem diferença na 
frequência cardíaca e com redução significativa, no grupo 
exposto a poluentes, do ativador tecidual de plasminogênio, 
achados que podem auxiliar na compreensão dos eventos 
cardiovasculares associados à poluição do ar.
Outras alterações: alterações na função vascular94; na repola-
rização cardíaca, demonstradas pela depressão do segmento 
ST ao ECG, em idosos ou coronariopatas93,95 expostos ao exer-
cício na presença de ar poluído, também têm sido descritas.

Efeitos cardiovasculares associados à exposição crônica
O impacto dos efeitos da exposição crônica a poluentes é bem 
mais relevante do que os observados nas exposições agudas. 
O conjunto das evidências dos principais estudos de coorte re-
vela um risco de mortalidade entre 3% e 76% associado a uma 
elevação na concentração crônica de MP2,5 de 10 µg/m³ 74, com 
os maiores impactos sendo observados no sexo feminino96,97.
A comparação de estudos norte-americanos envolvendo ta-
bagismo e poluição sugere um risco aumentado de doença 
cardiovascular, associado ao consumo de 1,5 cigarros/dia, de 
1,63 vezes98 contra 1,28 vezes67, observado na exposição a 
um aumento de 10 g/m³ na concentração de PM2,5. Como a 
fumaça do tabaco acomete os que fumam ativa e passiva-
mente, cerca de 20%–30% da população mundial, e a polui-
ção atinge mais da metade da população mundial, o risco as-
sociado à poluição, embora menor, possui  grande relevância.
Embora ainda carecendo de confirmações mais conclusivas, di-
versos estudos experimentais e epidemiológicos74 têm eviden-
ciado efeito da exposição no desenvolvimento e progressão 
da aterosclerose. Avaliação recém-publicada, de cinco estudos 
duplo-cegos e randomizados realizados na região de Los An-
geles, revelou que indivíduos que moravam até cem metros de 
distância de vias de grande tráfego de veículos apresentaram 
uma progressão acelerada do espessamento das camadas mé-
dia e íntima da carótida (5,5 µm), valor mais de duas vezes 
superior ao observado na média da população e com risco 
aumentado associado à maior concentração de PM2,5

99.
Estudo longitudinal envolvendo mais de cinco mil partici-
pantes, recrutados em centros de seis estados dos EUA, sem 
manifestações clínicas de doença cardiovascular, revelou risco 
aumentado de espessamento da camada média-íntima da ca-
rótida associado com exposição a mais de vinte anos a PM2,5

100.

Mecanismos implicados nos efeitos cardiovasculares
Vários estudos têm sido realizados na tentativa de explicar 
os mecanismos envolvidos nos efeitos cardiovasculares as-
sociados à poluição. A inalação de PM induziria ao estado 
de estresse oxidativo, responsável pela inflamação pulmonar, 
que de um lado estimularia receptores do sistema nervoso 
autônomo levando a desbalanço autonômico em favor do 

que mais tem se elevado ou não tem sido reduzido, o ozô-
nio, embora com menor magnitude do que observado no 
sistema respiratório, parece estar associado ao aumento do 
risco de IAM, como sugere estudo realizado na região de 
Tolouse, França82, que encontrou um risco aumentado de 5% 
associado a um aumento de 5 µg/m³ na concentração de O3, 
em concordância com outros estudos83.

• Alteração na variabilidade da frequência cardíaca (VFC) 
e na pressão arterial sistêmica (PAS)

Vários estudos têm mostrado de maneira consistente o efei-
to da poluição na pressão arterial e no sistema nervoso au-
tônomo, com redução da VFC73,74,84. Estudo realizado em 50 
controladores de tráfego hígidos, na cidade de São Paulo, 
revelou elevação da pressão arterial média em 2,4 mmHg e 
diminuição da VFC, evidenciada pela redução do SDNN em 
7,93 mseg85. Outro estudo realizado na cidade de Araraqua-
ra evidenciou um aumento de 12,5% na internação hospi-
talar, associado à elevação de 10 µg/m³ de PTS, durante o 
período da safra de cana, valor 30% superior ao observado 
no período da entressafra.
Estudo realizado em Detroit86 envolvendo 343 adultos, mo-
radores de três diferentes regiões da cidade, entre 2002 e 
2003, encontrou uma elevação de 3,2 mmHg (média) a 8,6 
mmHg (entre moradores de área mais poluída) na pressão 
sistólica associado a um aumento de 10 µg/m³ de PM2,5. O 
impacto foi mais relevante entre indivíduos com menos de 
55 anos e que não faziam uso de medicação para hiperten-
são. Indivíduos mais idosos e que faziam uso de medicação 
para hipertensão tiveram o efeito mitigado. Esses dados e 
outras evidências da literatura reforçam a importância do 
controle da pressão arterial.
Estudo case-crossover, realizado na Alemanha87, envolvendo 
1.301 pacientes infartados, encontrou um risco de IAM cinco 
vezes maior nos indivíduos que tinham realizado exercício 
intenso (≥ 6 MET) ao ar livre, com relação aos que realiza-
ram exercício com intensidade semelhante em ambientes fe-
chados. Verificou também que os sintomas se manifestaram 
cerca de duas horas após o início dos exercícios. Entre os 
que realizaram exercício com intensidade moderada (5 MET) 
não se observou risco significativamente aumentado para 
nenhuma das situações. Esses achados corroboram com a 
necessidade de recomendações para a realização de exercí-
cios na presença de poluentes.

• Trombose e coagulação
Estudos antigos e recentes revelam o efeito da poluição do 
ar na viscosidade sanguínea88, na elevação dos níveis de fi-
brinogênio89 e no fator Von Willebrand90,91, o que poderia 
explicar eventos tromboembólicos associados à poluição do 
ar. Baccarelli et al., avaliando 870 pacientes com TVP na re-
gião da Lombardia (IT), encontraram que os expostos a MP 
apresentavam encurtamento do TP e, para cada aumento de 
10 g/m³ de MP10, um risco de 70% de apresentarem TVP92.
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sistema simpático e, em decorrência, elevação da pressão 
arterial, redução da variabilidade da frequência cardíaca, 
ampliação do estresse oxidativo e aumento da agregação 
plaquetária. Uma segunda hipótese estaria associada à in-
flamação pulmonar, que orquestraria inflamação e estresse 
oxidativo e sistêmicos, responsável por disfunção vascular, 
elevação da pressão arterial, dislipidemia, progressão da 
arteriosclerose, ruptura de placas de ateroma, redução da 
fibrinólise e aumento da coagulação. A terceira hipótese de-
correria da passagem direta de partículas ultrafinas para a 
circulação sistêmica, onde exerceria seus efeitos no sistema 
vascular (figura 2). Provavelmente vários desses mecanismos 
coexistem e são concomitantes73–76.
Diversos aspectos importantes a serem considerados, e que 
auxiliam na compreensão da variação dos impactos medidos, 
são as características dos poluentes, suas dimensões, quanto 
menor (fino e ultrafino) maior a toxicidade, a presença de me-
tais, se decorrem de poluição veicular, de biomassa ou indus-
trial e a prevalência de fumantes na população estudada101.

Populações susceptíveis

Os indivíduos apresentam diferentes suscetibilidades aos 
efeitos da poluição, que têm relação com diversos fatores.
A maioria dos estudos existentes sugere que idosos, crian-

ças, indivíduos com infecções respiratórias baixas, com fi-
brose cística, DPOC, asma, doença coronariana, cardiopatias, 
arritmia cardíaca, diabéticos, aqueles com anemia falcifor-
me, doenças do colágeno e com imunodeficiência, consti-
tuem subgrupos da população mais susceptíveis aos efeitos 
da poluição do que a população geral4,56,75,102. Estudo de Za-
nobetti et al.102 verificou que pessoas com asma têm risco 
duas vezes maior de internação por pneumonia, associado 
à elevação da poluição; pacientes com insuficiência cardíaca 
apresentam risco dobrado de internação por DPOC. Outro 
estudo, já citado, também revelou que pacientes com DPOC 
apresentam maior risco de mortalidade quando expostos 
cronicamente a material particulado56. Também tem sido 
observado que populações com menor escolaridade e me-
nores condições socieconômicas são mais susceptíveis aos 
efeitos da poluição, ainda que seu mecanismo não seja bem 
compreendido2,51. Indivíduos com baixa condição socioeco-
nômica também apresentam maiores fatores de risco para 
acentuar os efeitos da poluição na saúde4.
Em recente artigo, Huang e Ghio103, analisando estudos 
envolvendo indivíduos com concentrações controladas de 
poluentes, não encontraram diferenças, ou elas foram me-
nores, em indivíduos com comorbidades crônicas, com rela-
ção a indivíduos sadios, em contraposição aos achados dos 
estudos epidemiológicos, que demonstram que indivíduos 
mais suscetíveis são mais afetados pela exposição à poluição. 

Figura 2
Possíveis mecanismos envolvidos nos eventos cardiovasculares – agudos e crônicos73,74,76.

SNA: sistema nervoso autônomo;
PUF: partículas ultrafinas;
SNS: sistema nervoso simpático;
SNPS: sistema nervoso parassimpático; 
VFC: variabilidade da FC;
FC: frequência cardíaca.
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Fatores como uso de medicamentos, viés de seleção, susce-
tibilidade genética e características da doença são sugeridos 
para explicar as respostas encontradas. Em outra linha de ar-
gumentação, estudos evidenciam que pacientes com DPOC 
apresentam um padrão diferenciado de deposição do mate-
rial particulado, com maior fração sendo depositada nas vias 
proximais104, o que resulta numa redução da área de super-
fície de interação entre as partículas e as células pulmonares 
e em decorrência o efeito do PM poderia ser atenuado103. 
A controvérsia levantada pelo estudo103 ainda necessita de 
debates para sua melhor compreensão e confirmação.
Embora não possam ser excluídas, os estudos epidemiológi-
cos não têm encontrado, com relação às doenças respirató-
rias, até o momento, diferenças significativas em relação ao 
efeito da poluição entre os sexos.

Conclusões

• A maioria dos estudos revela que a exposição aguda a po-
luentes (poucas horas ou dias) pode funcionar como um 
gatilho para a morbimortalidade respiratória (exacerbação 
de asma e DPOC, internação e óbito) e morbimortalidade 
cardiovascular (IAM, insuficiência cardíaca e doença isquê-
mica cerebral).

• O risco de doença e óbito é maior em populações sus-
cetíveis, não necessariamente doentes, incluindo crianças 
(doenças respiratórias), idosos, indivíduos com DPOC, 
asma, doença coronariana, hipertensão e diabetes. As 
mulheres parecem apresentar maior risco de DCV. O uso 
adequado de medicação, quando indicado, parece exercer 
influência, reduzindo os efeitos.

• A exposição crônica a poluentes tem efeito mais expressivo 
do que a exposição aguda, aumentando o risco de inci-
dência e óbitos por doenças cardiorrespiratórias, incluindo 
câncer de pulmão, DPOC, asma e doença coronariana.

• A exposição crônica a PM2,5 reduz a expectativa de vida da 
população de meses a anos e sua redução contribui para o 
aumento da mesma.

• A exposição a PM aumenta o desenvolvimento e a progres-
são da aterosclerose.

• A realização de exercícios físicos em ambientes poluídos 
aumenta o risco de desenvolvimento e exacerbação de 
asma e o risco de eventos isquêmicos do coração, em indi-
víduos suscetíveis.

• São cada vez mais consistentes os estudos evidenciando 
maior risco de doenças cardiorrespiratórias em moradores 
de vias de grande tráfego de veículos.

Em resumo, a maioria dos estudos realizados demonstra a 
associação entre a poluição do ar e a morbimortalidade por 
doenças cardiorrespiratórias. Os efeitos observados podem 

ser tanto agudos, associados às variações diárias da polui-
ção, como decorrentes de exposição crônica. Diversos es-
tudos trouxeram dados que auxiliam na compreensão dos 
mecanismos envolvidos nos efeitos observados, com re-
levância para o estresse oxidativo e a inflamação induzida 
pelos poluentes. Certos grupos populacionais são mais sus-
cetíveis – crianças, idosos e indivíduos com comorbidades. 
Piores condições socioeconômicas, demográficas e de iniqui-
dade ambiental são fatores de risco para que o efeito da 
poluição seja mais relevante. Estudos prospectivos recentes 
evidenciam que a redução dos níveis dos poluentes reduz o 
risco de mortalidade, sendo a medida de prevenção de maior 
impacto. O fato de que efeitos foram observados, mesmo 
em exposições a baixas concentrações de poluentes, impõe 
a necessidade de novas medidas de controle e de limites de 
tolerância ambientais mais rigorosos.

Prevenção e orientações aos pacientes

Apesar do aumento do risco cardiopulmonar decorrente da 
poluição ser menor do que o observado com outros agentes, 
como o tabagismo, o fato de milhões de pessoas estarem 
expostas acaba por contribuir com um aumento significativo 
da morbidade e da mortalidade. A redução das emissões de 
poluentes é a medida mais abrangente e com eficácia com-
provada em diversos estudos23,67,105.
Conforme antes referido, Pope et al.22 verificaram uma re-
dução da mortalidade em 3,2% no Vale do Utah, EUA, 
após a redução na concentração de PM10 em 15 µg/m³, 
em decorrência do fechamento de uma siderúrgica du-
rante 13 meses, por litígio trabalhista. Estudo realizado 
em Dublin, Irlanda23, revelou que a redução dos níveis de 
poluentes do ar ocorrida naquela cidade, decorrente da 
proibição de propaganda, venda e distribuição de carvão 
mineral, esteve associada à redução em 15,5% e 10,3% na 
mortalidade por doenças respiratórias e cardiovasculares 
respectivamente. Estudo prospectivo realizado na Suécia 
entre 1991 e 2002, envolvendo 9.651 adultos (18 e 60 
anos de idade), avaliando dados sobre a função pulmonar, 
encontrou uma redução de 9% na taxa de declínio anual 
do VEF1 e de 16% no FEF25–75, associada à redução de PM10 
observada no período106. Estudo prospectivo publicado 
recentemente105, envolvendo 51 regiões metropolitanas 
norte-americanas, verificou que a redução de 10 µg/m³ de 
PM2,5 esteve significativamente associada a um aumento 
de 0,61–0,82 anos na expectativa de vida da população 
e que a redução da poluição do ar foi, isoladamente, res-
ponsável por 15%–20% do aumento da expectativa de 
vida observada na população nos últimos dez anos do pe-
ríodo estudado. 
O estabelecimento de limites ambientais mais protetivos é 
importante e neste sentido o Brasil deveria passar a adotar 
os valores recomendados pela OMS (tabela 1), e passar a 
monitorar também outros poluentes, como as partículas fi-
nas (PM2,5).
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Essas medidas devem ser acompanhadas de um 
programa, para a redução progressiva da polui-
ção, e de procedimentos sugeridos em diversos 
estudos4,46,107, tais como:
• melhor controle para reduzir as emissões in-

dustriais;
• criar condições para o banimento do uso de 

combustíveis sólidos nos domicílios;
• estímular os meios de transporte coletivo em 

detrimento do individual;
• incentivar o uso de combustíveis menos po-

luentes, como álcool, biodiesel e gás e melho-
ria da qualidade dos combustíveis, ainda com 
muita impureza e misturas que os tornam mais 
tóxicos;

• acelerar a melhoria da qualidade dos motores a combus-
tão, inclusive de motos;

• ampliar o estímulo para o aproveitamento das energias 
solar e eólica, bem como da gerada pela queima industria-
lizada da biomassa (bagaço de cana-de-açúcar e lixo);

• proibição do emprego de queimadas nas colheitas de ca-
na-de-açúcar, em pastos e florestas;

• evitar a construção de escolas próximo a vias de grande 
tráfego de veículos e indústrias;

• evitar a realização de exercícios em vias de grande tráfego 
de veículos;

• crianças, idosos e indivíduos com comorbidades devem 
evitar a realização de atividades físicas quando os níveis de 
poluentes estiverem elevados (condição inadequada, má 
ou péssima, classificação usada por agências de controle 
ambiental), o que pode ser consultado nas agências de 
controle ambiental, onde elas existirem. 

Embora estudo tenha evidenciado efeito do uso de más-
caras na redução de marcadores de risco cardiovascular108, 
seu emprego é impensável como solução coletiva. Mes-
mo as recomendações de evitar exercícios nos períodos 
de maior presença da luz solar (10h e 16h) pela maior 
formação de ozônio, ou de não se exercitar próximo a cor-
redores de tráfego de veículos, não são de fácil aplicação 
e podem acabar por desestimular a saudável prática de 
exercícios.  
Os médicos, na prática clínica, devem estar cada vez mais 
atentos à possibilidade de eventos cardiorrespiratórios asso-
ciados à poluição do ar, de maneira a orientar seus pacientes 
quanto à pratica de exercícios, aos usos e ajustes na medica-
ção e controle das doenças que têm na poluição um fator de 
risco de exacerbação e de incidência.
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Resumo

Trata-se de um paciente portador de hipertensão arterial e 
obesidade que foi atendido há 16 anos e recebeu tratamen-
to farmacológico para a hipertensão e orientação de diferen-
tes profissionais em relação a mudanças no estilo de vida. O 
paciente teve adesão ao tratamento farmacológico, porém 
não seguiu as orientações recebidas em relação a mudanças 
de estilo de vida, com foco principalmente na perda de peso 
e dieta para controle dos níveis de colesterol. Como o pa-
ciente não aderiu às recomendações para mudança de estilo 
de vida, seu peso continuou a aumentar, passando de uma 
obesidade grau I para obesidade grau II. Apesar do aumento 
importante do peso o paciente conseguiu manter pressão 
arterial próxima dos níveis normais e um perfil bioquímico 
muito próximo das metas para um paciente hipertenso, dia-
bético, com dislipidemia. Apesar do controle da pressão, do 
diabetes, da dislipidemia com o uso de fármacos, é impor-
tante discutir alguns aspectos relacionados à saúde pública 
em relação a esse paciente, pois ele iniciou o seu tratamento 
com dois fármacos e evoluiu para o uso de onze diferentes 
medicamentos para o controle da pressão arterial e das dife-
rentes comorbidades. 

Palavras-chave
Hipertensão, comorbidades, mudança de estilo de vida, 
adesão, tratamento farmacológico.

Abstract

This a discussion regarding an obese hypertensive patient 
who was attended in our hospital sixteen years ago and he 
received a prescription for hypertension and was referred 
to a multidisciplinary assistance for lifestyle modification. 
The patient had a good compliance for pharmacological 
treatment, but did not follow the instructions he received 
for lifestyle modification, focusing mainly in weight losing 
and a diet for high cholesterol level. Since he did not has 
a good compliance for lifestyle modification he continuing 
gain weight, going from grade I obesity to a grade II. In 
spite of the weight gain, the patient still kept the blood 
pressure close to the target and also the biochemistry profile 
was close to the target for a hypertensive patient with 
diabetes and dyslipidemia. Even the patient had the blood 
pressure, diabetes, and dyslipidemia controlled with drugs 
it is important to discuss some aspects related to public 
health in relation with this patient. Once he initiates his 
treatment with two drugs and, according to his evolution, 
eleven different drugs was necessary for blood pressure and 
comorbidities control.   

Key words
Hypertension, comorbidities, lifestyle modification, 
compliance, pharmacologic treatment.  
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Apresentação inicial

Paciente, NH, com 57 anos, de cor branca, do sexo masculi-
no, casado, microempresário.
QD: cefaleia e amortecimento em membros superiores há 
seis dias.
HMA: paciente deu entrada em nosso serviço com queixa 
de ter passado por pronto-socorro com sintomas de ton-
tura, cefaleia e amortecimento em membros superiores há 
seis dias. Refere ainda que na ocasião a pressão arterial era 
240/160 mmHg, que foi medicado e liberado para acompa-
nhamento ambulatorial. Veio em uso de hidroclorotiazida 50 
mg/amilorida 5 mg, propranolol 40 mg duas vezes ao dia.

Antecedentes pessoais

Sabia ser hipertenso havia vinte anos e estava com o peso 
acima do normal.

Hábitos e costumes

Etilista social, ex-tabagista de um maço e meio por dia (havia 
parou há um ano), sofreu traumatismo torácico no passado 
com fratura de arcos costais em hemitórax direito.

História familiar

Pai morreu aos 64 anos em decorrência de infarto agudo do 
miocárdio. Mãe, ainda viva, teve acidente vascular cerebral 
aos 72 anos.Tem dois irmãos com hipertensão arterial.

Exame físico geral

• Peso: 92 kg.
• Altura: 1,76 m.
• Índice de massa corporal: 31 kg/m2.

Paciente eupneico, afebril, hidratado, corado, acianótico, 
anictérico, afebril.

Exame físico especial

Cabeça e pescoço: tireoide não-palpável, ausência de gân-
glios palpáveis, massas, frêmitos.                

Tórax: com boa expansibilidade, sem massas ou retrações, 
percussão normal, à palpação o frêmito toracovocal era nor-
mal e ausculta sem ruídos adventícios.

Exame cardíaco: ictus no 5o espaço intercostal esquerdo, 
extensão normal e sem desvio. O ritmo cardíaco era regular 
em dois tempos, sem sopros. Frequência cardíaca = 80 bpm, 
PA = 160/110 mmHg.

Abdome: sem sinais de cicatriz, abaulamento ou retrações.  
À ausculta tinha ruídos hidroaéreos normais, percussão nor-

mal, à palpação era flácido, indolor e o fígado era palpável 
no rebordo costal direito.        

Extremidades: sem derformidades, sem edema, pulsos pre-
sentes e normais.

Exames complementares de primeira 
consulta

• hemoglobina = 18g/dL;
• hematócrito = 57%;
• leucócitos totais = 5.200 mm3 (sem desvio para a esquerda);
• ácido úrico = 10,1 mg/dL;
• triglicérides = 197 mg/dL;
• colesterol total = 260 mg/dL;
• sódio = 139 mEq/L;
• potássio = 4,9 mEq/L;
• glicose = 122 mg/dL;
• creatinina = 1,4 mg/dL; 
• urina do tipo I normal.                                                 

O eletrocardiograma era normal.

Radiografia de tórax: pequeno espessamento pleural à di-
reita (relato de fratura em arcos costais no passado).

Conduta

Encaminhado para nutricionista.

Prescrito hidroclorotiazida 50 mg/amilorida 5 mg uma vez ao 
dia e propranolol 80 mg duas vezes ao dia, alopurinol 100 
mg uma vez ao dia.

Consulta de retorno (três meses)
Paciente sem queixas, em uso de hidroclorotiazida 50 mg/
amilorida 5 mg uma vez ao dia e propranolol 80 mg duas 
vezes ao dia. Interrompeu o uso do alopurinol por conta pró-
pria.

Ao exame físico, o que chamou a atenção foi o aumento de 
peso no período de 3 meses (peso = 97 kg, altura = 1,76 
metros e índice de massa corpórea de 31,3 kg/m2), apesar 
da orientação da nutricionista. A pressão arterial era 140/85 
mmHg, a frequência cardíaca de 72 bpm. Foi prescrita a mes-
ma medicação de antes e reforçada a importância da mu-
dança de estilo de vida.

Evolução do paciente

Em um período de 16 anos o paciente sempre teve boa ade-
são ao tratamento medicamentoso, porém nunca aceitou a 
mudança de estilo de vida. Durante esse período de tempo 
ele aumentou o peso significativamente, de 92 para 112 kg, 
o índice de massa corpórea foi de 31 para 36 kg/m2 e a cir-
cunferência de cintura, para 130 cm. O paciente vem apre-
sentando sintomas de dispneia aos moderados esforços e 

03_Caso Clinico_Evolucao a longo prazo.indd   22703_Caso Clinico_Evolucao a longo prazo.indd   227 01/02/2011   16:09:4601/02/2011   16:09:46



228O U T U B R O  /  D E Z E M B R O  2 0 1 0

CASO CLÍNICO

tosse seca. Ao exame físico, o achado novo foi o 
aumento dos dados antropométricos já descritos, 
a pressão arterial de 150/100 mmHg, frequência 
cardíaca de 72 bpm, e, ao exame do abdome, o 
fígado palpável a 2 cm do rebordo costal direi-
to. Em relação aos exames complementares, a 
glicemia é de 134 mg/dL, hemoglobina glicada 
de 7,3%, ácido úrico 7,0 mg/dL, colesterol total 
de 143 mg/dL, HDL-colesterol de 50 mg/dL, LDL-
colesterol de 72 mg/dL, triglicérides de 143 mg/
dL, creatinina 1,1 mg/dL, transaminase glutâmica 
oxalacética 24 U/L, transaminase glutâmica pirú-
vica 80 U/L, creatinafosfoquinase de 68 U/L. Pa-

ciente realizou ultrassom de abdome que mostrou esteatose 
hepática grau II, radiografia de tórax que evidenciou espes-
samento pleural e massas adjacentes. Foi solicitada tomo-
grafia de tórax que confirmou o espessamento pleural já sa-
bido e imagens de possíveis sequelas de processo infeccioso. 

Nessa ocasião o paciente estava em uso dos seguintes fár-
macos:
• Moduretic 25/2,5 mg uma vez ao dia.
• Losartana 50 mg duas vezes ao dia.
• Propranolol 80 mg duas vezes ao dia.
• Anlodipino 5 mg duas vezes ao dia.
• Clonidina 0,15 mg duas vezes ao dia.
• Sinvastatina 10 mg uma vez ao dia.
• Alopurinol 100 mg uma vez ao dia.
• Metformina 850 mg uma vez ao dia.
• Daonil 5 mg duas vezes ao dia.
• AAS 100 mg uma vez ao dia.
• Omeprazol 20 mg duas vezes ao dia.

Discussão

Trata-se de um caso da vida real de um paciente que foi 
atendido após um pico hipertensivo em um pronto-socorro 
e foi encaminhado para ser acompanhado em um hospital 
terciário para o tratamento de hipertensão arterial, obesi-
dade, hiperuricemia e hipertrigliceridemia discreta. Após a 
primeira consulta o paciente foi medicado e encaminhado 
para acompanhamento com nutricionista. No primeiro retor-
no o paciente veio com níveis de pressão arterial próximos 
dos valores aceitáveis, porém ganhou peso em três meses. 
Na evolução a longo prazo (16 anos), o paciente continuou 
a aumentar o peso (20 kg), desenvolveu diabetes e houve 
piora da dislipidemia. Apesar do aumento importante do 
peso, passando de obesidade grau I para obesidade grau 
II, o paciente vem com perfil bioquímico não muito fora da 
meta. Uma vez que o HDL-colesterol está em 50 mg/dL, LDL-
colesterol 72 mg/dL, triglicérides 143 mg/dL, glicemia 134 
mg/dL, hemoglobina glicada 7,3% (normal para a época até 
8,0%), ácido úrico 7,0 mg/dL. Porém, no ultrassom de abdo-
me o paciente tem esteatose hepática grau II. Um fato a ser 
observado é que esse paciente iniciou o seu tratamento com 

duas drogas (anti-hipertensivos) e na evolução de vinte anos 
ele aumentou o número de fármacos para 11, com o intuito 
de fazer prevenção primária para doença aterosclerótica. Há 
vários aspectos a serem discutidos neste caso:
• falta de adesão ao tratamento não-farmacológico para 

prevenção cardiovascular;
• relação ao custo para metas em relação a níveis pressóri-

cos e perfil bioquímico nesse tipo de paciente;
• relação à associação da obesidade com comorbidades 

que resulta em maior risco cardiovascular. 

A hipertensão está associada a comorbidades, tais como 
obesidade, resistência à insulina, dislipidemia, em mais de 
80% dos pacientes1. A redução de 5% a 10% do peso corpó-
reo resulta em melhora significativa dessas comorbidades, 
sobretudo da resistência à insulina, melhora do controle do 
diabetes, da hipertrigliceridemia e também da hipertensão. 
Infelizmente não dispomos de programas públicos bem es-
truturados e em número significativo para atingir essa meta 
em pacientes com risco cardiovascular aumentado. No Bra-
sil, atualmente dispomos de grupos com iniciativa própria 
mas com pouco alcance e resultados insatisfatórios por falta 
de incentivo governamental. A consequência disso é que as 
filas nas farmácias dos hospitais públicos vêm aumentando 
progressivamente e consequentemente os gastos com pre-
venção primária não têm tido resultados satisfatórios, uma 
vez que as mortes por doença cardiovascular vêm aumen-
tando no nosso país. O custo do tratamento do paciente em 
questão, no início, era baixo, já que ele fazia uso de apenas 
dois fármacos para controle da pressão arterial. À medida 
que ele continuou aumentando o peso (não seguindo as 
orientações da nutricionista) houve aumento dos níveis de 
ácido úrico, necessitando do acréscimo de mais um fármaco 
(alopurinol). No decorrer do tempo os níveis de glicose au-
mentaram também e ele tornou-se diabético, o que levou ao 
acréscimo de mais fármacos (metmorfina e glibenclamida). 
O aumento do peso está relacionado ao aumento da pressão 
arterial e, nesse caso, o paciente começou a usar dois fár-
macos para o tratamento da hipertensão, mas esse número 
aumentou para cinco (diurético, propranolol, losartana, an-
lodipino e clonidina). Como não houve adesão em relação ao 
tratamento não-farmacológico ocorreu piora dos níveis de 
colesterol e consequentemente o paciente necessitou do uso 
de hipolipemiante (sinvastatina). À medida que o risco car-
diovascular do paciente aumentou ele necessitou do  uso de 
antiadesivo plaquetário (ácido acetilsalicílico) e consequen-
temente de protetor gástrico (omeprazol). Infelizmente essa 
é a evolução natural de um grande número de pacientes, 
uma vez que a adesão a mudanças de estilo de vida é difícil 
e além disso não faz parte das prioridades nos programas de 
saúde pública.
A obesidade é hoje um dos maiores desafios em termos 
de saúde pública, uma vez que ela está associada a várias 
comorbidades, algumas já assinaladas acima, e a doenças 
como dermatopatias, artropatias, apneia do sono e outras. 
O tecido adiposo per se faz parte da fisiopatologia de fatores 
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de risco cardiovascular e doenças, pois a adiposidade abdo-
minal está associada com a síntese de citocinas, como inter-
leucina-6, TNF-alfa, que estão relacionadas com o processo 
inflamatório de baixa intensidade e esse tem relação direta 
com o processo aterosclerótico2. A adiposidade tem relação 
direta com a resistência à insulina e esta com hiperglicemia, 

dislipidemia, hipertensão, danos nos vasos sanguíneos, dis-
túrbios na coagulação e inflamação. A hiperglicemia pode 
caracterizar uma glicemia de jejum alterada, intolerância à 
glicose ou diabetes. Sabe-se que esse conjunto de altera-
ções está relacionado com o processo aterosclerótico (ver 
figura 1)3. 

Figura 1
Obesidade, resistência à insulina, fatores de risco e aterosclerose.
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Resumo

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva de abor-
dagem quantitativa e qualitativa que teve como objetivo in-
vestigar, em pessoas pós-infarto a prevalência da variável hi-
pertensão arterial, o conhecimento desta como fator de risco 
para infarto e as mudanças de estilo de vida com enfoque 
no controle da pressão arterial. Foram entrevistadas 31 pes-
soas pós-infarto acompanhadas em uma Unidade de Saúde 
da Família. Houve prevalência de 80,6% do diagnóstico de 
hipertensão arterial dentre as pessoas pesquisadas. Apenas 
9,6% citaram a hipertensão arterial como um fator de risco 
para o infarto e, dentre as mudanças de hábitos, 9,6% cita-
ram o controle da pressão arterial, que se traduzia pela me-
dida diária, e 3,2% das pessoas citaram a preocupação com a 
adesão ao tratamento medicamentoso de anti-hipertensivos 
prescritos. Enfatizamos a importância da estratégia de edu-
cação em saúde como forma de prevenção secundária para 
essa população.

Palavras-chave
Infarto do miocárdio, hipertensão arterial, fatores de risco, 
enfermagem.

Abstract

This is an exploratory and descriptive quantitative and quali-
tative approach that aimed to investigate, in post-infarction 
individuals, the prevalence of a hypertension variable, the 
knowledge of this as a risk factor for myocardial infarction 
and the changes in lifestyle with emphasis on the control 
of blood pressure. Thirty one (31) post-infarction individuals 
from a Family Health Unit were interviewed. Among those 
interviewed, there was a prevalence of 80.6% diagnosed 
with hypertension. Only 9.6% cited hypertension as a risk 
factor for myocardial infarction and, among the changes in 
habits, 9.6% cited the control of blood pressure which was 
taken through daily measurement and 3.2% of the indivi-
duals cited  the concern over adherence to drug treatment 
of prescribed antihypertensive drugs. The importance of an 
education strategy in health should be emphasised as a se-
cundary form of prevention for this population.

Key words
Myocardial infarction, hypertension, risk factors, nursing.
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Introdução

As doenças cardiovasculares prevalecem como a principal 
causa de morte e incapacidade no Brasil e no mundo. Desde 
meados da década de 70 houve, em geral, diminuição na 
mortalidade pelas doenças cardiovasculares em decorrência 
da melhoria na qualidade de assistência médica e das ações 
voltadas para o manejo dos fatores de risco. Contudo, essas 
doenças ainda representam o principal grupo de causas de 
óbito em nosso país1–2.
Segundo Kearney et al.3, estima-se que 25% da população 
mundial tenha o diagnóstico de hipertensão arterial, sendo 
que estimativas para o ano de 2025 preveem um incremento 
de 60% dos casos de doença.
No Brasil, o Ministério da Saúde afirma que a hipertensão 
arterial é o principal fator de risco para complicações como 
o acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio e 
a doença renal crônica4.
As VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial5, baseada 
em inquéritos populacionais realizados em cidades brasileiras, 
apontam prevalência acima de 30% de hipertensão arterial 
sistêmica no país. As Diretrizem definem a hipertensão arterial 
sistêmica como uma condição clínica multifatorial caracteriza-
da por níveis elevados e sustentados de pressão arterial que 
se associa frequentemente a alterações funcionais e estrutu-
rais, com lesões de órgãos-alvo e alterações metabólicas, que 
predispõem ao aumento do risco de eventos cardiovasculares.
No Brasil, estudos de base populacional demonstram o in-
cremento do percentual de pessoas com diagnóstico de hi-
pertensão arterial sistêmica especialmente entre jovens6.  
O INTERHEARTH7 é um estudo caso-controle internacional, 
delineado para avaliar de forma sistematizada a importância 
dos fatores de risco para a doença arterial coronariana, sen-
do o antecedente de hipertensão arterial um dos principais 
fatores que aumentam o risco do infarto. No Brasil também 
foi realizado um estudo de caso-controle, AFIRMAR8, para 
avaliar os fatores de risco convencionais para o infarto, sen-
do que o antecedente de hipertensão arterial apontou um 
risco duas vezes maior.
Estudos atuais7,9,10 ressaltam a importância da identificação 
dos fatores de risco, mudanças de estilo de vida e conheci-
mento da doença coronariana a fim de que se desenvolvam 
programas de prevenção primária e secundária por meio da 
educação em saúde, destacando ser esta a melhor maneira 
de se controlar a epidemia reversível das doenças cardiovas-
culares relacionadas com fatores de risco modificáveis.
Estudos relacionados ao acompanhamento de indivíduos que 
sofreram infarto agudo do miocárdio ainda são escassos em 
nosso meio; neste sentido os objetivos da pesquisa foram:
• investigar a prevalência da variável hipertensão arterial 

em pessoas pós-infarto;
• investigar as mudanças de estilo de vida realizadas com 

enfoque no controle da hipertensão;
• investigar o conhecimento das pessoas acerca da hiperten-

são como um fator de risco para uma recidiva do episódio 
de infarto.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva de abor-
dagem quantitativa e qualitativa, realizada numa Unidade 
de Saúde da Família, no município de São Paulo.
A população de estudo foi composta por usuários, em acompa-
nhamento na unidade, que sofreram infarto agudo do miocár-
dio. Foram analisados 5.839 prontuários individuais de saúde 
da família, sendo identificadas 44 pessoas que sofreram infarto, 
das quais 31 pessoas concordaram em participar da pesquisa.
Vale salientar que a pesquisa foi desenvolvida em respeito 
à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde após 
aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da prefeitura do 
município de São Paulo com o número 247/08 e que as pes-
soas que concordaram em participar da pesquisa, após os 
devidos esclarecimentos, assinaram o Termo de Responsabi-
lidade Livre e Esclarecido do pesquisador. 
Os dados foram coletados no período de janeiro a julho de 
2009, por meio de um instrumento contendo dados sociode-
mográficos e os fatores de risco para o infarto, dentre eles a 
hipertensão arterial, além de duas perguntas abertas:
• o que você sabe sobre o infarto e quais são suas causas?
•  o que se modificou em sua vida após sofrer o infarto?

A medida da pressão arterial foi realizada com base nas reco-
mendações das VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arte-
rial. A medida foi realizada no braço esquerdo, com a pessoa 
sentada, pela técnica auscultatória com o uso de esfigmo-
manômetro aneroide devidamente calibrado.
A análise descritiva dos dados quantitativos foi realizada por 
meio de frequências, médias e porcentagens. Os dados qua-
litativos foram analisados por meio da análise de conteúdo, 
conforme proposta de Bardin10, cujo método é desenvolvido 
a partir de uma lógica de similaridade.

Resultados e discussão

A maioria das pessoas é do sexo feminino (58%), com idade 
média de 69,2 anos. A maioria possui ensino médio com-
pleto (42%) e renda mensal média familiar (42%) entre três 
e dez salários mínimos, considerando que no Brasil o valor 
do salário mínimo vigente no ano de 2009 do trabalhador 
brasileiro era de R$ 465,00.
Tendo como enfoque o fator de risco da hipertensão arterial 
sistêmica, foi encontrada, dentre as pessoas pesquisadas, 
prevalência de 80,6% do diagnóstico de hipertensão arterial, 
ou seja, 25 das 31 pessoas pesquisadas possuíam diagnós-
tico da doença, sendo que 100% destas faziam tratamento 
farmacológico e seguimento na Unidade Básica de Saúde 
para o controle desta.
Para tomarmos conhecimento de como estava o controle da 
hipertensão, optamos por realizar a medida da pressão ar-
terial das pessoas que tinham o diagnóstico de hipertensão 
arterial e estratificamos os valores encontrados de acordo 
com a classificação preconizada pelas VI Diretrizes Brasileiras 
de Hipertensão Arterial.
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ENFERMAGEM

Conforme demonstrado na tabela 1, podemos afirmar que 
as pessoas pesquisadas, mesmo fazendo uso de ao menos 
um anti-hipertensivo e realizando acompanhamento na Uni-
dade de Saúde da Família, não têm a pressão arterial contro-
lada, considerando a medida realizada durante a entrevista. 
No estudo de Siviero et al.12 os dados apontam que 33% das 
pessoas pesquisadas pós-infarto agudo do miocárdio tinham 
diagnóstico de hipertensão arterial; neste estudo a preva-
lência é superior aos 80%. No estudo de Avezum et al.11 a 
hipertensão arterial apareceu como preditor de risco, para 
o infarto, 3,2 vezes maior nos casos do que nos controles.
Aspecto importante para a melhoria da qualidade de vida 
da população é o aumento de sua capacidade de compre-
ender os fenômenos relacionados com a sua saúde, sendo 
que o conhecimento que a pessoa possui sobre a sua doen-
ça influencia na adesão que tem ao tratamento13. Quando 
as pessoas pesquisadas foram indagadas quanto às causas 
para o infarto agudo do miocárdio, apenas 9,6% citaram a 
hipertensão arterial.
Estudo14 que teve por objetivo avaliar o conhecimento que 
hipertensos e diabéticos cadastrados em um programa de 
saúde da família em Minas Gerais tinham sobre sua doença 
revelou que 40% dos diabéticos e 69% dos hipertensos não 
souberam definir a doença. 
Com relação às mudanças de hábitos de vida por conta do 
episódio de infarto, apenas 9,6% citaram, dentre as mudan-
ças, o controle da pressão arterial, que se traduzia pela medi-
da diária, e 3,2% das pessoas citaram a preocupação com a 
adesão ao tratamento medicamentoso de anti-hipertensivos 
prescritos.
As modificações nos comportamentos presentes no estilo de 
vida das pessoas podem excluir ou controlar os fatores de 
risco, o que pode diminuir a recorrência e melhorar o prog-

nóstico de indivíduos que sofreram infarto agudo do miocár-
dio, e destacamos neste estudo a importância do controle da 
hipertensão arterial.
Dentre as intervenções citadas para promover a mudança de 
estilo de vida das pessoas pós-infarto é salientada a prática 
da educação em saúde, pois o conhecimento é fundamental 
para que sejam fornecidos subsídios para as pessoas adqui-
rirem autonomia para uma tomada de decisão mais cons-
ciente e condizente com sua real situação e necessidades de 
saúde e o enfermeiro tem papel importante nesta função de 
educador15.

Conclusões

Salientamos a importância da hipertensão arterial como fa-
tor de risco para o infarto agudo do miocárdio, destacando 
a alta prevalência desse diagnóstico na população estuda-
da, associado ao baixo controle da pressão arterial, baixo 
grau de conhecimento desta como fator de risco e ao fato 
de poucas pessoas citarem mudanças de comportamento 
para o controle da pressão arterial.
Desse modo, recomenda-se o desenvolvimento de novos 
estudos de identificação de fatores de risco para o infarto, 
como este, em que o enfoque foi a hipertensão arterial sis-
têmica e no qual enfatizamos a importância de intervenções 
por meio de programas educacionais específicos para esse 
grupo, de modo a possibilitar que as pessoas hipertensas 
possam assumir uma atitude ativa diante do agravo que as 
acometeu, a partir do conhecimento e controle dos fatores 
de risco presentes em seu estilo de vida, como forma de pre-
venção secundária.

Classificação da Pressão Arterial
Pressão Arterial 

Sistólica
Pressão Arterial 

Diastólica
Número de Pessoas %

Ótima < 120 < 80 6 24

Normal < 130 < 85 3 12

Limítrofe 130 – 139 85 – 89 2 8

Hipertensão estágio 1 140 – 159 90 – 99 7 28

Hipertensão estágio 2 160 – 179 100 – 109 5 20

Hipertensão estágio 3 > 180 > 110 2 8

Hipertensão sistólica isolada > 140 < 90 0 0

Tabela 1 – Classificação da pressão arterial de pessoas hipertensas, pós-infarto agudo do miocárdio, em uma 
Unidade de Saúde da Família no município de São Paulo, 2009
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Resumo

O exercício aeróbio tem sido sugerido como um coadjuvan-
te no tratamento farmacológico da hipertensão e os artigos 
anteriores desta série demonstraram alguns dos ajustes fi-
siológicos induzidos pelo exercício. É fato que o tratamento 
adequado da hipertensão arterial resulta em gastos expres-
sivos do poder público e setor privado, o que reforça a in-
clusão de programas preventivos para redução dos gastos 
com saúde pública. No entanto, poucos são os estudos que 
relatam o custo–benefício da prática de exercício físico para 
pacientes hipertensos. Existem algumas intervenções que 
vão desde um simples aconselhamento médico para mudan-
ças no estilo de vida, acompanhamento do paciente com 
programas pela internet, tratamento medicamentoso, até a 
realização de programas de condicionamento físico, supervi-
sionados ou não, que tiveram seu custo–benefício avaliado. 
Demonstramos que o exercício regular (combinado ou não 
com aconselhamentos dietéticos ou tratamentos anti-hiper-
tensivos) podem efetivamente reduzir os custos com saúde 
pública (até -38%). Relatamos ainda que os exercícios melho-
ram a composição corporal e o perfil lipídico, que são impor-
tantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares. Assim, o exercício físico regular promove 
redução significativa na medicação de hipertensão e, portan-
to, determina uma economia no tratamento, o que justifica a 
implementação de programas de exercício em todas as uni-
dades de saúde, públicas ou privadas. 

Palavras-chave
Exercício físico, hipertensão, custo–benefício.

Abstract

Aerobic exercise has been suggested as a non-pharmacolo-
gical treatment for hypertension, and the previous paper of 
this set demonstrated some of the physiological responses 
induced by exercise. It has been shown an increment on 
expenditures for appropriate hypertension management in 
both, public and private services, which reinforces the in-
clusion of preventive programs to reduce healthcare costs. 
However, little is known about physical exercise cost-effec-
tiveness for hypertensive patients. There are several inter-
ventions like a simple doctor/dietitian counselling in order to 
change life style, wed-based nutrition program, pharmaco-
logical treatment and assisted or non-assisted physical exer-
cise program that evaluate the costs savings. We have sho-
wn that regular exercise (combined or not with another diet 
counselling and antihypertensive treatment) may effectively 
contribute to reduce the health care costs (up to -38%). Also, 
we have shown that exercise improves body composition 
and lipid profile which are important risk factors to deve-
lopment of cardiovascular disease. So, exercise can lead to 
significant reduction in blood pressure medication use and, 
therefore, it causes cost savings, justifying the implementa-
tion of exercise programs in all healthcare units.   

Key words
Physical exercise, hypertension, cost-effectiveness.
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Introdução

A hipertensão arterial (HA) é uma condição complexa e multi-
fatorial presente em grande parte dos adultos e é considerada 
uma das principais causas do desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares1. Além disso, tem sido considerada a pri-
meira causa de aposentadoria por doença e é responsável 
por 40% dos óbitos por AVC e por 25% daqueles causados 
por doença coronariana2. De acordo com os dados do Mi-
nistério da Saúde3, a HA é responsável por 8,4% das causas 
de internação por doenças do aparelho circulatório. Por essa 
razão, modificações no estilo de vida, incluindo alimentação 
e exercício físico, são as primeiras linhas de intervenção para 
o controle de pressão arterial (PA) alta, mesmo quando a 
terapia medicamentosa é implementada.
Neste sentido, o exercício físico é considerado um importan-
te coadjuvante no controle efetivo da hipertensão. Atual-
mente não existem dúvidas sobre sua efetividade e ele vem 
sendo cada vez mais recomendado pelos grandes centros 
de controle de hipertensão. Os dois primeiros artigos desta 
série de 2010 abordaram os efeitos hipotensores do exercí-
cio físico bem como os mecanismos responsáveis por esses 
efeitos. Neste número iremos abordar os outros benefícios 
à saúde proporcionados pelo exercício físico regular nos pa-
cientes hipertensos.

Redução no custo do tratamento

Os custos com tratamento anti-hipertensivo têm variado 
bastante ao longo dos anos e dos locais da análise. Fenter et 
al. (2006)4, analisando as dez doenças mais prevalentes, con-
sideraram a hipertensão uma das doenças que apresentam 
as menores despesas com medicamentos (4,47%), no entan-
to a não-aderência ao tratamento determina uma chance de 
13,5% de ocorrer um evento agudo no ano, tal como aciden-
te vascular cerebral, isquemia cardíaca e insuficiência cardí-
aca. Dias da Costa et al. (2002)5 haviam demonstrado que 
um paciente hipertenso representava um gasto anual com 
serviços médicos e medicamentos de R$ 1.078,80 no Brasil 
(média mensal de R$ 89,90). Dois anos depois, esse custo era 
estimado em US$ 981.00 nos Estados Unidos6. 
Em Minnesota, 42% dos custos atribuídos a uma população 
de 1,5 milhão de sedentários eram destinados às doenças 
do coração, dos quais 12,9% eram referentes à hipertensão 
arterial7. Dib et al. (2010)8 estimaram o custo anual do trata-
mento da hipertensão arterial no Brasil e concluíram que es-
sas despesas correspondem a 0,8% do produto interno bru-
to do país. No ano em que foi realizada a pesquisa (2005), 
os valores corresponderam a 398,9 milhões de dólares para 
o serviço público de saúde e 272,7 milhões de dólares para 
o sistema privado.
Em Bauru, demonstramos em 20079 que, para uma amos-
tra de cem pessoas, esse gasto foi de aproximadamente R$ 
804,97. Em 2008, Dias da Costa et al.10 apontaram que es-
ses custos totalizaram US$ 1,049.00 (média mensal de US$ 

87.42) no ano. Da mesma forma, Sacks et al. (2009)11 ava-
liaram o total de custos com saúde em um ano e concluí-
ram que o grupo composto por pacientes com hipertensão, 
diabetes e hiperlipidemia gastou US$ 2,684.00 com seu 
tratamento. Ivanova e Petrova (2009)12 observaram, em seu 
estudo na Bulgária, que o tratamento da hipertensão varia-
va de 6,90 a 10,71 euros, dependendo da complexidade da 
patologia. Neste sentido, os gastos poderiam chegar a 148 
milhões de euros para uma população de 1,5 milhões de 
pacientes. Concordando com esses resultados, Balu (2009)13 
avaliou a prevalência de hipertensão e daqueles que eram 
inapropriadamente tratados nos Estados Unidos. Relatou em 
seu estudo que a prevalência de hipertensão arterial era de 
19,7% em 2006 e que, destes pacientes, 36% eram tratados 
de forma inadequada, gerando um custo para o sistema mé-
dico de US$ 234.60, o que significaria um custo nacional de 
aproximadamente 13 bilhões de dólares. 
Mais recentemente, Dragomir et al. (2010)14 demonstraram 
que os custos com paciente hipertenso não-aderente ao tra-
tamento farmacológico podiam chegar a US$ 1191.33/ano. 
No Brasil, atualmente o gasto médio por internação de um 
hipertenso é de R$ 3.492,36 ao ano15, o que equivaleria a 
aproximadamente US$ 1,838.08. 
Esses resultados em conjunto fortalecem a hipótese de que 
ações preventivas de cuidados com a saúde do paciente hi-
pertenso devem ser estimuladas. Neste sentido, algumas es-
tratégias de intervenção têm sido sugeridas e avaliadas ao 
longo do tempo.
Alguns estudos11,16-19 têm se preocupado em fazer uma aná-
lise do custo–benefício antes e após diferentes estratégias. 
Estas vão desde um simples aconselhamento médico para 
mudanças no estilo de vida, acompanhamento do paciente 
com programas pela internet, tratamento medicamentoso, 
até a realização de programas de condicionamento físico, 
supervisionados ou não.
Pritchard e Taba (1999)16 avaliaram 273 pacientes que pos-
suíam uma ou mais condições entre sobrepeso, hipertensão 
e diabetes tipo 2. Eles encontraram reduções significativas 
de peso corporal e pressão arterial após 12 meses de acon-
selhamento nutricional, feito tanto pelo médico e nutricio-
nista (-8,1 kg e -12 mmHg) como somente pelo nutricionista 
(-7,7 kg e -7 mmHg). Nesse estudo não houve modificação na 
terapêutica farmacológica após intervenção e os custos fo-
ram ligeiramente maiores para aquele grupo que teve maior 
efetividade nas respostas. Segundo os autores, o trabalho 
do nutricionista junto ao médico aumentou um pouco os 
custos, mas teve melhores consequências, mostrando um 
custo–benefício melhorado para esses pacientes. Quando 
o acompanhamento foi feito pela internet, as melhoras fo-
ram mais expressivas. Sacks et al. (2009)11 idealizaram um 
programa pela internet que fazia um acompanhamento 
dos pacientes e de suas condições, tais como peso corporal, 
pressão arterial, hábitos alimentares e de exercícios físicos. A 
partir do engajamento no programa, cada paciente recebia 
dois textos por semana sobre hábitos nutricionais saudáveis 
e exercícios físicos. Em particular, o grupo que compreen-
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dia pacientes com diabetes, hipertensão arterial 
e hiperlipidemia reduziu US$ 826.95 ao ano em 
seu tratamento. Mais recentemente Wilson et al. 
(2010)19 demonstraram uma análise de custo–
benefício do tratamento medicamentoso após 
acidente vascular cerebral em pacientes hiperten-
sos. Nesse estudo, os pacientes aderentes ao tra-
tamento farmacológico aumentaram em 11,5% 
a taxa de sobrevivência, melhoraram o escore de 
qualidade de vida e reduziram em 5,324 libras o 
custo com o tratamento da doença.
Devido aos importantes e significativos bene-
fícios do exercício físico no coração, periferia e 

sistema nervoso autônomo20–24 abordados nos artigos ante-
riores desta série, o organismo se ajusta, de tal sorte que o 
paciente hipertenso pode reduzir seus medicamentos. Nes-
te sentido, os artigos anteriores demonstraram que tanto o 
exercício aeróbio como o resistido podem influenciar posi-
tivamente na resistência periférica total, que é a principal 
responsável pela manutenção dos níveis elevados de PA na 
hipertensão crônica23–26.
Já está bem estabelecido que o exercício físico é um impor-
tante coadjuvante no tratamento farmacológico do hiper-
tenso9,27–31, no entanto poucos são os estudos que demons-
tram os custos–benefícios do exercício físico para o paciente 
hipertenso. Miller et al. (2002)32 haviam demonstrado que a 
prática de exercício aeróbio em pacientes hipertensos, du-
rante as sessões de hemodiálise, foi responsável por redução 
significativa de 36% no uso de medicamentos anti-hipertensi-
vos, de 2,13 para 1,5 medicamentos por paciente. Essa redu-
ção resultou numa economia de US$ 885.00 após seis meses. 
Esta economia foi muito semelhante à encontrada na cidade 
de Bauru. Demonstramos que os pacientes hipertensos que 
participaram do “Projeto Hipertensão”, com exercícios regu-
lares, três vezes por semana, obtiveram redução significativa 
nos gastos com consultas, exames e medicamentos, conforme 
demonstrado no estudo de Rolim et al. (2007)9. Esse estudo 
demonstrou que um ano de prática regular de exercício fí-
sico aeróbio reduziu cerca de 28% o número de consultas, 
45,1% o número de exames realizados e 18,2% o consumo 
de medicamentos, totalizando uma economia de 35,8%. Ape-
sar de apresentar menor redução no custo de medicamento 
comparando-se com o estudo de Miller et al. (2002)32, o estu-
do de Rolim et al. (2007)9 demonstrou redução final no trata-
mento de hipertensão muito semelhante (~36%). Importante 
ressaltar também que os pacientes que realizaram exercício 
durante a hemodiálise (Miller et al., 2002)32 não reduziram 
significativamente os valores de pressão arterial, diferente-
mente do observado no estudo de Rolim et al. (2007)9, que 
destacou redução de 8 mmHg para PAS e 3 mmHg para PAD, 
a qual aconteceu até o quarto mês de exercício e se manteve 
até o final do protocolo de um ano de exercícios.
De acordo com o Sistema de Cadastro e Acompanhamento 
de Portadores de Hipertensão e Diabetes do Estado de São 
Paulo (2010)33, a cidade de Bauru conta com 16.092 hiper-
tensos cadastrados, incluindo os cadastros de 2009 (2.638 

pacientes) e 2010 (158 até o mês de abril). Os resultados 
demonstrados por Rolim et al. (2007)9 chamam a atenção 
para uma economia de R$ 28.886,68/ano para cada cem pa-
cientes. Se uma projeção fosse feita em relação à aplicação 
de exercícios para mais pessoas, a economia para o SUS, so-
mente para os pacientes cadastrados, seria ainda mais signi-
ficativa (em torno de R$ 4.648.496,04 ao ano). Dados do la-
boratório (ainda não publicados*) demonstraram resultados 
bastante semelhantes, no entanto os pacientes foram subdi-
vididos em aderentes ou não ao exercício físico e assistidos 
ou não. Esses resultados revelaram que, independentemente 
da orientação, os pacientes aderentes tiveram um gasto com 
exames 37% menor que aqueles não-aderentes. Os gastos 
com consultas e medicamentos não tiveram uma diferença 
expressiva. Nesse estudo, os autores afirmaram que o cus-
to–benefício de cada paciente hipertenso aderente ao pro-
grama de exercício (mesmo aqueles que não eram assistidos) 
foi bem reduzido (R$ 590,26) quando comparado com o gru-
po de hipertensos que não praticavam exercício (R$ 699,58) 
contabilizando uma economia de 16% no custo–benefício 
do tratamento de hipertensão, além de observarem redução 
significativa de PA (-11 mmHg e -7 mmHg para PAS e PAD, 
respectivamente, quando comparados os grupos aderentes e 
não-aderentes ao exercício físico). Mesmo com a implantação 
do Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial 
e ao Diabetes Mellitus (2002)34, com as campanhas de medi-
camentos a preços reduzidos, a economia continuou signifi-
cativa. Kurz et al. (2005)18 também relataram em seu estudo 
uma economia no total de gastos com medicamentos em 
torno de 25,14%. Estes autores propuseram um treinamento 
que consistia de exercícios aeróbios associados às técnicas de 
relaxamento e controle de estresse, duas vezes por semana 
por seis meses. Nesse estudo também foram relatadas redu-
ções significativas de PAS (7 mmHg) e PAD (4,5 mmHg). 
Por outro lado, Harada et al. (2001)17 avaliaram o custo-
benefício de um programa de exercícios físicos para hiper-
tensos, controlando o número de participantes, os gastos 
com professores e equipamentos necessários. Estes autores 
concluíram que o custo ainda era alto para o programa de 
exercícios, ou seja, o custo para redução de 1 mmHg na PAS 
era de 11.268 ienes, enquanto para o tratamento farmaco-
lógico este custo era de 2.441 ienes. No entanto, os autores 
reforçam a importância do exercício físico e sugerem que 
esses custos seriam menores com o aumento de participan-
tes e redução dos gastos com equipamentos e profissionais. 
Um dos grandes problemas da eficácia do exercício físico no 
custo–benefício do tratamento de hipertensos é a aderência 
dos pacientes. Miller et al. (2002)32 observaram em seu es-
tudo que 60% dos pacientes participaram efetivamente do 
programa e somente 22% dos que aderiram ao programa de 
exercícios completaram o programa. Além da aderência aos 

* Louzada, Juliana CA. Custos do tratamento ambulatorial da 
hipertensão em aderentes e não-aderentes à prática regular e 
orientada de exercícios físicos. Relatório de Iniciação Científica 
FAPESP (06/57783-3).
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programas de exercícios, a regularidade também é impor-
tante. Dados do laboratório35 confirmam que os pacientes 
que frequentaram o programa de exercícios regularmente 
obtiveram melhores resultados do que aqueles que vieram 
poucas vezes ou que desistiram no meio do programa. Neste 
sentido, acredita-se que existe a necessidade de melhorar as 
estratégias de intervenção e de conscientização da popula-
ção hipertensa, para que o engajamento no exercício físico 
seja regular.

Melhora na composição corporal

Outro benefício importante observado após um programa 
de exercícios físicos é a melhora da composição corporal, que 
influencia diretamente a pressão arterial. O índice de massa 
corporal vem sendo constantemente considerado um gran-
de fator de risco associado à hipertensão, tanto em adultos 
como em crianças36–38. Neste sentido, tem sido demonstrado 
que redução de 9%–13% do peso corporal pode contribuir 
de forma expressiva para reduzir a PAS em 6 mmHg e a PAD 
em aproximadamente 4 mmHg39. Mais recentemente, uma 
metanálise avaliou 38 estudos controlados e randomizados 
e concluiu que para esta mesma redução de PAS (6 mmHg) 
era necessária uma redução de 4 kg de massa corporal40.
Farinatti et al. (2005)41 demonstraram que quatro meses de 
exercício aeróbio, não-supervisionado, foram capazes de 
reduzir significativamente o peso corporal, a razão cintura–
quadril, a somatória de dobras cutâneas e a porcentagem 
de gordura de pacientes hipertensos. Tais alterações foram 
acompanhadas por redução significativa da PA sistólica e 
diastólica. Nesse estudo foi demonstrado ainda que o grupo 
que não fez exercício, além de não alterar os valores de PA 
teve seu peso corporal aumentado. Farpour-Lambert et al. 
(2009)42 e, mais recentemente, Lee et al. (2010)43 demonstra-
ram reduções significativas da pressão arterial e da relação 
cintura–quadril após programa de exercícios físicos em crian-
ças obesas e hipertensas. Em adultos obesos e hipertensos, 
Blumenthal et al. (2010)27 demonstraram que a associação 
entre exercício e dieta obteve resultados mais significativos 
na redução de PA comparada com a dieta isoladamente. Ao 
contrário desses resultados, Bündchen et al. (2010)44 recen-
temente demonstraram que a redução de PA observada em 
participantes de seu estudo, após período de exercício físico, 
não foi acompanhada de redução significativa de peso. No 
entanto, os autores enfatizam que nenhuma reeducação ali-
mentar foi proposta nesse estudo. Portanto, a partir desses 
resultados pode-se observar que a redução de massa cor-
poral, obtida a partir de exercícios físicos, pode influenciar 
diretamente na redução de PA.

Melhora no perfil lipídico

Outro benefício bastante significativo para o paciente hi-
pertenso é a melhora do perfil lipídico. Tanto a obesidade 
quanto o perfil lipídico são fatores de risco para o desenvol-

vimento de doenças cardiovasculares, e recentes trabalhos 
têm mostrado grande relação com a hipertensão arterial36,43. 
Diante desse panorama, reduções no perfil lipídico podem 
ter contribuição significativa para o paciente hipertenso. 
Tsai et al. (2002)29 já haviam demonstrado que 12 semanas 
de exercício aeróbio foram eficientes para melhorar o per-
fil lipídico dos pacientes hipertensos, juntamente com uma 
redução efetiva na pressão arterial. Esses autores detecta-
ram reduções de colesterol total (-6%), lipoproteína de baixa 
densidade (LDL-C, -14%) e triglicerídeos (-11%), além de au-
mentos na lipoproteína de alta densidade (HDL-C, +11,2%). 
Mais recentemente, Lee et al. (2010)43 observaram redução 
significativa de 11,2% nos índices de LDL-C e aumento de 9% 
nos de HDL-C após programa de exercícios em crianças hiper-
tensas. Essas diminuições foram acompanhadas de reduções 
significativas de pressão arterial (-8%). Shah et al. (2001)45 
haviam proposto em seu artigo que cada 1 mg/dL de au-
mento no HDL-C era associado com redução de 2% a 3% no 
risco de doença coronariana. De acordo com tal fato, sugeri-
mos que os pacientes hipertensos podem diminuir cerca de 
18% do risco de doença coronariana, uma vez que os níveis 
de HDL-C aumentaram 6 mg/dL após o programa de exercí-
cios físicos30. Associado ao perfil lipídico, alguns autores têm 
mostrado evidências de que a hipertensão tem uma potente 
ação inflamatória46–48, e assim aumenta o risco de doenças 
cardiovasculares. A proteína C-reativa (PCR) é um marcador 
de inflamação bastante utilizado atualmente e tem sido con-
siderado importante na determinação da evolução das do-
enças cardiovasculares47–48. Hamer e Stamatakis (2009)47 de-
monstraram que a diminuição dos níveis de biomarcadores 
inflamatórios e da pressão arterial são fatores determinantes 
na redução do risco cardiovascular. Neste sentido, esses au-
tores demonstraram que os praticantes de exercício físico ti-
veram valores de PCR 59% menores que os sedentários, além 
de apresentarem valores menores de pressão arterial, LDL-C 
e colesterol total. Mais recentemente, Martins et al. (2010)49 
observaram redução significativa de PCR após 16 semanas 
de exercício físico, que continuou baixa por mais 16 sema-
nas de acompanhamento. Entre os participantes, 47% eram 
hipertensos.

Considerações finais

Apesar das mais variadas campanhas de saúde pública des-
tinadas ao controle do sedentarismo e da hipertensão arte-
rial, o tratamento efetivo desta patologia ainda está aquém 
das demandas. Estima-se que a prevalência de hipertensão 
e sedentarismo ainda seja muito alta no Brasil e no mundo, 
ocasionando um gasto com o tratamento adequado bastan-
te significativo para o poder público e o setor privado. Por 
outro lado, várias intervenções, que vão desde um aconse-
lhamento para mudanças no estilo de vida até programas 
de exercícios de longa duração, vêm tentando controlar os 
níveis de pressão arterial da população hipertensa. Os dados 
apresentados nesta revisão evidenciaram que as diversas es-
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tratégias têm obtido não somente a redução da 
pressão arterial, mas a redução efetiva nos custos 
do tratamento da hipertensão, que podem che-
gar a 38% dos gastos efetivos. 
Além disso, o exercício físico regular tem propor-
cionado ao paciente hipertenso uma melhora na 
massa corporal, nos biomarcadores inflamatórios 
e no perfil lipídico, o que contribui de forma sig-
nificativa para a redução dos riscos de doenças 
cardiovasculares.
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Resumo

Embora haja consenso sobre os efeitos benéficos do exercí-
cio na pressão arterial em pacientes hipertensos, uma dire-
triz sobre a melhor prescrição de exercícios ainda necessita 
ser melhor estabelecida. Após uma avaliação clínica/cardio-
lógica, o exercício físico aeróbio, envolvendo atividades di-
nâmicas, tais como caminhadas, corridas e ciclismo, tem sido 
recomendado. O exercício deve ser realizado com uma 
frequência de três a sete vezes por semana e intensidade 
moderada, isto é, entre 70% e 80% da frequência cardíaca 
máxima. As sessões de exercícios devem ter a duração de 30 
a 60 minutos. Os exercícios resistidos com sobrecarga que 
não ultrapasse 50% de uma repetição máxima podem ser 
realizados, mas somente como complemento dos exercícios 
aeróbios, já que seus efeitos sobre a prevenção e tratamento 
da hipertensão ainda não são conclusivos.

Palavras-chave
Exercício físico, hipertensão, prescrição de exercício.

Abstract

Although there is consensus about the beneficial effects 
of exercise on blood pressure in hypertensive patients, the 
best exercise prescription guidelines still need to be better 
established. After a clinical and cardiologic assessment, ae-
robic exercise involving dynamic activities such as walking, 
running and cycling has been recommended. It should be 
performed at a frequency of 3-7 times per week at moderate 
intensity, i. e., 70% – 80% of maximum heart rate. The exer-
cise sessions should have duration of 30–60 min. Resistance 
exercises could be associated as a complement to aerobic 
exercises, at the intensity up to 50% of one maximal repeti-
tion, since their effects on the prevention and treatment of 
hypertension are not yet conclusive.

Key words
Physical exercise, hypertension, exercise prescription.
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Introdução

Com o acúmulo das evidências científicas baseadas princi-
palmente em estudos clínicos aleatorizados e metanálises, 
a prática regular de exercício físico tem sido recomendada 
pelas instituições de saúde como medida não-farmacológica 
para o tratamento da hipertensão arterial. E as Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão qualificam o exercício físico como 
estratégia do mais alto grau de recomendação (I) e nível de 
evidência (A) para a redução da pressão1. 
Assim, da mesma forma que o tratamento medicamentoso, 
a prescrição e orientação do exercício físico tem sido utiliza-
da como estratégia anti-hipertensiva no tratamento de pes-
soas com hipertensão arterial1–3. 
O exercício físico aeróbio, quando realizado cronicamente, 
provoca importantes adaptações hemodinâmicas e neuro-
humorais que melhoram, de forma expressiva, o funciona-
mento do sistema cardiovascular4–6. Como consequência 
dessas adaptações, diversos autores e metanálises7–15 obser-
varam redução da pressão arterial clínica após um período 
de treinamento físico aeróbio em pacientes hipertensos. Em 
nossa experiência, indivíduos hipertensos, sem utilização 
prévia de medicamentos e sem qualquer outro tipo de fa-
tor de risco cardiovascular ou patologia associada, quando 
submetidos a um programa de quatro meses de treinamen-
to físico aeróbio em cicloergômetro, com intensidade entre 
a frequência cardíaca obtida no limiar ventilatório e aquela 
observada em 70% do consumo máximo de oxigênio, redu-
ziram em média 15 mmHg a pressão arterial sistólica clínica 
e 10 mmHg a pressão arterial diastólica clínica16. Esse mes-
mo comportamento tem sido observado nos pacientes que 
fazem uso de medicamentos anti-hipertensivos17. Adicional-
mente, em estudo clássico, Cade et al.17 demonstraram que a 
queda pressórica provocada pelo treinamento físico aeróbio 
tem levado à diminuição ou à suspensão do uso de medica-
mentos anti-hipertensivos pelos pacientes hipertensos. Esses 
resultados sugerem, portanto, que os pacientes poderiam 
se beneficiar, ainda, com a redução do ônus do tratamento 
farmacológico e dos efeitos colaterais provocados pelo me-
dicamento.
Além da redução clínica da pressão arterial, outro efeito 
clínico de grande importância proporcionado pela prática 
regular de exercícios físicos dinâmicos é a redução dos ní-
veis pressóricos durante 24 horas18,19. Por exemplo, Marce-
au et al.20 verificaram reduções na pressão arterial sistólica 
e diastólica de pacientes hipertensos após dez semanas de 
treinamento físico aeróbio, sendo que o grupo que treinou 
com baixa intensidade, isto é, 50% do consumo máximo de 
oxigênio, reduziu a pressão arterial no período diurno, e o 
grupo que treinou com moderada intensidade, a 70% do 
consumo máximo de oxigênio, reduziu a pressão arterial no 
período noturno. Já Seals e Reiling18 avaliaram o efeito do 
treinamento físico aeróbio de baixa intensidade, 40% a 50% 
da frequência cardíaca de reserva, na pressão arterial duran-
te 24 horas em pacientes com hipertensão diastólica isolada. 
Esses autores18 verificaram que os valores de pressão arterial, 

analisados pela monitorização ambulatorial da pressão ar-
terial, foram significativamente reduzidos após 12 meses de 
treinamento físico, tanto no período diurno como noturno.
Outro aspecto interessante que merece ser comentado é que 
a resposta hemodinâmica inadequada durante manobras 
fisiológicas, tal como o exercício, pode estar envolvida na 
morte súbita de origem cardiovascular21–23. A hiper-reativida-
de pressórica, em resposta ao exercício físico intenso e situa-
ções de estresse mental, pode promover importantes lesões 
vasculares, como a ruptura da placa aterosclerótica e, conse-
quentemente, o evento isquêmico agudo do miocárdio22,23. 
Nessa perspectiva, tem sido observado que, em pacientes 
hipertensos, o treinamento físico aeróbio reduz também os 
níveis pressóricos durante a mesma carga absoluta de exer-
cício físico24 e durante uma situação de estresse mental25.  
Contudo, apesar dos benefícios observados com o treina-
mento físico nos pacientes hipertensos ainda não há um 
consenso sobre qual a melhor prescrição de exercício para 
que o programa de treinamento físico alcance seus objeti-
vos. Dessa forma, na sessão a seguir abordaremos as reco-
mendações de um programa de exercício físico adequado 
para o paciente hipertenso.  

Programa de treinamento físico

Segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão1, a decisão 
terapêutica do paciente deve ser baseada no risco cardiovas-
cular, considerando-se a presença de fatores de risco, lesão 
em órgãos-alvo e/ou doença cardiovascular estabelecida, e 
não apenas no nível de pressão arterial. Assim, no programa 
de treinamento físico para o paciente hipertenso está inclusa 
uma rotina completa de avaliação clínica, previamente ao 
início da prática da atividade física. Essa rotina contempla 
a avaliação histórica individual e familiar do paciente, assim 
como exames físicos, determinação da etiologia patológica, 
testes físicos, determinação de fatores de risco ou patologias 
cardiovasculares associadas e lesões de órgãos-alvo1–3,26. Em 
seguida, deve ser realizado o teste cardiopulmonar (ergo-
espirométrico) ou o teste de esforço que avaliará não só a 
capacidade cardiorrespiratória ou cardiocirculatória durante 
o esforço mas, também proporcionará a avaliação eletrocar-
diográfica. Essas avaliações fornecerão, ainda, importantes 
parâmetros para uma adequada prescrição de treinamento 
físico para o paciente. 
Após a realização da avaliação inicial, o planejamento do 
programa de treinamento físico deverá considerar o tipo de 
exercício físico que será empregado: aeróbios e resistidos. 

Treinamento físico aeróbio

Os primeiros estudos que investigaram os efeitos do exercício 
físico aeróbio regular no tratamento de pacientes hiperten-
sos foram realizados no final da década de sessenta do século 
passado27,28. A partir dessa data, muitos estudos utilizando 
o modelo experimental de hipertensão29,30 e estudos clínicos 
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em pacientes hipertensos9–12,15,16,19–21 demonstra-
ram que o treinamento físico aeróbio reduz sig-
nificativamente os níveis de pressão arterial. Este 
efeito benéfico do exercício é observado em cerca 
de 75% dos pacientes31. Com esse conhecimento 
científico alcançado ao longo dos anos, a maior 
efetividade do programa de treinamento físico 
tem sido alcançada a partir da realização do trei-
namento físico aeróbio. Dessa forma, diretrizes 
nacionais e consensos de instituições de saúde 
têm preconizado o exercício dinâmico aeróbio 
como o principal tipo de exercício que deve ser 
empregado para a promoção da redução dos ní-

veis de pressão arterial em pacientes hipertensos1–3.

Duração da sessão
Metodologicamente, a maioria dos estudos experimentais 
utilizou sessões com duração entre 30 a 60 minutos para 
investigar os efeitos do treinamento físico aeróbio em pa-
cientes hipertensos. Isso dificulta a determinação exata do 
melhor tempo de duração para a obtenção da maior que-
da da pressão arterial. Em estudo abordando essa temática, 
Ishikawa-Takata et al.32 relataram que, após oito semanas de 
treinamento físico aeróbio, os pacientes que se exercitaram 
durante 60 a 90 minutos por semana tiveram maior redução 
da pressão arterial, quando comparados aos seus pares que 
realizaram o exercício físico durante 30 a 60 minutos por 
semana. No entanto, aumentos no volume semanal de trei-
namento, acima de 90 minutos, não potencializaram esse 
resultado. Este estudo vem corroborar com a prescrição de 
exercício físico definida pelas sociedades e instituições de 
saúde, em que sessões de 30 a 60 minutos de duração são 
recomendadas para o tratamento de pacientes hipertensos1,2.

Frequência semanal
Alguns autores sugerem que a realização de sete sessões se-
manais de exercícios são mais efetivas que três sessões por 
semana para redução dos níveis pressóricos33,34. Porém, pa-
rece não haver relação evidente entre o número de sessões 
realizadas por semana e o nível de redução pressórica após 
o treinamento físico em pacientes hipertensos32. Segundo as 
Diretrizes Brasileiras de Hipertensão1, é preconizada a prática 
diária de exercícios físicos para tratamento da hipertensão 
arterial.

Intensidade
Em revisão de literatura publicada em 1995, Hagberg & Bro-
wn36 analisaram 47 estudos e verificaram que o treinamento 
físico realizado na intensidade de 40% a 70% do consumo 
máximo de oxigênio provocava queda na pressão arterial 
sistólica e diastólica em pacientes com hipertensão arterial. 
Além disso, para esses autores a intensidade de exercício 
maior que 70% do consumo máximo de oxigênio diminuía o 
efeito hipotensor do exercício físico. E em uma atualização 
realizada no ano 200031, Hagberg et al. concluíram que re-
duções nos níveis pressóricos dos pacientes são mais eviden-
tes em intensidades de treinamento físico inferiores a 70% 

do consumo máximo de oxigênio. Ainda, estudando esta 
mesma problemática, em estudo experimental com ratos 
espontaneamente hipertensos Véras-Silva et al.29 demons-
traram que o treinamento físico de baixa intensidade (55% 
do consumo máximo de oxigênio) provocava diminuição da 
pressão arterial. Já o treinamento físico de alta intensidade 
(85% do consumo máximo de oxigênio) não apresentava o 
mesmo efeito sobre a pressão arterial. Todos esses resultados 
estão de acordo com o que é preconizado pelas Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão1, que recomendam intensidades 
de exercício físico entre 70% e 80% da frequência cardíaca 
máxima ou pico como ideais para o tratamento de pacientes 
hipertensos. Note-se que a frequência cardíaca máxima deve 
ser preferencialmente estabelecida em teste ergométrico, 
com o paciente na vigência da medicação cardiovascular de 
uso constante. 
Alternativamente, caso o paciente tenha realizado o teste 
ergoespirométrico progressivo máximo, a intensidade do 
treinamento físico deve ser baseada nos limiares ventilató-
rios (limiar anaeróbio e ponto de compensação respirató-
ria). No caso do paciente hipertenso, em nossa experiência, a 
intensidade do exercício tem sido prescrita entre a frequência 
cardíaca obtida no limiar anaeróbio (primeiro limiar ventila-
tório) e a frequência cardíaca obtida em 70% do consumo 
máximo de oxigênio16.

Treinamento físico resistido

Em comparação com os estudos sobre o treinamento físico 
aeróbio, os efeitos do treinamento físico resistido sobre os 
níveis pressóricos de pacientes hipertensos ainda possuem 
breve história. Essa falta de documentação científica basea-
da em estudos clínicos impossibilita uma conclusão definiti-
va sobre o impacto do treinamento físico resistido como tra-
tamento isolado da hipertensão arterial e, principalmente, 
sobre qual a melhor prescrição desse tipo de exercício para o 
paciente hipertenso. Contudo, sabe-se que esse tipo de trei-
namento físico promove grandes benefícios ósseos, muscu-
lares e articulares, e tem sido indicado como complementar 
ao treinamento físico aeróbio para o paciente hipertenso1–3. 
Recomenda-se que os exercícios sejam de baixa intensidade 
(até 50% de 1 RM) e realizados de duas a três vezes por 
semana. Cada sessão pode incluir a execução de oito a dez 
exercícios para os principais grupos musculares35, sendo que, 
para cada um deles, pode ser realizada uma sessão de oito a 
quinze repetições, conduzidas até a fadiga moderada (parar 
quando a velocidade de movimento diminuir)1. Deve-se ain-
da realizar intervalo passivo de um a dois minutos entre as 
séries e exercícios35.

Considerações finais

A prática regular do exercício físico aeróbio provoca adapta-
ções autonômicas e hemodinâmicas que melhoram, de for-
ma expressiva, o funcionamento do sistema cardiovascular. 
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Além disso, apresenta implicações clínicas importantes, uma 
vez que pode prevenir ou até mesmo tratar a hipertensão 
arterial.
O programa de treinamento físico adequado ao paciente 
hipertenso deve envolver primariamente exercícios aeró-
bios, de intensidade leve a moderada, com frequência de 
três a sete vezes por semana e duração de 30 a 60 minu-
tos. Os exercícios resistidos podem ser empregados como 
forma complementar ao treinamento aeróbio. Cabe res-
saltar a importância da realização da avaliação clínica/

cardiológica antes do início do treinamento, bem como 
de avaliações da pressão arterial dos pacientes durante 
as sessões de treinamento físico, para um melhor con-
trole dos mesmos ao longo do programa de treinamento 
físico.
Finalmente, é importante ressaltar que, em pacientes hiper-
tensos, nenhuma sessão de treinamento físico deve ser ini-
ciada se os níveis de pressão arterial sistólica e/ou diastólica 
estiverem superiores aos valores de 160 e/ou 105 mmHg 
respectivamente.
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Abstract

Kidneys and heart are closed related to the control of many 
important physiological parameters. Blood pressure, extra-
cellular volume, and perfusion, oxygenation and nutrition of 
diverse organs and tissues all depend on the coordinate acti-
vity of both organs. However, the significance of the impact 
of cardiac disease on prognosis of patients with renal disease 
and vice versa only recently has been better understood. As 
an example, we know now that patients with chronic kidney 
disease are more likely to perish from a cardiovascular event 
instead of reach the final stages of their disease and being 
admitted to renal replacement therapy programs, like dialysis 
or transplant. This review is based on data originated from a 
cohort of 1300 patients with advanced chronic kidney disea-
se, treated by dialysis, sent to a special investigational group 
at Heart Institute (InCor), Hospital das Clínicas-FMUSP for car-
diovascular assessment. Relevant findings of our study inclu-
de a high prevalence of arterial hypertension, left ventricular 
hypertrophy, arrhythmias and coronary artery disease. These 
alterations appear to be already present at the beginning of 
the uremic syndrome and are mostly the consequence of risk 
factors that are common to both, cardiac as well as renal dise-
ase. Renal patients should be actively investigated for the pre-
sence of cardiovascular risk factors and treated according with 
modern guidelines for secondary prevention of cardiovascular 
events. Patients with end-stage kidney disease should be con-
sidered at high risk of events due the multiplicity and relevance 
of cardiovascular disease present in the majority of the cases.

Key words
Chronic kidney disease, cardiac insufficiency, Left ventricular 
hypertrophy.

Resumo

Existe uma estreita relação fisiopatológica entre o coração e 
os rins. A pressão arterial, o volume extracelular e a perfu-
são, oxigenação e a nutrição dos tecidos dependem todos da 
ação coordenada dos dois órgãos. A percepção da importân-
cia fundamental do comprometimento cardíaco para o prog-
nóstico de pacientes com doença renal, e vice-versa, só em 
épocas relativamente recentes passou a merecer a atenção 
dos clínicos. Sabe-se que pacientes com doença renal crônica 
têm maior probabilidade de morrer de eventos cardiovas-
culares do que de atingir as fases finais da doença e serem 
admitidos aos programas de diálise ou transplante. Apre-
sentamos as alterações cardiovasculares de 1.300 pacientes 
com doença renal crônica que são atendidos por grupo es-
pecializado do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 
da FMUSP. Destacam-se as altas prevalências de hipertensão 
arterial sistêmica, sobrecarga de ventrículo esquerdo, insu-
ficiência cardíaca congestiva, arritmias e doença arterial co-
ronariana. Essas alterações já estão presentes desde as fases 
precoces da doença renal crônica e resultam, em grande par-
te, da presença de fatores de risco comuns às doenças renais 
e cardíacas. Pacientes com esses fatores de risco devem ser 
ativamente investigados e tratados de acordo com as dire-
trizes de prevenção secundária. Pacientes com doença renal 
crônica avançada constituem-se em um sério problema tera-
pêutico devido à multiplicidade e gravidade das alterações 
cardiovasculares presentes na maioria dos casos. 

Palavras-chave
Doença renal crônica, insuficiência cardíaca, hipertrofia de 
ventrículo esquerdo.
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Introdução

Poucos sistemas da economia apresentam uma 
relação fisiopatológica tão estreita como o cora-
ção e os rins. A pressão arterial, o volume extra-
celular e a perfusão, oxigenação e a nutrição dos 
tecidos, apenas para citar alguns parâmetros fun-
damentais, dependem todos da ação coordenada 
dos dois órgãos. Por isto, não é de estranhar que 
alteração no coração ou nos rins se acompanhe 
de ajustes funcionais recíprocos com profundas 
repercussões para o desempenho do organismo 
como um todo. No entanto, a percepção da im-

portância fundamental do comprometimento cardíaco para 
o prognóstico de pacientes com doença renal, e vice-versa, 
só em épocas relativamente recentes passou a merecer a 
atenção dos clínicos. Hoje sabemos, por exemplo, que pa-
cientes com doença renal crônica têm maior probabilidade 
de morrer de eventos cardiovasculares do que de atingir as 
fases finais da doença e serem admitidos aos programas de 
diálise ou transplante1. Fatos como este levaram as duas mais 
importantes sociedades de cardiologia dos Estados Unidos 
a emitir um comunicado conjunto, publicado simultanea-
mente nas revistas oficiais das duas sociedades, chamando a 
atenção para a frequente coincidência das doenças renais e 
cardíacas, especialmente em idosos2. Além disso, está tam-
bém cada vez mais evidente que os algoritmos de investi-
gação e conduta utilizados na população geral apresentam 
sensibilidade e especificidade reduzidas em indivíduos com 
doença renal, tornando necessária a introdução de rotinas 
de diagnóstico e tratamento especificamente concebidas 
para esse grupo de pacientes3.
No Instituto do Coração (InCor – HCFMUSP) foi constituí-
do um grupo, formado por dois nefrologistas e um cardio-
logista, que se dedica, há mais de dez anos, a estudar as 
principais alterações cardiovasculares associadas à doença 
renal crônica e a criar estratégias de diagnóstico e tratamen-
to dessas alterações. Até o momento, avaliamos cerca de 
1.300 pacientes, a maioria enviada pela Unidade de Trans-
plante Renal do HCFMUSP para estratificação de risco car-
diovascular. Todos os pacientes passam por avaliação clínica 
e cardiovascular abrangente que inclui radiografia de tórax, 
eletrocardiograma e ecocardiograma em todos os casos, e 
estudos coronários não-invasivos e invasivos em pacientes 
selecionados. Durante o acompanhamento averiguamos as 
variáveis associadas com morte por qualquer causa e com a 
ocorrência de eventos cardiovasculares significativos. Após 
admissão ao estudo, os pacientes são rotineiramente orien-
tados para observarem medidas de redução de risco, como 
controle do peso, da pressão arterial, do tabagismo e do se-
dentarismo e da ingestão do sal, e são tratados com medi-
cação cardioprotetora como recomendado para prevenção 
secundária pelas diretrizes internacionais4,5, independente-
mente dos resultados da avaliação clínica e laboratorial. A 
utilização universal de medidas de prevenção secundária foi 
decidida levando em consideração que a simples ocorrência 

de doença renal crônica coloca os indivíduos em alto risco de 
eventos, independentemente de outros fatores2,3. Este arti-
go baseia-se, na sua maior parte, nas observações realizadas 
pelo nosso grupo ao longo desse período.

Características clínicas dos pacientes 
com doença renal crônica avançada

Pacientes admitidos aos programas de tratamento substi-
tutivo da doença renal (diálise ou transplante) apresentam 
uma prevalência muito alta de doença cardiovascular clínica.  
Isso é uma decorrência, sobretudo, do fato de as doenças 
renais e cardiovasculares partilharem os mesmos fatores de 
risco, tais como idade, diabetes e hipertensão arterial (figu-
ra 1), embora distúrbios metabólicos específicos da uremia 
também desempenhem um papel relevante. Assim, quando 
investigados em profundidade, pacientes com doença renal 
vão apresentar quase sempre alguma alteração cardiovascu-
lar, e vice-versa. O que varia é que alguns indivíduos evoluem 
mais rapidamente com uma das patologias em vez da outra, 
mas ambas estão presentes, em maior ou menor grau, em 
quase todos os pacientes.
A figura 2 ilustra este último ponto. A figura mostra a preva-
lência de doença cardiovascular clínica, isto é, baseada apenas 
na história e exame físico, em 914 pacientes admitidos na 
nossa coorte. Observamos que 43% apresentavam pelo me-
nos uma doença cardiovascular, com predomínio da doença 
vascular periférica. Além disso, 92% eram hipertensos e 47% 
eram diabéticos. Esta elevada carga aterosclerótica explica a 
alta incidência de eventos adversos nessa população.

Figura 1
Risco cardiovascular na doença renal crônica.
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Alterações cardíacas mais comuns na 
doença renal crônica avançada

A prevalência e tipo das alterações cardíacas observadas em 
pacientes com doença renal crônica avançada variam com 
a idade, prevalência de diabetes e de hipertensão, com as 
características demográficas, tais como raça e sexo, e com as 
condições socioeconômicas6. Por isto, tendem a ser mais al-
tas em países industrializados em comparação com os emer-
gentes, devido à maior longevidade e prevalência de diabe-
tes naqueles. Ainda, a melhor qualidade e universalidade dos 
sistemas de saúde favorece a sobrevida de pacientes que, 
em sociedades menos avançadas, não conseguem sobrevi-
ver às fases iniciais da doença renal. Por esses motivos, em 
países emergentes a prevalência de indivíduos idosos, com 
diabetes e com doenças associadas mais graves é em geral 
menor na população de pacientes com doença renal crônica 
avançada. Na nossa coorte, constituída por indivíduos que 
já se encontravam em tratamento por hemodiálise por um 
período de 25 meses (mediana), a média de idade foi 52 
± 10 anos, sendo 60% dos pacientes do sexo masculino e 

70% da raça branca. Dislipidemia (definida como colesterol 
total e/ou triglicérides > 200 mg/mL) foi observada em 38%, 
tabagismo em 20% e obesidade (IMC >30 kg/m2) em menos 
que 10% dos casos.
A tabela 1 mostra as alterações cardíacas mais importantes 
observadas nos nossos pacientes quando da admissão ao 
estudo. É interessante notar a elevada prevalência de hiper-
trofia ventricular esquerda (SVE), diagnosticada pela ecocar-
diografia, e de doença coronária (definida como estenose > 
70%) nos pacientes avaliados por angiografia. 

Sobrecarga ventricular esquerda
Devido à grande importância da SVE no prognóstico na po-
pulação geral, é de interesse verificar a sua relevância no 
prognóstico de pacientes com doença renal. A figura 3 mos-
tra o impacto da HVE na sobrevida dos pacientes da nossa 
coorte. Observamos que pacientes com HVE apresentaram 
maior incidência de morte por qualquer causa durante o 
período de observação de cinco anos, sendo os preditores 
independentes de HVE a idade, o sexo masculino, a pressão 
arterial sistólica (PAS) e as doenças cardiovasculares (DCV) 

Pacientes em lista de espera para transplante renal no Hospital das Clínicas da FMUSP (n = 914)
Avaliação de pacientes em relação à doença cardiovascular detectada clinicamente

*43% dos pacientes com pelo menos uma doença cardiovascular

Figura 2
Prevalência de doença cardiovascular em pacientes em lista de espera para transplante renal.
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associadas. Observamos também uma relação significativa 
entre a PAS e o índice de massa do VE (IMVE) (r = 0,49, p = 
0,0001)7. Além disso, pacientes tratados por hemodiálise hi-
pertensos apresentaram índice de massa do VE (IMVE) maior 
que a dos pacientes sem hipertensão atual ou pregressa, en-
quanto o IMVE foi semelhante neste último grupo e nos con-
troles normais8 (figura 4). A geometria ventricular também 
foi afetada pela presença de hipertensão atual ou pregressa 
(tabela 2). Vemos que existe uma clara predominância de 
HVE nos grupos hipertensos e que a HVE concêntrica, que 
melhor se relaciona com a probabilidade de eventos na po-
pulação geral, não foi observada em nenhum indivíduo que 
nunca manifestou hipertensão em diálise. Esses resultados 
indicam que, apesar da complexidade da síndrome urêmica, 
pressão arterial é um fator importante como causa da HVE, 

• Hipertrofia ventricular esquerda: 72%

• Insuficiência cardíaca congestiva: 10%

• Arritmias ventriculares complexas
(Holter de 48 horas): 50%

• Calcificação coronária: média de escore de cálcio: 580

• Doença coronária aterosclerótica por angiografia: 48%

Tabela 1 – Prevalência das alterações cardíacas 
mais comuns observadas em 1.250 pacientes 
em tratamento por hemodiálise candidatos a 
transplante renal

Impacto da HVE* na sobrevida de pacientes em HD 
avaliados para Tx renal (InCor – UTR – HC-FMUSP)

* HVE definida como IMVE > 120 g/m2

Idade, sexo masculino, PAS e DCV
foram preditores independentes de HVE

Figura 3
Impacto da hipertrofia de ventrículo esquerdo na sobrevida 
de pacientes em hemodiálise avaliados para transplante 
renal.

HAS e HVE em pacientes em HD

Figura 4
Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e hipertrofia de 
ventrículo esquerdo (HVE) em pacientes com doença renal 
crônica em hemodiálise.

Geometria Normal
Remodelamento

concêntrico
Hipertrofia
excêntrica

Hipertrofia
concêntrica         

Hipertensos 11% 0% 43% 46%

Previamente 
hipertensos

15% 2% 50% 33%

Nunca hipertensos 61% 6% 33% 0%

Tabela 2 – Hipertensão arterial e geometria do VE de pacientes em tratamento por hemodiálise

07_REV_Coracao na doenca renal.indd   24807_REV_Coracao na doenca renal.indd   248 08/02/2011   15:07:5608/02/2011   15:07:56



249

O  C O R A Ç Ã O  N A  D O E N Ç A  R E N A L  C R Ô N I C A  A V A N Ç A D A :
U M A  V I S Ã O  P E S S O A L

tal como observado na população geral, e reforça a neces-
sidade de se manter um controle adequado da hipertensão 
nesses pacientes. Por outro lado, a prevalência extremamen-
te elevada de hipertensos na nossa coorte e em outras popu-
lações de renais crônicos descritos na literatura9 indica que 
este controle só raramente é atingido.

Insuficiência cardíaca congestiva
ICC foi observada em 10% dos nossos pacientes quando da 
admissão ao estudo e teve uma importante consequência na 
sobrevida (figura 5). Descompensação cardíaca em pacien-
tes com doença renal pode ocorrer mesmo quando a função 
de VE é normal devido à concomitância de hipervolemia e 
hipertensão6. Em nossos pacientes, 20% dos indivíduos com 
ICC tinham fração de ejeção normal. DCV clínica (angina, 
IAM, intervenção coronária, AVC, doença vascular periférica, 
descompensação cardíaca prévia) foi o único preditor inde-
pendente de ICC, presente em 93% dos pacientes.

Arritmias
Palpitação é um sintoma comum em pacientes renais em 
tratamento por hemodiálise. Arritmias costumam ocorrer 
com maior frequência em pacientes com qualquer tipo de 
cardiopatia, naqueles dialisados com solução sem potássio e 

nos tratados com digital. A diálise, por alterar bruscamente 
a concentração de eletrólitos no soro, pode ser considerada 
uma causa plausível de arritmias nessa população. A figura 
6 mostra a relação entre arritmias ventriculares e a sessão de 
hemodiálise em 87 pacientes avaliados pelo nosso grupo10. A 
prevalência de arritmias complexas foi de 55%. Ao contrário 
do esperado, a sessão de hemodiálise não se correlacionou 
com o surgimento ou piora da arritmia. Por outro lado, a in-
cidência de arritmias guardou relação com a pressão arterial 
sistólica (figuras 7 e 8) e com disfunção ventricular (figura 
8), tanto em pacientes hemodialisados como nos transplan-
tados renais e nos indivíduos em fases mais precoces da in-
suficiência renal.

Calcificação coronária
Calcificação coronária é observada desde as fases iniciais da 
doença renal crônica, mas aumenta em prevalência com a 
idade e se correlaciona positivamente com os níveis séricos 
de fósforo, com o uso de suplemento oral de cálcio e com a 
concentração de cálcio na solução de diálise11. Na população 
geral, aumento do conteúdo de cálcio nas coronárias, em 
geral medido pelo escore de cálcio, se correlaciona com a 
presença de placas ateroscleróticas. Em pacientes com doen-
ça renal a situação é mais complexa porque o cálcio pode se 

Impacto da ICC na sobrevida de pacientes em HD 
avaliados para Tx renal (InCor – UTR – HC-FMUSP)

DCV clínica foi o único preditor de ICC
(presente em 93% dos casos)

Figura 5
Impacto da insuficiência cardíaca congestiva (ICC) na 
sobrevida de pacientes em hemodiálise avaliados para 
transplante renal.

Efeito da sessão da HD na incidência de arritmias 
ventriculares complexas

Figura 6
Efeito da sessão de hemodiálise na incidência de arritmias 
complexas em pacientes com doença renal crônica 
(adaptado de De Lima et al., Hypertension 1995; 26: 1200).
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Figura 8
Impacto da disfunção do ventrículo esquerdo e da pressão 
arterial na incidência de arritmias ventriculares complexas.

Impacto da disfunção ventricular (FE < 50%) e da pressão
arterial sistólica na incidência de arritmias ventriculares complexas

Figura 7
Relação entre pressão arterial sistólica (PAS) e presença de arritmias cardíacas em pacientes com doença renal 
crônica em tratamento clínico, com transplante renal ou em hemodiálise.

PAS e probabilidade de arritmia ventricular

depositar na camada média das artérias sem necessariamen-
te provocar obstrução da luz. Nós realizamos uma investiga-
ção destinada a verificar a relação entre o escore de cálcio e 
eventos cardiovasculares e determinar o nível de escore que 
melhor se correlaciona com estenose coronária avaliada pela 
cinecoronariografia12. Observamos que a média do escore de 
cálcio nos nossos pacientes foi 580, um valor muito acima do 
verificado na população geral. A figura 9 mostra que o esco-
re de cálcio se correlaciona positivamente com a prevalência 
de doença coronária diagnosticada por angiografia. Além 
disso, pacientes com escore > 400 apresentaram maior inci-
dência de eventos (figura 10).

Doença arterial coronária
Coronariopatia é observada em muitos pacientes com doen-
ça renal crônica e eventos coronários são uma das principais 
causas de mortalidade nesses doentes. Um assunto muito 
debatido na literatura é a eficácia do tratamento clínico nes-
ses pacientes em comparação com a intervenção (cirurgia ou 
angioplastia). O único estudo prospectivo randomizado data 
de 1992 e concluiu pela superioridade da cirurgia sobre o 
tratamento medicamentoso13. No entanto, as drogas usadas 
naquele estudo (propranolol e nifedipina) são consideradas 
insuficientes ou inadequadas de acordo com as atuais dire-
trizes14. Nós iniciamos um estudo prospectivo observacional 
na nossa coorte, compreendendo 1.008 pacientes, destina-
do a verificar a segurança da utilização do tratamento clínico 
em pacientes com doença coronária com estenose > 70% 
medicados de acordo com as modernas diretrizes internacio-
nais15. A cinecoronariografia não foi indicada em 47% dos 
pacientes (pacientes de baixo risco clínico). Nos restantes 
53%, doença coronária significativa foi observada em 46%. 
A sobrevida livre de eventos foi menor (Log-rank = 0.0001) 
nos pacientes com doença coronária em comparação com os 
indivíduos sem doença coronária significativa ou com coro-
nárias normais (figura 11). Por outro lado, nos pacientes nos 
quais o estudo invasivo não foi indicado, a sobrevida livre 
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Proporção de pacientes com DAC de acordo com diferentes níveis de escore de cálcio

Figura 9
Escore de cálcio e presença de doença arterial coronária (DAC) em pacientes com doença renal crônica (adaptado 
de Rosario, De Lima & Rochitte, Arq Bras Cardiol 2010; 94: 252).

Figura 10
Escore de cálcio e sobrevida em pacientes com doença renal crônica.

Sobrevida livre de eventos cardiovasculares combinados de acordo com os escores de cálcio > 400
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Efeito da DAC na incidência de eventos CV e de morte por qualquer causa em candidatos a TX

Figura 11
Efeito da doença arterial coronária na incidência de eventos cardiovasculares e de morte por qualquer causa em pacientes 
com doença renal crônica candidatos a transplante renal (adaptado de De Lima, Gowdak and de Paula, Transplantation 
2010; 89:845).

Figura 12
Diagnóstico e tratamento da doença arterial coronária em pacientes em hemodiálise (adaptado de De Lima, Gowdak and de 
Paula, Transplantation 2010; 89:845).

Diagnóstico e tratamento da DAC em pacientes em HD
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de eventos foi semelhante à dos indivíduos com coronárias 
normais ou pouco alteradas. Esses resultados demonstram a 
importância da avaliação da doença coronária em pacientes 
renais crônicos como meio de determinar o prognóstico e 
mostram que a avaliação clínica identifica corretamente os 
pacientes que não precisam ser investigados invasivamente. 
Dos 230 pacientes com doença coronária importante, 184 
(80%) foram selecionados para tratamento clínico que in-
cluiu, em todos os pacientes, betabloqueador, aspirina, esta-
tina e IECA ou BRA (figura 12). O mesmo tratamento clínico 
foi administrado aos pacientes selecionados para interven-
ção. Em 46 casos a intervenção (cirurgia ou angioplastia com 
stent não-farmacológico) foi indicada e acabou sendo reali-
zada em 30 pacientes. Dezesseis pacientes, nos quais a inter-
venção foi indicada, recusaram o procedimento. A sobrevida 
livre de eventos foi acentuadamente reduzida nos pacientes 
que recusaram a intervenção; apenas 20% continuaram vivos 
após 24 meses de seguimento. Por outro lado, a sobrevida 
livre de eventos foi semelhante nos pacientes tratados clinica-
mente e naqueles nos quais a intervenção foi realizada. Esse 
resultado deve ser analisado com precaução porque o grupo 
“intervenção” tinha poucos pacientes e a doença coronária 
era mais grave nos pacientes selecionados para intervenção. 
Em todo caso, a sobrevida livre de eventos nos pacientes tra-
tados exclusivamente com medicação (60% em 60 meses) 
não difere significativamente da descrita em outros trabalhos 

Tratamento da DAC em pacientes em HD

Figura 13
Curvas de sobrevida de pacientes com doença renal crônica candidatos e doença arterial coronária (DAC), conforme o 
tratamento da DAC (adaptado de De Lima, Gowdak and de Paula, Transplantation 2010; 89:845).

da literatura com cirurgia16–18. Na ausência de estudos pros-
pectivos randomizados utilizando as medidas modernas de 
tratamento clínico da doença coronária, ainda não sabemos 
se as diretrizes propostas para a população geral são igual-
mente eficazes para indivíduos com doença renal crônica.

Conclusões

Os nossos dados, como também aqueles da literatura, de-
monstram a elevada prevalência de alterações cardíacas 
nos pacientes com doença renal avançada. Essas alterações 
aparentemente já estão presentes desde as fases preco-
ces da doença renal crônica e resultam, em grande parte, 
da presença de fatores de risco comuns às doenças renais 
e cardíacas. Pacientes com esses fatores de risco devem ser 
ativamente investigados e tratados de acordo com as dire-
trizes de prevenção secundária. Pacientes com doença renal 
crônica avançada constituem-se em um sério problema tera-
pêutico devido à multiplicidade e gravidade das alterações 
cardiovasculares presentes na maioria dos casos. Hipertrofia 
do ventrículo esquerdo, disfunção ventricular e doença ar-
terial coronária têm efeito comprovadamente negativo no 
prognóstico. Além das medidas de prevenção secundária, 
controle da hipertensão, tratamento da doença coronária e 
transplante renal precoce em casos selecionados são as ave-

07_REV_Coracao na doenca renal.indd   25307_REV_Coracao na doenca renal.indd   253 08/02/2011   15:07:5808/02/2011   15:07:58



254O U T U B R O  /  D E Z E M B R O  2 0 1 0

ARTIGO DE REVISÃO

nidas mais promissoras para reduzir a morbimor-
talidade nos pacientes que sobrevivem até atingir 
as fases avançadas da doença renal crônica.

O futuro

O nosso grupo está atualmente empenhado em 
dois estudos:

O primeiro diz respeito à determinação da me-
lhor abordagem terapêutica para pacientes com 
doença coronária nos quais tanto o tratamento 

clínico como o intervencionista são igualmente indica-
dos de acordo com as diretrizes internacionais. Este é 

um estudo prospectivo, randomizado, unicêntrico, en-
volvendo pacientes em tratamento por hemodiálise na 
lista de espera para transplante renal. A nossa hipótese 
é que a intervenção é mais eficaz do que o tratamento 
clínico em pacientes urêmicos quando as duas possibi-
lidades terapêuticas são igualmente válidas de acordo 
com as atuais diretrizes.

 O outro estudo, em fase de conclusão, visa caracterizar 
as arritmias cardíacas em pacientes renais crônicos com 
diabetes e/ou doença cardiovascular avaliados com dis-
positivo implantável de registro permanente do ritmo 
cardíaco. Com esta investigação esperamos esclarecer os 
eventos relacionados com morte súbita, uma importante 
causa de desfecho em pacientes em diálise.
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Resumo

O tabagismo é um importante fator de risco para as doenças 
cardiovasculares, em particular para o infarto do miocárdio, 
o acidente vascular cerebral e a morte súbita. A relação entre 
o tabagismo e o desenvolvimento de hipertensão arterial é 
ainda motivo de controvérsias. Apesar dos efeitos agudos do 
cigarro sobre a pressão arterial, vários estudos epidemioló-
gicos não demonstraram associação entre o tabagismo e a 
hipertensão arterial. A pressão arterial ambulatorial é mais 
elevada em fumantes do que em não-fumantes que mos-
tram pressões arteriais de consultório semelhantes. Apresen-
tamos uma revisão dos efeitos agudos e crônicos do fumo 
sobre a hemodinâmica e sobre a pressão arterial. Além disso, 
os mecanismos responsáveis pelos efeitos vasoconstritores 
e pressores do fumo e os efeitos do tabaco sobre a função 
renal serão analisados.

Palavras-chave
Tabagismo, hipertensão arterial, sistema nervoso autônomo.

Abstract

Cigarette smoking represents a powerful independent risk 
factor for cardiovascular diseases, such as coronary athe-
rosclerosis, angina pectoris, myocardial infarction, ischemic 
and tromboembolic cerebrovascular events. The mechanis-
ms responsible for the adverse effects of smoking on the 
cardiovascular system are multifold and include alterations 
in serum lipid profile; impairment in endothelial function, 
and abnormalities in the hemostatic and in the hemorrhe-
ological profile. They also include, however, hemodynamic 
factors because cigarette smoking has been shown to tri-
gger a tachycardic and pressor response and to cause co-
ronary and cerebral vasoconstriction. This paper will review 
the adverse effects of cigarette smoking on systemic as well 
as on regional hemodynamics with particular emphasis on 
the coronary and cerebral circulation. It will then examine 
the acute and more prolonged effects of smoking on blood 
pressure values, also addressing the intriguing issue related 
to the effects of passive smoking on cardiovascular hemo-
dynamics. The mechanisms responsible for the pressor and 
vasoconstrictor effects of smoking will be finally discussed.

Key words
Cigarette smoking, arterial hypertension, autonomic nervous 
system.
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Introdução

O tabagismo é um importante fator de risco para as doenças 
cardiovasculares, em particular para o infarto do miocárdio, 
o acidente vascular cerebral e a morte súbita. Por outro lado, 
a relação entre o tabagismo e o desenvolvimento de hiper-
tensão arterial é ainda motivo de controvérsias. Apesar dos 
efeitos agudos do cigarro sobre a pressão arterial, vários es-
tudos epidemiológicos não demonstraram associação entre 
o tabagismo e a hipertensão arterial. Entretanto, os estu-
dos epidemiológicos são realizados com medidas casuais da 
pressão arterial e tem sido demonstrado que, nos fumantes, 
a medida casual da pressão arterial é inferior à observada 
na monitorização da pressão arterial, quando os indivíduos 
estão expostos ao uso do cigarro1. De fato, a pressão arterial 

ambulatorial é mais elevada em fumantes do que em não-
fumantes que apresentam pressões arteriais de consultório 
semelhantes2.
Apresentamos uma revisão dos efeitos do fumo sobre a he-
modinâmica e sobre a pressão arterial, aguda e cronicamen-
te. Além disso, os mecanismos responsáveis pelos efeitos 
vasoconstritores e pressores do fumo e os efeitos do tabaco 
sobre a função renal serão analisados.

Efeitos hemodinâmicos do fumo

O fumo induz profundas alterações hemodinâmicas que po-
dem ser diferentes de acordo com a ausência ou presença 
de doenças cardiovasculares (tabela 1). A resistência vascular 

Normal
Doença arterial

coronária

Disfunção de
ventrículo
esquerdo

Hipertensão

Frequência cardíaca Aumentada Aumentada
Aumentada ou

inalterada
Aumentada

Pressão arterial Aumentada Aumentada
Aumentada ou

inalterada
Aumentada

Contratilidade
miocárdica

Aumentada
Aumentada ou

inalterada
Aumentada, inalterada 

ou diminuída
Aumentada

Volume sistólico
Aumentado ou

inalterado
Diminuído Diminuído

Aumentado ou
inalterado

Débito cardíaco Aumentado
Aumentado, inalterado 

ou diminuído
Inalterado ou

diminuído
Aumentado

Resistência vascular
sistêmica

Aumentada Aumentada Aumentada Aumentada

Fluxo sanguíneo
coronário

Aumentado
Diminuído, inalterado 

ou aumentado
Desconhecido Aumentado

Fluxo sanguíneo
cerebral

Diminuído Desconhecido Desconhecido Diminuído

Fluxo sanguíneo
muscular

Diminuído Diminuído Diminuído Diminuído

Tabela 1 – Respostas hemodinâmicas ao fumo em indivíduos normais e em pacientes com doença cardiovascular6.
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sistêmica mostra, na maioria dos indivíduos, au-
mento que pode ser atribuído à vasoconstrição 
(com redução de fluxo sanguíneo), observada em 
territórios esplâncnico, muscular e cutâneo3–5. As 
artérias grandes e médias também participam 
no aumento da resistência periférica, pois foi de-
monstrado que o fumo diminui a distensibilidade 
e as propriedades viscoelásticas dessas artérias. 
Estudos que utilizaram técnica ultrassonográfica, 
que permite a avaliação dinâmica da complacên-
cia vascular durante todo o ciclo cardíaco (sístole 
e diástole), mostraram que, tanto na artéria ra-
dial (artéria muscular) quanto em carótidas (arté-

ria elástica), há importante redução do diâmetro diastólico, 
da distensibilidade e da complacência vascular após o fumo 
de um cigarro, causando, portanto, enrijecimento vascular 
sistêmico7,8. Esses achados indicam que o fumo reduz as pro-
priedades elásticas dos vasos arteriais por agir sobre o tônus 
do músculo liso, tanto por ação direta quanto por redução 
da produção de óxido nítrico pelo endotélio, que tem papel 
de regular as propriedades mecânicas das artérias9,10.
Como já mencionado, as respostas hemodinâmicas regio-
nais à nicotina e aos inúmeros componentes do cigarro po-
dem diferir entre indivíduos normais e pacientes portadores 
de doenças cardiovasculares. Assim, em estudo realizado 
em fumantes crônicos com medida de fluxo de sangue em 
seio coronário por termodiluição, observou-se que nos in-
divíduos com artérias coronárias normais o aumento da de-
manda de oxigênio pelo miocárdio produzida pelo cigarro 
promove um aumento do fluxo coronário mediado metabo-
licamente, com redução concomitante de 15% da resistência 
vascular coronária11.
Por outro lado, em pacientes com lesões coronárias graves, o 
fumo do cigarro causou vasoconstrição coronária, com redu-
ção de 10%–12% no fluxo sanguíneo coronário11.
Pode-se concluir que, apesar do aumento da frequência car-
díaca, da contratilidade ventricular e do aumento da deman-
da de oxigênio pelo miocárdio (o que poderia requerer um 
aumento do fluxo sanguíneo coronário), o fumo causa vaso-
constrição de artérias coronárias, principalmente nas com le-
sões ateroscleróticas. Os efeitos adversos do fumo não estão 
limitados à circulação coronária, mas estendem-se também 
para a própria função do músculo cardíaco. Esse efeito pa-
rece depender da integridade do miocárdio pois, enquanto 
em indivíduos saudáveis o fumo induz aumento do volume 
sistólico, em pacientes com redução de função ventricular 
ele pode promover uma redução do volume sistólico e do 
débito cardíaco e um aumento na pressão de enchimento do 
ventrículo esquerdo3,12.
Nos vasos cerebrais, o fumo pode reduzir o fluxo sanguíneo 
de maneira semelhante ao observado na circulação coroná-
ria. Em um estudo realizado com cerca de 200 indivíduos 
fumantes e não-fumantes, demonstrou-se redução signifi-
cativa do fluxo sanguíneo em massa cinzenta no grupo fu-
mante comparado ao não-fumante13, independentemente 
da presença de outros fatores de risco capazes de afetar a 

hemodinâmica cerebral (hipertensão arterial, doença arterial 
coronária, diabetes, dislipidemia).

Efeito do fumo na pressão arterial

Embora uma série de estudos epidemiológicos tenha mos-
trado que os valores de pressão arterial são menores em 
fumantes em relação aos não-fumantes (um achado que 
pode ser explicado por menor peso corpóreo observado nos 
fumantes), o fumo tem-se mostrado um forte preditor de 
desenvolvimento de hipertensão arterial. Assim, homens que 
fumam 20 cigarros/dia apresentam mais do que o dobro da 
probabilidade de desenvolver hipertensão arterial ao longo 
de 11 anos14. Existem também inúmeras evidências de que 
o fumo de um cigarro induz um importante e prolongado 
aumento na pressão arterial. Em estudo realizado com dez 
fumantes normotensos que, com monitorização contínua 
e batimento a batimento da pressão arterial e da frequên-
cia cardíaca, fumaram um cigarro a cada 15 minutos pelo 
período de uma hora, demonstrou-se que, após fumo do 
primeiro cigarro, ocorreu elevação aguda da pressão arterial 
sistólica, com pico entre 2 e 4 minutos após o ato de fumar, 
e que permaneceu elevada pelos 15 minutos subsequentes15. 
Com o fumo do cigarro sucessivo ocorria a mesma elevação 
observada após o cigarro inicial. A pressão diastólica tam-
bém elevou-se significativamente e houve, associadamente, 
taquicardia importante e mantida ao longo do tempo de es-
tudo. A resposta da pressão arterial ao fumo é tão intensa 
que leva a aumento da pressão arterial ambulatorial em in-
divíduos que foram orientados a fumar, durante um período 
de oito horas da vigília, dois cigarros por hora15. Há aumento 
não apenas dos valores absolutos da pressão arterial, mas 
também da sua variabilidade, com aumento aproximado 
de 30% nos desvios padrões da pressão arterial diastólica 
e da pressão arterial média. O aumento da variabilidade da 
pressão arterial está implicado no desenvolvimento de lesões 
de órgãos-alvo da hipertensão arterial (hipertrofia de ven-
trículo esquerdo, doença renal, infartos lacunares etc.)16. O 
conjunto dessas observações sugere que o fumo exerce um 
importante efeito hipertensivo que, em associação com as 
alterações hemodinâmicas descritas anteriormente, pode ser 
responsável pelo aumento de risco cardiovascular associado 
ao tabagismo.

Mecanismos envolvidos no efeito 
pressor do fumo

Diversos mecanismos têm sido apontados para explicar os 
efeitos pressores e vasoconstritores do cigarro. Por exemplo, 
a nicotina pode aumentar a pressão arterial diretamente por 
aumento do tônus do músculo liso vascular ou por aumento 
da vasopressina17,18. Além disso, os efeitos hemodinâmicos 
do fumo podem ser mediados por ativação do sistema ner-
voso simpático. Esta última hipótese foi confirmada pela evi-
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dência de que os aumentos intensos e prolongados da fre-
quência cardíaca e da pressão arterial induzidos pelo cigarro 
são atenuados pelo bloqueio farmacológico de receptores 
adrenérgicos alfa e beta11,19 e estão associados a uma eleva-
ção acentuada e prolongada dos níveis plasmáticos de epi-
nefrina e norepinefrina20. Existe controvérsia se a ativação do 
sistema nervoso simpático tem origem central ou periférica. 
Isso se deve ao fato de que os níveis elevados de norepine-
frina podem ser devidos ou a aumento da secreção pela ter-
minação nervosa adrenérgica ou a diminuição do clearance 
do neurotransmissor adrenérgico ou ainda a diminuição da 
recaptação da norepinefrina na fenda sináptica. Em estudo 
com microneurografia para avaliação da atividade nervosa 
simpática muscular, demonstrou-se que o fumo promove re-
dução na atividade simpática apesar de haver concomitante 
aumento na dosagem da norepinefrina do plasma21. Os au-
tores sugerem que a ativação adrenérgica associada ao taba-
gismo não tem origem central mas depende de mecanismos 
periféricos, isto é, de aumento da liberação de catecolaminas 
pelos tecidos cromafins e/ou redução da recaptação e do cle-
arance da norepinefrina e da epinefrina. Os efeitos do cigar-
ro sobre o sistema nervoso simpático parecem não ser ho-
mogêneos. De fato, estudos mais recentes mostraram que, 
enquanto o fumo promove inibição da atividade nervosa em 
território de músculo esquelético, a atividade adrenérgica 
para a circulação cutânea e coronária apresenta aumento 
expressivo22,23. A ativação simpática para o coração desenca-
deada pelo fumo23 representa a base fisiopatológica para as 
evidências de que o fumo induz vasoconstrição coronária e 
redução no limiar arritmogênico do miocárdio.
Ao lado das ações sobre o sistema nervoso simpático, o 
fumo aumenta agudamente a rigidez arterial em normoten-
sos e hipertensos, sendo o aumento em hipertensos signifi-
cativamente maior do que em normotensos24. Além disso, 
repetidas exposições ao cigarro não resultam em resposta 
adaptativa, mas em potenciação das respostas vasculares ao 
fumo. O aumento da rigidez arterial pode aumentar a pres-

são de pulso e o estresse de cisalhamento em arteríolas, con-
tribuindo para o desenvolvimento de lesões em órgãos-alvo.
Além disso, a vasoconstrição pode estar relacionada a al-
teração de mecanismos dependentes do GMP-cíclico25, ao 
aumento da peroxidação hepática de lípides e redução da 
atividade da superóxido dismutase26.

Nefropatia e tabagismo

A evolução de algumas nefropatias é acelerada pelo tabagis-
mo, havendo aumento do risco de desenvolvimento de mi-
croalbuminúria. Em fumantes, há redução no intervalo entre 
o início do diabetes e o início da albuminúria, há aumento 
na frequência de progressão de microalbuminúria para pro-
teinúria franca e há aumento na progressão da nefropatia 
diabética para insuficiência renal terminal27. A lesão renal in-
duzida pelo cigarro está relacionada, em parte, à ativação do 
sistema nervoso simpático, havendo evidências de que essa 
lesão é diminuída pela denervação renal28. Ratos expostos 
ao fumo passivo mostram diminuição do volume glomerular 
em relação a grupo controle não-exposto29.
Na hipertensão essencial, o fumo é um fator de risco inde-
pendente para declínio da função renal30. Há maior redução 
do fluxo sanguíneo renal em fumantes comparados a não-
fumantes com déficit de função renal31.

Conclusões

O fumo aumenta o risco cardiovascular principalmente em 
decorrência de suas ações sobre o sistema nervoso autôno-
mo e sobre a função endotelial. O aumento da pressão arte-
rial sistêmica ocasionado pelo tabagismo tem papel impor-
tante no resultante aumento da morbidade e mortalidade, 
tanto cardiovascular quanto renal, observadas em indivíduos 
fumantes.
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A hipertensão arterial é altamente prevalente em 
todo o mundo. As projeções indicam que, em 2025, 
a prevalência da hipertensão arterial ao redor do pla-
neta atingirá 29%, atingindo 1,56 bilhão de pessoas. 
A hipertensão arterial é um dos principais problemas 
de saúde pública com eventos cardiovasculares, cere-
brais e renais dependentes das cifras de pressão arte-
rial. Do seu lado, a redução da pressão arterial obtida 
pelo tratamento adequado dos pacientes promove 
redução dos índices de eventos. O grau de conheci-
mento da doença e do seu efetivo controle depende 
de diversos fatores, incluindo o nível socioeconômico 
e cultural, acesso da população aos serviços de saúde 
e condições ambientais relacionadas a dieta, ativida-
de física, nível de estresse e crenças de saúde. Para se 
atingir o objetivo de controlar a pressão arterial, os 
pacientes devem ser detectados e ligados ao serviço 
de saúde para tratamento durante toda a vida. Para os 
Estados Unidos existe o objetivo da obtenção de 50% 
dos pacientes controlados para a década de 2010. 
Para tanto haverá a necessidade de que 80% dos pa-
cientes sejam detectados, 90% recebam tratamento 
anti-hipertensivo e que 70% desses pacientes em tra-
tamento estejam com a pressão arterial controlada.

No Brasil as prevalências de hipertensão relatadas va-
riam de 14% a 47,9%, dependendo dos critérios de 
seleção utilizados para os estudos. Os objetivos dos 
autores deste estudo foram, em uma amostra repre-
sentativa de indivíduos maiores de 40 anos, avaliar 
os níveis de conhecimento, tratamento e controle da 
pressão arterial e sua relação com fatores socioeco-

nômicos, educacionais e demográficos. Além disso, 
os autores avaliaram o efeito, sobre o controle da 
pressão arterial, do uso de monoterapia ou de com-
binações de fármacos, bem como análise de custo-
efetividade dos fármacos mais utilizados para o tra-
tamento da hipertensão arterial. Assim, foi obtida 
uma amostra com 738 hipertensos maiores de 40 
anos de idade, sendo 345 homens e 393 mulheres, 
correspondentes a uma prevalência de 43,3% para a 
população dessa faixa etária. A prevalência variou de 
23,8%, entre os indivíduos de 40–49 anos, até 69,8% 
entre os indivíduos septuagenários. A taxa de conhe-
cimento da doença foi de 72,9%, sendo significati-
vamente maior entre as mulheres do que entre os 
homens (80,3% vs. 64,9%). No grupo de 40–49 anos 
de idade o conhecimento da doença foi relativamen-
te baixo (61,7%). Os pacientes obesos apresentaram 
maior índice de conhecimento da doença (80,5%) em 
relação aos não-obesos. A classe social não mostrou 
influência sobre os índices de conhecimento da hi-
pertensão, bem como o nível educacional. Quanto 
ao controle da pressão arterial, observou-se que da 
população total de hipertensos 38,6% estavam con-
trolados, correspondendo a 52,9% dos pacientes tra-
tados. O controle da pressão arterial foi maior nos 
indivíduos das classes A e B em comparação com 
os indivíduos de outras classes sociais e também de 
maior índice de escolaridade, sendo independente da 
idade e da presença ou não da obesidade. 

Dos 549 pacientes em tratamento, 44,6% usavam 
monoterapia; 41,2%, associação de dois fármacos e 
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14,2%, associação de três ou mais anti-hiperten-
sivos. Os níveis de controle da pressão arterial fo-
ram semelhantes nos três grupos. Na monoterapia 
a classe dos inibidores da enzima de conversão da 
angiotensina (IECA) foi a mais utilizada (43,3%), 
seguida pelos diuréticos (26,1%) e pelos betablo-
queadores (20,0%). As taxas de controle da pres-
são arterial foram significativamente maiores com 
o uso dos betabloqueadores em comparação com 
os diuréticos e os IECAs (66,4% vs. 56,6% e 44,8% 
respectivamente). Comparando-se esses três gru-
pos farmacológicos quanto ao custo-efetividade 
obtiveram-se valores mais favoráveis para os diu-
réticos ($ 15.5) do que para os betabloqueado-
res ($ 34,7) e para os IECAs ($176,7). 

Com esses dados, os autores concluíram que os ní-
veis de conhecimento e controle da população es-
tudada são semelhantes aos observados em países 
desenvolvidos. Além disso, praticamente metade 
dos pacientes estava tratada com monoterapia e 
entre as classes farmacológicas utilizadas a de me-
lhor custo-efetividade foi a dos diuréticos, apesar 
de a classe de melhor índice de controle ter sido a 
dos betabloqueadores.

Este estudo, realizado em São José do Rio Preto, 
SP, mostra resultados bastante importantes:

a) sobre a prevalência da hipertensão arterial na 
população acima dos 40 anos de idade;

b) sobre os índices de conhecimento, tratamento 
e controle da pressão arterial;

c) sobre a prescrição e utilização dos diferentes 
medicamentos anti-hipertensivos;

d) sobre o custo-efetividade de cada medicamen-
to no controle da pressão arterial.

Os dados são de grande relevância para a estru-
turação nacional do atendimento ao hipertenso, 
não só pelo SUS, mas também pelos outros pro-
vedores de saúde (convênios médicos e segurado-
ras). A detecção, tratamento e o controle da pres-
são arterial são de grande importância em saúde 
pública e têm impacto direto na mortalidade e na 
morbidade cardiovasculares. O tratamento ade-
quado da pressão arterial, além de diminuir as 
mortes por causa cardiovascular, promove a dimi-
nuição dos custos da saúde de uma maneira geral 
e também dos gastos em aposentadorias precoces 
por invalidez relacionadas a eventos cardiovas-
culares que têm por base a hipertensão arterial. 
Foram esses fatores que levaram o Ministério da 
Saúde do Brasil a premiar o grupo responsável 
pelo trabalho.
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O controle da hipertensão arterial tem comprovado expres-
siva redução de desfechos cardiovasculares e renais fatais e 
não-fatais1. Mas será que poderíamos ir além do controle 
pressórico para alcançarmos maior proteção cardiovascular 
de hipertensos e indivíduos em mais alto risco? Neste artigo 
discutiremos as novas evidências de benefícios do bloqueio 
do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) bem 
como as atuais estratégias para a redução do risco cardio-
vascular além do controle pressórico.

O que é proteção cardiovascular?

Mais que o efetivo alcance de metas pressóricas, o objetivo 
do tratamento do hipertenso é promover redução da mor-
bidade e da mortalidade. Entende-se como proteção car-
diovascular e renal as ações que tenham comprovados be-
nefícios na redução da morbidade da morbidade cardíaca, 
encefálica, vascular e renal. Entre os mecanismos de controle 
da hipertensão o bloqueio do SRAA destaca-se como aquele 
em que mais benefícios têm sido comprovados à saúde car-
diovascular e renal, em diferentes condições clínicas, a saber: 
controle da hipertensão arterial em todos os estágios e, por 
consequência, redução de seus graves desfechos associados, 
como mortes por causas cardiovasculares e gerais, acidentes 
vasculares cerebrais, infarto do miocárdio (IM) e insuficiên-
cia cardíaca (IC); redução da mortalidade em portadores de 
IC; melhora do prognóstico e sobrevida após IM; redução 
da hipertrofia ventricular esquerda; redução da proteinúria 
e menor progressão para doença renal crônica terminal em 
diabéticos tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, assim como em 
glomerulopatias não-diabéticas; redução da mortalidade, 
dos desfechos cardíacos e do acidente vascular cerebral em 
indivíduos com múltiplos fatores de risco e doença cardio-
vascular manifesta; redução da incidência de novos casos de 
diabetes no tratamento de hipertensos2. 

Novos conhecimentos sobre o SRAA

Na atualidade, dispõe-se de quatro níveis de inibição do 
sistema: o bloqueio direto da renina, o da enzima de con-
versão da angiotensina, o do receptor AT1 da angiotensina 
2 e finalmente o bloqueio dos receptores da aldosterona2. 
Os bloqueadores do receptor AT1 (BRAs) promovem uma 
efetiva inibição das ações da angiotensina 2, seja ela for-
mada pela via clássica envolvendo a enzima de conversão, 
promotora da transformação de angiotensina 1 em 2, seja 
por outras vias, como a das quimases. Já há evidências de 
que o bloqueio AT1 possibilite uma maior ativação de outros 
receptores como o AT2 e AT4, além de um possível estímulo 
à enzima ECA 2, responsável pela produção de angiotensina 
1-7, de ação protetora, propiciando efeitos favoráveis adi-
cionais como vasodilatação, melhora da função endotelial e 
proteção cardiovascular3. Essas propriedades possivelmente 
estão envolvidas em outros benefícios mais recentemente 
demonstrados com os BRAs, como redução da rigidez arte-
rial, melhoria da distensibilidade vascular, reversão da dis-
função endotelial típica do estado hipertensivo, redução de 
marcadores inflamatórios e até a atenuação da sensibilidade 
à insulina com consequente proteção ao desenvolvimento 
de diabetes3.
Entre os bloqueadores do SRAA, os BRAs são os fármacos 
que reúnem a melhor relação efetividade/tolerabilidade. A 
telmisartana destaca-se, entre as moléculas de sua classe, 
por ser altamente lipofílica, facilitando a absorção oral, as-
sim como a penetração tecidual e celular, além de uma longa 
meia-vida, o que propicia sustentadas reduções da pressão 
arterial por 24 horas ou mais4. Em estudos comparativos, a 
telmisartana promoveu melhor controle tensional que ou-
tros agentes anti-hipertensivos (valsartana, losartana, rami-
pril, perindopril e atenolol), particularmente mais ao fim das 
24 horas de administração, proporcionando maior inibição 
da temida ascensão pressórica matinal5–7. Possui ainda evi-
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dências clínicas de efetiva redução da hipertrofia 
ventricular, diminuição da rigidez arterial e reno-
protecão5,8,9. Além disso, a telmisartana modula 
o receptor γ ativado por proliferadores de pero-
xissomo (PPARγ), um alvo terapêutico já estabe-
lecido no tratamento da resistência à insulina, 
diabetes e síndrome metabólica10. Nesse, ínterim, 
há evidências de que a ativação de PPARγ ativa a 
produção de adiponectina e exerce efeitos anti-
inflamatórios, antioxidantes e antiproliferativos 
nas paredes vasculares, com potencial redução 
dos riscos de aterosclerose11.

Telmisartana  na proteção 
cardiovascular e renal

O estudo ONTARGET (Ongoing Telmisartana Alone and in 
combination with Ramipril Global Endpoint Trial)12 demons-
trou que a telmisartana foi tão efetiva em promover a prote-
ção cardiovascular em indivíduos de alto risco global quanto 
o inibidor da enzima de conversão da angiotensina (IECA) 
Ramipril, que já havia demonstrado redução de desfechos 
cardiovasculares no clássico estudo HOPE13. Destaca-se, con-
tudo, no ONTARGET, que a telmisartana associou-se a menor 
incidência de efeitos adversos, o que se correlaciona com a 
melhoria da adesão ao tratamento.
Há muitas evidências da ação diferenciada da telmisartana 
na proteção de órgão-alvo. No estudo TRENDY (Telmisartan 
versus Ramipril in renal ENdothelial DYsfunction), a telmisar-
tana demonstrou melhora da função endotelial e preserva-
ção renal em diabéticos tipo 214. Os estudos AMADEO (A trial 
to compare telMisartan 40 mg titrated to 80 mg versus losAr-
tan 50 mg titrated to 100 mg in hypertensive type 2 DiabEtic 
patients with Overt nephropathy) e VIVALDI (inVestigate the 
efficacy of MICARDIS versus VALsartan in hypertensive type 
2 DIabetic patients with overt nephropathy) demonstraram 
que a telmisartana foi capaz de reduzir significativamente a 
proteinúria, sugerindo que o fármaco possa retardar a pro-
gressão da nefropatia em diabéticos do tipo 215,16. 
A regressão da hipertrofia cardíaca foi demonstrada em 
muitos ensaios5,6. No estudo TRANSCEND (Telmisartana Ran-
domized AssessmeNt Study in aCE iNtolerant subjects with 
cardiovascular Disease), a telmisartana foi bem tolerada en-

tre pacientes que se revelaram incapazes de tolerar IECAs. 
Observou-se, nesse ensaio, uma redução (13%) no risco de 
desfecho composto de morte cardiovascular, IM e AVE17.
Indivíduos em alto risco cardiovascular são geralmente ido-
sos e portadores de distúrbios glicêmicos, obesidade, ne-
fropatias e cardiopatias. A telmisartana tem comprovado 
benefícios nessas várias condições clínicas5. Por todo esse 
conjunto de benefícios comprovados, a telmisartana, de for-
ma única em sua classe farmacológica, recebeu a indicação 
dos principais órgãos reguladores, a saber, European Medi-
cines Agency (EMEA), da Europa, Food and Drug Adminis-
tration (FDA), dos Estados Unidos, e da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), Brasil, para sua utilização clí-
nica em proteção cardiovascular de indivíduos em alto risco, 
independentemente de seus efeitos anti-hipertensivos.

O que os olhos não vêem mas os 
órgãos-alvo sentem

A adesão ao tratamento – compreendida hoje como a com-
preensão, a concordância, o comportamento e a persistência 
do indivíduo frente às orientações médicas sobre o uso de 
medicamentos e adequações do estilo de vida – representa 
um dos maiores desafios da medicina atual para o alcan-
ce da necessária redução da morbidade e da mortalidade 
cardiovasculares. Não há dúvida de que a escolha do me-
dicamento, com maior efetividade e melhor tolerabilidade, 
representa um dos mais importantes elementos dessa com-
plexa equação. A possibilidade do tratamento em dose única 
diária e ação prolongada, com especial efeito de atenuação 
da elevação pressórica matinal, com mínima possibilidade 
de efeitos adversos e ainda com comprovados benefícios 
sobre a função vascular, efetiva proteção de órgãos-alvo e 
potencial metabólico favorável, faz tornar realidade o ideal 
de proteção global.
A telmisartana destaca-se pelo grande número de estudos, 
comprobatórios de suas favoráveis propriedades farmacoló-
gicas e da redução de desfechos intermediários e clínicos, 
com um excelente perfil de tolerabilidade. Além disso, a Tel-
misartana é o único BRA aprovado pelas principais agências 
reguladoras internacionais para utilização em proteção car-
diovascular de indivíduos de alto risco, independentemente 
de seus efeitos anti-hipertensivos.
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SBH em Foco 
Hipertensão continua tendo 
destaque na mídia

SBH

Com importante trabalho de assessoria de imprensa, a SBH conquista 
espaço na mídia, alicerçada na preocupação com os males causados pela 
hipertensão na população brasileira.

O que era considerada uma doença de 
adulto, começa a ganhar contornos 
preocupantes na população mais jovem. 
Dos cerca de 30 milhões de brasileiros 
hipertensos, uma alarmante cifra de 19% 
abrange crianças, adolescentes e adultos 
jovens (abaixo de 34 anos). E “quanto mais 
cedo a hipertensão se desenvolve, mais 
tempo a pessoa fica exposta às alterações 
no organismo, tornando-se propensa a 
complicações em órgãos como rins, cérebro 
e coração, além de vasos sanguíneos, 
declarou a Dra. Andrea Araujo Brandão, 
Professora Adjunta de Cardiologia da UERJ 
e membro do Conselho de Administração 
da SBH, ao jornal Meia Hora, de São Paulo.
Com a mesma preocupação, o jornal O 
Estado de São Paulo também publicou 
matéria enfatizando que a hipertensão 
deixa de ser uma doença exclusivamente de 
adultos, afetando crianças e adolescentes.
Os especialistas são unânimes ao enfatizar 
que o grande vilão, contribuindo para o 
aumento dessa doença em faixas etárias 
mais baixas são os hábitos alimentares 
errados e cada vez mais baseados em 
alimentos ricos em sódio, principalmente 
o sal, favorecendo o aumento da 
pressão arterial. Nesta fase da vida 
a responsabilidade dos pais torna-se 
fundamental para diminuir a incidência da 
hipertensão em crianças.
A revista Época alerta, em matéria 
publicada em novembro, que apesar de ser 
indispensável para o corpo humano, o sal 
vem sendo ingerido em proporções acima 
das recomendadas.

Artigo publicado no Jornal O Estado de São Paulo, de São Paulo, SP, 
em 10 de outubro de 2010.
Artigo publicado no Jornal O Estado de São Paulo de São Paulo SP
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Artigo publicado no
Jornal Meia Hora,
de São Paulo, SP,
em 15 de outubro de 2010

Artigo publicado na Revista Época,
de São Paulo, SP, na edição no 31, 
de novembro de 2010.
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Artigo publicado no Jornal Empresas & Negócios,
de São Paulo, SP, em 19 de novembro de 2010
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