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Resumo 

 

 

Pimenta E. Apneia obstrutiva do sono em pacientes com hipertensão arterial 

refratária: avaliação da prevalência, intensidade e possíveis mecanismos 

fisiopatológicos [tese]. São Paulo: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, 

Entidade Associada da Universidade de São Paulo; 2012. p.52. 

 

Apneia obstrutiva do sono (AOS) é um fator de risco independente 

para o desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica, principalmente 

hipertensão arterial resistente, e doenças cardiovasculares. Hipertensão 

arterial resistente está associada à AOS, níveis elevados de aldosterona e 

dieta rica em sal. O objetivo do presente estudo foi determinar se a 

quantidade de sal na dieta e os níveis de aldosterona estão associados com 

a intensidade da AOS em pacientes com hipertensão arterial resistente. 

Noventa e sete pacientes com hipertensão arterial resistente foram avaliados 

com polissonografia noturna assistida e dosagem de aldosterona e sódio em 

urina coletada por 24h durante a dieta habitual. Hiperaldosteronismo foi 

definido como atividade da renina plasmática < 1 ng/mL/h e aldosterona 

urinária ≥ 12 µg/24h. Na população total estudada, a média de idade foi 

55±9 anos e 47,4% dos pacientes eram do sexo masculino. Em média, os 

pacientes estavam em uso de 4,3±1,1 medicamentos anti-hipertensivos e a 

pressão arterial foi 156,3±22,4/88,9±13,3 mmHg. A prevalência de AOS foi 

de 77,3% na população total estudada. Vinte e oito (28,9%) pacientes foram 
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diagnosticados como portadores de hiperaldosteronismo. A prevalência de 

AOS foi maior nos pacientes com do que nos pacientes sem hiper-

aldosteronismo (82,1% vs 75,4%), mas sem significância estatística. A 

análise univariada na população total demonstrou que o índice de apneia-

hipopneia correlacionou-se positiva e significantemente com a circunferência 

do pescoço (rho=0,4362, p<0,0001) e com o sódio urinário (rho=0,2269, 

p=0,0254). Sexo masculino, circunferência do pescoço e sódio urinário 

estiveram positiva e significantemente associados ao índice de apneia-

hipopneia em pacientes com hiperaldosteronismo. Nenhuma das variáveis 

selecionadas se associou com o índice de apneia-hipopneia entre os pacien-

tes sem hiperaldosteronismo. Em conclusão, níveis elevados de aldosterona 

e dieta com sal estão associados com a severidade da AOS em pacientes 

com hipertensão arterial resistente. Esses achados sugerem que a restrição 

de sal na dieta pode ser uma estratégia terapêutica para a redução da 

severidade da AOS em pacientes com hipertensão arterial resistente e 

hiperaldosteronismo.  

 

Descritores: Apneia obstrutiva do sono. Hipertensão. Aldosterona. Hiperal-

dosteronismo. 
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Abstract 

 

Pimenta E. Obstructive sleep apnea in patients with resistant hypertension: 

prevalence, severity and Possible pathophysiological mechanisms [thesis]. 

São Paulo: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Affiliated to 

Universidade de São Paulo; 2012. p.52. 

 

Obstructive sleep apnea is a strong and independent risk factor for the 

development of hypertension, particularly resistant hypertension, and 

cardiovascular diseases. Patients with resistant hypertension have a high 

prevalence of obstructive sleep apnea in association with elevated 

aldosterone levels and high salt intake. The objective was to determine if 

dietary salt and aldosterone levels are associated with severity of obstructive 

sleep apnea in patients with resistant hypertension. Ninety-seven patients 

with resistant hypertension were evaluated by overnight polysomnography 

and 24-hour urinary sodium excretion and aldosterone while ingesting their 

usual diet. Hyperaldosteronism was defined as plasma renin activity <1 

ng/mL/h and urinary aldosterone ≥ 12 µg/24 h. Overall, mean age was 55±9 

years and 47.4% were males. Mean clinic blood pressure was 

156.3±22.4/88.9±13.3 mmHg on an average 4.3±1.1 antihypertensive 

medications. Prevalence of obstructive sleep apnea was 77.3% within the 

entire population. Twenty-eight (28.9%) of patients were diagnosed with 

hyperaldosteronism. The prevalence of obstructive sleep apnea tended to be 

higher in patients with than without (82.1% vs 75.4%) hyperaldosteronism, 
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but the difference did not reach statistical significance. In the univariate 

analysis among all patients, apnea-hypopnea index correlated significantly 

with neck circumference (rho=0.4362, p<0.0001) and urinary sodium 

excretion (rho=0.2269, p=0.0254). Gender, neck circumference and urinary 

sodium excretion were positively and significantly associated with apnea-

hypopnea index in patients with hyperaldosteronism. None of the selected 

variables were associated with apnea-hypopnea index in patients without 

hyperaldosteronism. In conclusion, the current findings suggest that both 

aldosterone and dietary salt are related to severity of obstructive sleep apnea 

in patients with resistant hypertension. Our results support dietary salt 

restriction as a treatment strategy for reduction of obstructive sleep apnea 

severity in patients with resistant hypertension and hyperaldosteronism. 

 

Descriptors: Obstructive sleep apnea. Hypertension. Aldosterone. Hyperal-

dosteronism. 
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1 Introdução 

 

1.1 Hipertensão arterial sistêmica 

Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a principal causa de mortali-

dade e a terceira maior causa de morbidade em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Mundialmente, 7,6 milhões de mortes prematuras, 54% 

dos acidentes vasculares encefálicos (AVE) e 47% da doença coronariana 

isquêmica são atribuídas à HAS.1 Aproximadamente 69% das pessoas que 

apresentam o primeiro evento coronariano agudo, 77% dos que apresentam 

o primeiro AVE e 74% dos que desenvolvem insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC) são portadores de HAS.2 A análise de dados mundiais 

indica que 26,4% da população adulta (20-80 anos) era portadora de HAS 

no ano 2000 e estima-se que 29,2% desta população terá HAS em 2025.3 

Em termos de números absolutos, 972 milhões de pessoas eram hiper-

tensas em 2000, esperando-se um aumento de até 60% em relação a esse 

número, com aproximadamente 1,56 bilhão de pessoas hipertensas em 

2025.   

HAS é definida, para a população geral adulta com idade superior a 

18 anos, como pressão arterial (PA) sistólica (PAS) e/ou diastólica (PAD) 

superior ou igual a 140/90 mmHg.4,5,6 É recomendado que pacientes com 

alto risco cardiovascular (CV), incluindo aqueles com diabete melito, doença 

renal crônica (DRC)  ou doença arterial coronária (DAC) apresentem PA 

inferior a 130/80-85 mmHg.4,5 As metas pressóricas recomendadas pela 

Sociedade Brasileira de Nefrologia em pacientes com DRC e proteinúria 
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menor que 1,0 g/dia é 130/80 mmHg, e, em pacientes com  DRC e protei-

núria acima de 1,0 g/dia, 125/75 mmHg.7 Contudo, o valor estipulado para a 

definição de HAS é arbitrário por não apresentar um nível específico acima 

do qual as complicações renais ou CV comecem a ocorrer. Por exemplo, 

uma meta-análise que incluiu 61 estudos epidemiológicos com seguimento 

longo e mais de um milhão de indivíduos com idade 40-89 anos demonstrou 

aumento linear e contínuo entre mortalidade por doenças CV e PA.8 

Aumentos de 20 mmHg na PAS ou 10 mmHg na PAD acima de 115/75 

mmHg duplicam a mortalidade por DAC ou AVE. Além disso, estudos 

longitudinais na população de Framingham indicam que as pessoas 

anteriormente classificadas como portadoras de PA normal ou normal-alta 

(120-139/80-89 mmHg) apresentam risco aumentado de desenvolver HAS e 

suas complicações com o aumento da idade.9, 10 Em relação ao paciente, a 

validade da definição de HAS é questionada pelo fato da PA variar a cada 

batimento cardíaco e os níveis pressóricos poderem ser influenciados por 

fatores pessoais (quem afere a PA), fatores ambientais (residência ou 

consultório) e sob quais circunstâncias (trabalho, estresse, etc) em que a PA 

é aferida. No entanto, a definição de HAS é necessária e útil para o estudo e 

desenvolvimento de políticas de saúde para a populacção e para orientar a 

investigação e o tratamento de cada paciente. 

  

1.2 Hipertensão arterial resistente 

Hipertensão arterial refratária ou resistente (HAR) é definida como PA 

que permanece acima dos níveis considerados ideais, apesar do uso de três 
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ou mais medicamentos anti-hipertensivos em doses eficazes e, sendo um 

deles, preferencialmente um diurético.6,11 Pacientes com PA controlada, mas 

que necessitam quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos ou pacientes 

com PA não controlada com três ou mais medicamentos anti-hipertensivos 

de outras classes e que são intolerantes a diuréticos também devem  ser 

considerados portadores de HAR.11 Esta definição busca identificar 

pacientes com alto risco CV, e que podem se beneficiar de investigação e 

tratamento específicos. 

HAR é um problema comumente encontrado na prática clínica.12,13 

Dados provenientes de estudos clínicos sugerem que 30-50% dos pacientes 

hipertensos possuem HAR. Assim, no estudo Antihypertensive and Lipid-

Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT) 34,4% dos 

pacientes randomizados permaneceram com a PA fora da meta estabelecida 

e 27,3% estavam em uso de três ou mais medicações anti-hipertensivas 

após 5 anos de acompanhamento.14 No estudo International Verapamil SR-

Trandolapril Study (INVEST), 51% dos pacientes necessitaram de três ou 

mais fármacos anti-hipertensivos após 24 meses de acompanhamento.15 No 

entanto, estudos específicos mostram que a prevalência de HAR é menor do 

que aquela demonstrada por grandes estudos clínicos. Utilizando dados do 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) de 2003 a 

2008, 8,9% dos pacientes hipertensos foram encontrados com HAR.16 Entre 

os pacientes hipertensos tratados, 12,8% eram portadores de HAR. Compa-

rados com os pacientes hipertensos controlados com até 3 classes, aqueles 

com HAR tinham idade mais avançada, maior prevalência de afrodes-
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cendentes e apresentavam maior índice de massa corpórea (IMC). Também 

se apresentavam com maior prevalência de comorbidades como 

albuminúria, doença coronária, ICC, AVE, diabete melito e função renal 

comprometida. Em outro estudo, 8.295 entre 68.045 (12,2%) pacientes 

hipertensos tratados foram considerados resistentes ao tratamento anti-

hipertensivo, mas apenas 7,6% apresentavam PA não controlada pela 

monitorização ambulatorial da PA (MAPA).17  

A prevalência de hipertensão secundária é maior em pacientes com 

HAR do que na população hipertensa em geral. As causas secundárias mais 

comuns de HAR são hiperaldosteronismo, DRC, estenose da artéria renal e 

AOS.12 A prevalência de hipertensão secundária aumenta com a idade, 

sobretudo devido à maior incidência de DRC e estenose da artéria renal.  

Sabe-se atualmente que o hiperaldosteronismo é uma das principais 

causas de hipertensão secundária e que contribui para a resistência ao 

tratamento.18,19,20,21,22,23,24 Entre pacientes não-tratados, a prevalência de 

hiperaldosteronismo aumenta de acordo com o grau da hipertensão: 2% em 

pacientes com hipertensão estágio 1,8% em pacientes com hipertensão 

estágio 2 e 13% em estágio 3.18 A prevalência de hiperaldosteronismo é 

ainda maior em pacientes com HAR, variando de 17% a 22% em diversos 

estudos.25,26,27,28 Numa avaliação prospectiva dos pacientes encaminhados à 

Clínica de Hipertensão da Universidade do Alabama em Birmingham, EUA, 

18 de 88 (20%) pacientes apresentavam hiperaldosteronismo baseado na 

atividade da renina plasmática suprimida e elevada excreção urinária de 

aldosterona em 24h na vigência de uma dieta hipersódica.25  
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A síndrome de excesso de aldosterona foi descrita pela primeira vez 

por Jerome Conn, em 1955, em um paciente com hipopotassemia, HAS 

grave e tumor adrenal.29 Entretanto, o conceito moderno de hiperal-

dosteronismo difere do aldosteronismo primário clássico. Não são mais 

necessários hipopotassemia e tumores adrenais para estabelecer o 

diagnóstico de hiperaldosteronismo. Na verdade, uma porcentagem 

substancial de pacientes com hiperaldosteronismo tem níveis normais de 

potássio. Na experiência de alguns grupos, mais de 50% dos portadores de 

hiperaldosteronismo e HAR têm concentração normal de potássio ou nunca 

precisaram de suplementação de potássio.30, 31, 32 

 

1.3 Sal e hipertensão arterial resistente 

A expansão volêmica decorrente de dieta hipersódica, retenção de 

sódio secundária à DRC e/ou falta de uso adequado de diuréticos pode 

causar HAR.33,34,35,36 Os diuréticos são a base do tratamento dos pacientes 

cuja PA não pode ser controlada com diversos agentes de outras classes de 

fármacos. Além disso, a redução do sal na alimentação é um bom trata-

mento auxiliar em pacientes com HAR, sobretudo porque aumenta a eficácia 

dos medicamentos anti-hipertensivos.  

Apesar do grande número de estudos clínicos demonstrando os 

benefícios da redução dietética de sal em pacientes hipertensos em geral, 

poucos analisaram o efeito da dieta com baixo teor de sal em pacientes com 

HAR. Em um estudo prospectivo, 16 pacientes com HAR, definida como PA 
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não controlada com medicamentos anti-hipertensivos prescritos em doses 

máximas, incluindo um diurético e um bloqueador simpático, foram 

submetidos a uma dieta restrita de sal (10 mmol de sódio/dia) combinada 

com altas doses de diuréticos [hidroclorotiazida (HCTZ) 100 mg ou 

furosemida 80-200 mg/dia] após a suspensão dos demais medicamentos 

anti-hipertensivos. 37 As PAS e PAD reduziram, em média, 21 e 7 mmHg, 

respectivamente. Apesar da significante redução pressórica atingida, esse 

estudo tem poucas aplicações práticas na atualidade, por diversas causas: 

(1) a definição de HAR utilizada no estudo difere da atual; (2) a redução de 

sal utilizada (<1,0 g sal/dia) seria praticamente impossível de atingir sem o 

uso de refeições especialmente preparadas por nutricionistas; e (3) o estudo 

não avaliou a eficácia da dieta hipossódica em conjunto com a terapia anti-

hipertensiva usual. 

Mais recentemente, um estudo prospectivo, cruzado e randomizado 

comparou o efeito pressórico de uma dieta de alto (>250 mmol sódio ou 14,3 

g sal/dia) e baixo (<50 mmol sódio ou 2,8 g sal/dia) teor de sal em 12 

pacientes com HAR. 38 Os pacientes selecionados utilizavam em média 3,5 

medicamentos anti-hipertensivos incluindo um diurético tiazídico (HCTZ 25 

mg/dia) e um inibidor da enzima conversora de angiotensina II (iECA) ou 

bloqueador do receptor AT1 da angiotensina II (BRA). Todos os participantes 

receberam a dieta de baixo e alto teor de sal por uma semana intercalada 

por duas semanas da dieta usual. A aderência à dieta foi confirmada por 

meio da excreção urinária de sódio em 24h. 
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A dieta com baixo teor de sal reduziu a PAS e PAD de consultório em 

22,7 e 9,1 mmHg, respectivamente, comparado à dieta com alto teor de sal. 

A redução pressórica registrada pela MAPA foi semelhante à obtida no 

consultório e constante no período de 24h. O efeito anti-hipertensivo obtido 

com a dieta de baixo teor de sal em pacientes com HAR foi o maior já 

demonstrado e é comparado ao efeito combinado de dois medicamentos 

anti-hipertensivos.39  

 

1.4 Apneia obstrutiva do sono 

AOS, definida  como obstrução completa ou parcial recorrente das 

vias aéreas superiores durante o sono, resultando em períodos de apneia, 

dessaturação de oxihemoglobina e despertares freqüentes com conseqüente 

sonolência diurna, é um fator de risco independente para a presença e 

desenvolvimento da HAS.40,41,42,43,44 A prevalência da AOS varia de acordo 

com a população estudada. Na população geral, estima-se que 20 a 33% 

das pessoas sejam portadoras de AOS.44,45 Entre os portadores de HAS, 38-

56% são diagnosticados com AOS.46, 47  A prevalência é ainda maior em pa-

cientes portadores de HAR, com prevalência que varia de 64 e 83%.47 

Estudos transversais indicam que a intensidade da AOS, classificada de 

acordo com o índice de apneia-hiponeia (IAH) por hora de sono durante a 

polissonografia, está relacionada com a PA e que a HAS em pacientes com 

AOS é mais frequentemente severa e resistente ao tratamento.41,48 Entre 42 

pacientes com HAR encaminhados a um centro universitário de hipertensão, 

83% eram portadores de AOS com IAH igual ou superior a 10 eventos/h.46 
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Em estudo realizado no Brasil, 125 pacientes com HAR foram investigados 

para causas de hipertensão arterial secundária como AOS, síndrome de 

Cushing e hiperaldosteronismo primário.47 AOS, definida como IAH superior 

a 15 eventos/h, e hiperaldosteronismo primário foram as duas causas secun-

dárias mais comumente diagnosticadas, em 64% e 5,6% dos pacientes, 

respectivamente. 

Contudo, a relação causal entre AOS e HAS não está bem definida. 

Estudos demonstram que o tratamento padrão da AOS utilizando-se pressão 

positiva contínua nas vias aéreas (do inglês, “CPAP”) produz mínimos 

efeitos na PA com redução média de 2,5 mmHg.40,49,50,51 Contudo, o CPAP 

parece apresentar maior efeito anti-hipertensivo nos pacientes com 

hipertensão grave. Em um estudo retrospectivo, o tratamento com CPAP foi 

avaliado em pacientes hipertensos portadores de AOS definida como IAH 

superior a 5 eventos/h.52 Após um ano de tratamento com CPAP, a PA 

reduziu significativamente em pacientes com HAR, mas não em pacientes 

com HAS controlada. Em outro estudo, 64 pacientes com HAR confirmadas 

por MAPA (PA de consultório >140/90 mmHg e PA 24h >125/80 mmHg) e 

AOS (IAH >15 eventos/h) foram randomizados para tratamento com CPAP 

adicionado ao tratamento medicamentoso convencional ou tramento 

medicamentoso isolado.53 A redução na PAD média em 24h foi signifi-

cantemente maior em pacientes com HAR que utilizaram CPAP do que em 

pacientes randomizados para tratamento médico isolado (-4,9 ± 6,4 vs. 0,1 ± 

7,3 mmHg). As reduções na PAD na vigília e nas PAS e PAD em 24 h foram 

maiores nos pacientes que utilizaram CPAP por um período superior a 5,8h 
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por noite. Estes resultados sugerem que AOS deve ser investigada em 

pacientes com HAR e que o tratamento com CPAP deve ser prescrito se 

indicado. Contudo, a AOS parece estar associada à HAR, mas seu trata-

mento não parece produzir efeitos significantes na PA.  

Estudos recentes têm sugerido que a aldosterona pode ser um 

mecanismo comum entre a AOS e a HAR.54, 55 Em uma análise transversal 

de 114 pacientes com HAR, indivíduos com alto risco para AOS, de acordo 

com o questionário de Berlim, apresentaram risco duas vezes maior de 

hiperaldosteronismo comparado com aqueles com baixo risco para AOS.56 

Posteriormente, o mesmo grupo demonstrou correlação entre níveis de 

aldosterona e intensidade da AOS em pacientes com HAR.57 A 

concentração plasmática de aldosterona apresentou relação positiva e 

contínua com IAH em pacientes com HAR, mas não em indivíduos 

normotensos ou em pacientes com HAS controlada.  

A espironolactona, que é um bloquedor dos receptores mine-

ralocorticóides e mostra comprovada eficácia anti-hipertensiva em pacientes 

com HAR, parece melhorar a intensidade da AOS em pacientes hipertensos 

refratários. Em um estudo prospectivo aberto de 12 pacientes com HAR e 

AOS, definida como IAH superior ou igual a 15 eventos/h, a polissonografia 

foi repetida após o tratamento com espironolactona por 8 semanas.58 O IAH, 

índice de hipóxia, peso e PA de consultório e ambulatorial reduziram e a 

atividade de renina plasmática aumentou de forma significante após o 

tratamento, sugerindo que a retenção hídrica induzida pela aldosterona pode 

aumentar a magnitude da AOS.  
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Apesar de a AOS ser altamente prevalente entre os pacientes com 

HAR, não está bem estabelecido se essa relação é apenas uma associação 

ou se existe relação causa-efeito. O pequeno efeito na redução da PA com o 

uso do CPAP favorece a relação de associação e não a de causa-efeito. 

Devido a essas duas doenças serem frequentemente encontradas na prática 

clínica e estarem independentemente associadas ao aumento do risco CV, é 

essencial a exploração de possíveis mecanismos fisiopatológicos que co-

nectem essas duas condições para que se possam estabelecer novas 

estratégias terapêuticas.   
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2 Objetivos 

 

 

Primário 

Avaliar se existe prevalência de AOS em pacientes com HAR. 

Secundários 

1. Se dieta salina e a secreção de aldosterona influem na intensidade 

da AOS. 

2. Se existem mecanismos fisiopatológicos comuns entre AOS e 

HAR.
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3 Métodos 

 

3.1 Delineamento do estudo 

Trata-se de um estudo de coorte transversal observacional não con-

trolado, com pacientes recrutados de forma consecutiva de 2006 a 2008 

 

3.2 População estudada 

Pacientes encaminhados ao Departamento de Biologia Vascular e 

Hipertensão Arterial da Universidade do Alabama em Birmingham, EUA. O 

protocolo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

instituição e todos os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) antes de inicarem o estudo. Todos os pacientes foram 

submetidos a exame clínico, testes laboratoriais e polissonografia. 

 

3.3 Fatores de inclusão 

 idade ≥18 anos; 

 qualquer raça, e de ambos os sexos; 

 assintomáticos, do ponto de vista CV; 

 portadores de HAR. 

 

3.4 Fatores de exclusão 

 causas secundárias de hipertensão arterial (exceto hiperal-

dosteronismo) como Síndrome de Cushing, feocromocitoma e 

estenose da artéria renal;  
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 pacientes com história prévia de doença aterosclerótica (infarto 

agudo do miocárdio ou AVE ocorrido até 6 meses antes da con-

sulta), ICC, tabagistas e diabéticos em uso de insulina.  

 

3.5 Aferição da pressão arterial de consultório 

A PA arterial de consultório foi aferida com os pacientes na posição 

sentada por pelo menos 5 minutos, utilizando esfigmomanômetro de 

mercúrio devidamente calibrado e com manguito apropriado para a circun-

ferência do braço de acordo com as diretrizes atuais.5,6 Três medidas 

consecutivas com intervalos de 5 minutos foram obtidas e a média das duas 

últimas foi incluída no estudo.  

 

3.6 Medida da circunferência do pescoço 

A circunferência do pescoço foi aferida com o paciente na posição 

ortostática e coluna ereta. A fita métrica foi posicionada na menor circun-

ferência do pescoço, logo acima da proeminência laríngea. 

 

3.7 Investigação da apneia obstrutiva do sono 

Os pacientes foram estudados com polissonografia noturna assistida 

e incluiu a monitorização simultânea de fluxo de ar, movimentos respiratórios 

com a utlilização de sensores torácicos e abdominais, saturação de oxigênio 

por oxímetro de pulso, ritmo cardíaco com derivação eletrocardiográfica 

única, eletrooculograma bilateral e eletromiograma submental e tibial.59  IAH 

foi calculado como o número de total de apneia mais o número total de 
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hipopneia dividido pelo número de horas de sono. Os períodos do sono 

foram classificados de acordo com os critérios de Rechtschaffen e Kales.60 

O período de sono e os eventos noturnos foram supervisionados conti-

nuamente por um técnico em polissonografia. Os resultados dos estudos 

polissonográficos foram confirmados por um especialista em sono sem o 

conhecimento da identidade e condições clínicas dos pacientes. 

 

3.8 Investigação laboratorial 

A investigação laboratorial foi realizada ambulatorialmente e incluiu 

concentração de aldosterona (CAP) e atividade da renina plasmática (ARP), 

potássio sérico e creatinina. A coleta de sangue foi realizada no período da 

manhã, com pelo menos 2 horas após o despertar e com o paciente na 

posição sentada por pelo menos cinco minutos. Aldosterona (Ualdo) e sódio 

(UNa) foram medidos em urina coletada por 24h e durante a dieta habitual 

do paciente. Tipos e doses das medicações não foram alterados por no 

mínimo quatro semanas antes do paciente iniciar o estudo, com exceção de 

espironolactona, triamtereno e amilorida que foram suspensas no mínimo 

seis semanas antes do início do projeto 

CAP, ARP, Ualdo e UNa foram dosados com a utilização de técnicas 

laboratoriais padrão. A técnica de radioimunoensaio foi utilizada para a 

dosagem de CAP, ARP e Ualdo (Quest Diagnostics, Atlanta, GA, EUA para 

dosagem de CAP e ARP; Mayo Clinic Laboratories para dosagem de Ualdo). 

O clearance de creatinina foi calculado usando a creatinina sérica e a sua 

excreção urinária em 24h. 
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3.9 Definições 

HAR foi definida como PA de consultório não controlada (>140/90 

mmHg) em duas ou mais visitas clínicas e concomitante tratamento com três 

ou mais medicamentos anti-hipertensivos de diferentes classes utilizados em 

doses otimizadas.6  

Hiperaldosteronismo foi definido como ARP < 1 ng/mL/h e UAldo ≥ 12 

µg/24h de acordo com as diretrizes atuais.61 Os demais pacientes foram 

classificados sem hiperaldosteronismo. 

Apneia foi definida como a parada completa do fluxo de ar por um 

período ≥10 segundos.  

Hipopneia foi definida como redução ≥30% na amplitude do fluxo de 

ar por um período ≥10 segundos  acompanhado de redução >4% na satu-

ração de oxigênio ou sinais de despertar fisiológico caracterizados por ativi-

dade alfa de no mínimo três segundos.  

AOS foi definida como IAH superior ou igual a 5 eventos por hora.60 

Os participantes foram classificados de acordo com os tercis de UNa 

em dieta leve (<138mEq/24 h), moderada (138 a 198mEq/24 h) e de alto sal 

(>198 mEq/24 h). 

 

3.10 Análise estatísitica 

Para a análise estatítstica foram utilizados os programas SAS 9.3 

(Cary, North Carolina) e GraphPad Prism 5.0 (San Diego, California). Todos 

os valores foram expressos como média±desvio-padrão ou diferentemente 

se indicado. Variáveis categóricas foram comparadas utilizando-se o teste 
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exato de Fisher e as variáveis contínuas com distribuição normal foram 

comparadas utilizando-se o teste-t de Student. O teste de Mann-Whitney foi 

utlizado para comparar variáveis contínuas com distribuição não normal. 

Análise de regressão linear simples e múltipla foram utlizadas para 

exploração dos fatores que influenciam a AOS. Significância estatística foi 

definida como p<0,05. 
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4 Resultados 
 

4.1 Características da amostra 

Foram estudados 97 pacientes com HAR cujas características 

encontram-se na Tabela 1. A média de idade foi 55±9 anos, 47,4% dos 

pacientes eram do sexo masculino e 48,5% eram negros. Em média, os 

pacientes estavam em uso de 4,3±1,1 medicamentos anti-hipertensivos e a 

pressão arterial foi 154,0±22,4/88,9±13,3 mmHg. Os pacientes eram na sua 

maioria obesos, eram portadores de HAS de longa duração, função renal 

normal, Ualdo elevada, ARP suprimida e alta ingesta de sódio.  

Os pacientes estavam em uso de iECA, BRA, alfabloqueadores, 

bloqueadores dos canais de cálcio, betabloqueadores e diuréticos tiazídicos 

(Figura 1). Nenhum dos pacientes estava em uso de diuréticos poupadores 

de potássio ou bloqueador dos receptores mineralocorticóides.  
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Tabela 1 - Características da população estudada 

Caracterísitcas 
Total 

(n=97) 

Masculino (%) 47,4 

Negros (%) 48,5 

Idade (anos) 55,2±9,0 

Índice de massa corpórea (kg/m2) 33,5±6,7 

Circunferência do pescoço (cm) 42,2 (38,1-45,1)* 

Duração da hipertensão (anos) 15,0(9,8-25,0)* 

Número de medicamentos anti-hipertensivos 4,3±1,1 

Potássio sérico (mEq/L) 3,9 (3,6-4,1)* 

Clearance de creatinina (ml/min) 115,5±37,4 

Concentração de aldosterona plasmática (ng/dL) 9,4 (7,1-14,1)* 

Atividade de renina plasmática (ng/mL/h) 1,0 (0,6-3,4)* 

Relação aldosterona/renina plasmática 8,8 (3,7-20,7)* 

Sódio urinário (mEq/24h) 164,0(123,5-230,5)* 

Aldosterona urinária (mcg/24h) 11,0 (6,8-15,0)* 

Índice de apneia-hipopneia (eventos/h) 10,2 (5,2-22,8)* 

Pressão arterial de consultório (mmHg)  

Sistólica 154,0(138,0-176,0)* 

Diastólica 88,9±13,3 

*mediana (percentis 25-75) 
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Figura 1 – Medicamentos anti-hipertensivos utilizados na população 
estudada. iECA, inibidores da enzima conversora de angiotensina; BRA, 
bloqueadores dos receptores AT1 da angitotensina II; BB, beta 
bloqueadores; BCC, bloqueadores dos canais de cálcio; AB, alfa-
bloqueadores. 
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4.2 Hiperaldosteronismo 

Vinte e oito pacientes foram diagnosticados com hiperaldosteronismo, 

resultando em prevalência de 28,9% na amostra estudada (Figura 2). As 

características dos pacientes com e sem hiperaldosteronismo estão expostas 

na Tabela 2. Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 

em relação à idade, sexo, IMC, circunferência do pescoço, UNa, IAH, PAS e 

PAD. O clearance da creatinina, a CAP e a relação aldosterona/renina plas-

mática foram significantemente maiores nos pacientes com hiperaldos-

teronismo. 
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Figura 2 – Prevalência de hiperaldosteronismo na população estudada. 
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Tabela 2 - Características demográficas e bioquímicas dos pacientes com e sem hiperaldosteronismo 

Características 
Sem hiperaldosteronismo 

(n = 69) 

Com hiperaldosteronismo 

(n = 28) 
p 

Masculino (%) 44,9 53,6 0,440 

Idade (anos) 53,5±9,5 54,9±7,7 0,839 

Índice de massa corpórea (kg/m2) 33,2±7,0 34,3±6,0 0,452 

Circunferência do pescoço (cm) 41,3±4,7 42,3±3,8 0,343 

Clearance de creatinina (ml/min) 109,7±36,4 129,9±36,5 0,015 

Concentração de aldosterona plasmática (ng/dL) 10,0±5,6 13,9±7,1 0,005 

Relação aldosterona/renina plasmática 8,9±9,3 27,7±18,2 <0,0001 

Sódio urinário (mEq/24h) 174,1±74,8 188,9±81,4 0,392 

Índice de apneia-hipopneia (eventos/h) 16,5±17,9 17,5±15,9 0,4495 

Pressão arterial de consultório (mmHg)    

Sistólica 155,1±23,2 159,0±20,5 0,448 

Diastólica 88,9±13,9 89,0±11,8 0,987 
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4.3 Apneia obstrutiva do sono 

A prevalência de AOS na população total estudada foi 76,7%. A 

prevalência de AOS foi maior nos pacientes com hiperaldosteronismo 

(82,1% vs 75,4%), mas sem significância estatística.  

O IAH foi significantemente maior nos homens do que nas mulheres 

(Figura 3). Houve aumento progressivo no IAH e circunferência do pescoço 

de acordo com os tercis de UNa (Figura 4). A intensidade da AOS 

(22,0±20,6 vs. 10,6±10,5 eventos/h, p=0,0085) e a circunferência do 

pescoço (43,8±3,9 vs. 39,6±4,4 cm, p<0,0001) foram significantemente 

maiores nos pacientes incluídos no terceiro tercil do que naqueles incluídos 

no primeiro tercil de UNa. 

Na população total estudada a análise univariada mostrou correlação 

significante e positiva entre a magnitude da AOS e a circunferência do 

pescoço (rho=0,4362, p<0,0001) e o UNa (rho=0,2269, p=0,0254). IAH não 

se correlacionou de forma significante com CAP, Ualdo e ARP. A análise de 

regressão múltipla não identificou nenhuma variável associada com o IAH 

(Tabela 3). No modelo de regressão por etapas, apenas a circunferência do 

pescoço apresentou associação com o IAH (p<0,0001). 

Sexo masculino, circunferência do pescoço e UNa estiveram positiva 

e significantemente associados ao IAH em pacientes com hiperal-

dosteronismo (Tabela 4). Nenhuma das variáveis selecionadas se associou 

com o IAH entre os pacientes sem hiperaldosteronismo (Tabela 5).  
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Figura 3 - Severidade da apneía obstrutiva do sono de acordo com o sexo. 
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Figura 4 - Severidade da apneia obstrutiva do sono e circunferência do 
pescoço de acordo com os tercis de sódio urinário. 
.
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Tabela 3 - Regressão múltipla de preditores da intensidade da apneia 
obstrutiva do sono na população total. 

Característica 95% Intervalo de confiança p 

Idade -0,41 0,40 0,9833 

Raça  -9,52 4,95 0,5313 

Gênero -6,92 14,86 0,4704 

Circunferência do pescoço -0,10 2,57 0,0694 

Índice de massa corpórea -0,73 0,78 0,9452 

Aldosterona urinária -0,58 0,54 0,9451 

Sódio urinário -0,03 0,07 0,3978 
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Tabela 4 - Regressão múltipla de preditores da intensidade da apneia 
obstrutiva do sono em pacientes com hiperaldosteronismo 
Característica 95% Intervalo de confiança p 

Idade -0,29 1,53 0,1715 

Raça  -16,00 17,04 0,9475 

Gênero -41,34 -2,15 0,0314 

Circunferência do pescoço 1,32 6,40 0,0049 

Índice de massa corpórea -1,73 0,67 0,3695 

Aldosterona urinária -0,58 1,46 0,3802 

Sódio urinário 0,02 0,19 0,0137 
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Tabela 5 - Regressão múltipla de preditores da intensidade da apneia 
obstrutiva do sono em pacientes sem hiperaldosteronismo 
Característica 95% Intervalo de confiança p 

Idade -0,49 0,45 0,9401 

Raça  -13,02 4,42 0,3271 

Sexo -3,03 23,51 0,1280 

Circunferência do pescoço -0,83 2,45 0,3265 

Índice de massa corpórea -0,73 1,15 0,6519 

Aldosterona urinária -1,01 0,77 0,7900 

Sódio urinário -0,08 0,06 0,7782 

 

28 



 

5 Discussão 

 

 

Este estudo mostrou que nos pacientes com HAR, a prevalência de 

AOS e hiperaldosteronismo é alta, e que a intensidade da AOS em pacientes 

com hiperaldosteronismo está relacionada ao UNa, sendo este último um 

marcador direto da quantidade de sal na dieta.  

Estudos prévios demonstraram a alta prevalência de AOS e 

hiperaldosteronismo em pacientes com HAR. O HP vem sendo considerado 

uma das causas mais frequentes de hipertensão secundária e que contribui 

para a resistência ao tratamento. O aumento de sua prevalência deve-se ao 

fato de que a hipopotassemia e a presença de tumor na glândula adrenal 

não são mais considerados requisitos essenciais para o diagnóstico de HP. 

Na verdade, a maioria dos pacientes diagnosticados com HP apresenta nível 

sérico de potássio normal.30, 62 Entre pacientes não-tratados, a prevalência 

de hiperaldosteronismo aumenta de acordo com o grau da hipertensão: 2% 

em pacientes com hipertensão em estágio 1, 8% em pacientes em estágio 2 

e 13% em estágio 3.18 

No presente estudo a prevalência de hiperaldosteronismo (29%) foi 

acima da descrita por outros grupos. Estudos anteriores demonstraram a 

prevalência de hiperaldosteronismo entre 17% e 22% entre pacientes com 

HAR.25,26,27,28 Num estudo conduzido em Seatle, EUA, hiperaldosteronismo 

foi diagnosticado em 17% dos pacientes com HAR. Resultados similares 

foram descritos em Oslo, Noruega, onde os pesquisadores diagnosticaram 

 

29 



 

hiperaldosteronismo em 23% dos portadores de HAR.27 Estudo brasileiro 

recente avaliou a prevalência de diferentes causas de hipertensão 

secundária em 125 pacientes com HAR. 47 Hiperaldosteronismo foi a 

segunda causa mais comum de hipertensão arterial secundária, embora 

diagnosticado em apenas 5,6% dos pacientes. A variação nas prevalências 

de hiperaldosteronismo em pacientes com HAR deve-se à diferença entre as 

populações estudadas, o uso concomitante de medicamentos anti-hiper-

tensivos, os métodos laboratoriais empregados na dosagem de aldosterona 

e renina e, principalmente, os critérios diagnósticos utilizados.  

A AOS é um achado comum em pacientes com HAR.40,46,57,63,64 Um 

estudo realizado no Canadá – que definiu a AOS como IAH ≥10 eventos/h – 

avaliou a prevalência de distúrbios do sono em 41 portadores de HAR. AOS, 

foi diagnosticada em 83% dos pacientes.46 No estudo brasileiro, AOS –

definida como IAH >15 eventos/h – foi diagnosticada em 64% dos 

pacientes40. A variação na prevalência de AOS entre os pacientes com HAR 

deve-se à diferença nas populações e no valor de IAH utilizado no 

diagnóstico. Neste trabalho, a prevalência de AOS (76,7%) foi similar aos 

estudos anteriores e considerou o critério diagnóstico sugerido pelas dire-

trizes atuais.59  

Estudos recentes têm demonstrado que a aldosterona pode ser um 

fator comum à AOS e à HAR.54,55 No presente estudo, a prevalência de AOS 

foi maior entre os pacientes com HP, apesar de não ter atingido significância 

estatística. Em um estudo transversal com 114 pacientes portadores de 

HAR, o diagnóstico de hiperaldosteronismo foi o dobro em indivíduos com 
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alto risco de AOS, de acordo com o Questionário de Berlim, comparado com 

pacientes considerados com baixo risco.56 Nesse mesmo estudo, os 

pacientes com alto risco de AOS apresentaram reduzida ARP e níveis 

elevados de Ualdo comparado com os pacientes com baixo risco de AOS. 

Contudo, a relação entre níveis de aldosterona e intensidade da AOS não 

está totalmente esclarecida. Em um estudo prospectivo, pacientes com AOS 

moderada e severa sem doenças cardiovasculares concomitantes e com PA 

normal, apresentaram níveis de aldosterona e renina semelhantes ao grupo 

controle.65 No presente estudo, não houve relação entre a intensidade da 

AOS e níveis de aldosterona plasmática ou urinária.  

Estudos observacionais têm demonstrado que o excesso de sal na 

dieta está relacionado, não somente ao desenvolvimento e intensidade da 

HAS66 e aumento do risco CV67, mas também à osteoporose68, neoplasia 

gástrica69,70, asma71 e úlceras gastroduodenais72. Os resultados deste 

trabalho ajudam a ampliar a lista de condições associadas à alta ingesta 

salina. Desse modo, o UNa correlacionou-se positivamente ao IAH, 

sugerindo que o uso abusivo de sal pode estar relacionado à intensidade da 

AOS em pacientes com HAR e hiperaldosteronismo.   

Os mecanismos pelos quais a aldosterona e o sal poderiam causar 

AOS e HAR não estão definidos, mas diferentes achados sugerem que 

retenção hídrica pode ser um importante fator comum às duas condições. A 

AOS é caracterizada pela interrupção repetitiva da ventilação durante o sono 

causado pelo estreitamento do espaço aéreo faríngeo. Obesidade com 
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consequente redução do espaço aéreo faríngeo e aumento dos tecidos 

moles adjacentes são achados comuns em pacientes com AOS.  

Estudos observacionais têm utilizado tomografia computadorizada e 

ressonância nuclear magnética para avaliação das vias aéreas superiores e 

tecidos moles bem como para medir o volume do espaço aéreo em 

pacientes com distúrbios do sono. Volume da língua e das paredes laterais 

das vias aéreas superiores têm sido considerados como fatores de risco 

independentes para AOS.73 Estudo recente também demonstrou que a 

intensidade da AOS em pacientes com HAR está relacionada ao 

deslocamento de fluidos das extremidades inferiores para a região do 

pescoço durante à noite quando o paciente adota a posição supina.74  

Um estudo observacional avaliou a relação entre ingesta de sal e 

AOS em 54 pacientes com ICC. Observou-se que a quantidade de sal na 

dieta e a função renal estiveram, respectivamente, direta e indiretamente 

relacionadas ao grau da AOS, sugerindo que, nos pacientes com ICC, a 

AOS guardou estreita relação á retenção hídrica secundária aos efeitos 

combinados de alta ingesta de sal, disfunção renal e deslocamento de 

fluidos para a região cervical.75 Vale observar que a ingesta de sal foi 

avaliada apenas por meio de questionários e não com dosagem urinária de 

sódio.  

Por ser este estudo observacional, causalidade não pode ser 

determinada. Contudo, esta investigação demonstrou que o UNa é um fator 

independentemente associado à intensidade da AOS em pacientes com 

hiperaldosteronismo e que, indivíduos incluídos no terceiro tercil de UNa 
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comparados com os do primeiro tercil, apresentam maior circunferência do 

pescoço e AOS mais intensa. O presente estudo, associado aos achados de 

relatos anteriores, reforçam a hipótese de que a retenção hídrica induzida 

pela aldosterona e sal, contribui de forma importante para a intensidade da 

AOS em pacientes com HAR. 

Múltiplos estudos têm demonstrado que o tratamento medicamentoso 

com espironolactona reduz sifgnificantemente a PA em pacientes com 

HAR.76,77,78,79,80 Um deles, recente,  também demonstrou que a 

espironolactona reduziu não só a PA, mas também o grau da AOS em 

pacientes com HAR. Em outro, prospectivo aberto, 12 pacientes com HAR e 

AOS consideradas de moderada a grave (IAH ≥ 15 eventos/h), tiveram 

espironolactona adicionada ao tratamento anti-hipertensivo prévio. A 

polissonografia repetida após oito semanas de tratamento revelou que o IAH 

baixou em todos os pacientes, com uma redução média de 50%.58 Este 

estudo fortalece a hipótese da interação sódio-aldosterona na retenção 

hídrica crônica como importante mediador da intensidade da AOS.  

 Trabalhos experimentais indicam que os efeitos deletérios da 

aldosterona ocorrem apenas na presença de alta ingesta de sal.81 Em um 

dos primeiros estudos que descreveu essa interação, Christian Brilla e Karl 

Weber demonstraram que ratos com hiperaldosteronismo e alimentados com 

uma dieta rica em sal desenvolveram significante fibrose miocárdica, ao 

contrário daqueles com hiperaldosteronismo e sem a dieta rica em sal não 

desenvolveram as mesmas lesões.82 Da mesma forma, ratos sem hiper-

aldosteronismo, mas alimentados com a dieta rica em sal também não 
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desenvolveram lesões semelhantes, sugerindo que altos níveis de 

aldosterona e alta ingesta de sódio são necessários para causar lesões em 

órgãos-alvo. Em outro estudo, com um modelo experimental transgênico de 

hiperaldosteronismo, camundongos alimentados com dieta regular, ou seja, 

não rica em sal, não apresentaram lesões miocárdicas. 83 

Apesar da interação entre aldosterona e sal ser bem conhecida em 

modelos experimentais, a mesma associação em humanos têm sido pouco 

explorada.84 Em um estudo realizado em 2.700 pessoas da população de 

Framinghan, a concentração urinária de albumina foi o dobro naqueles 

indivíduos no quinto quintil de sódio urinário comparado com aqueles no 

primeiro quintil.85 De maneira similar, a albuminúria foi 21% maior nos 

participantes situados no quinto quintil de aldosterona plasmática comparado 

com aqueles no primeiro quintil. No entanto, não se encontrou a combinação 

de efeitos entre aldosterona plasmática e sódio urinário na excreção de 

albumina urinária. Contudo, limitações metodológicas nesse estudo devem 

ser analisadas. A avaliação da aldosterona foi baseada em amostras 

isoladas de aldosterona plasmática e a excreção de sódio foi baseada em 

amostra de urina e não em coleta de 24h. Além disso, a maioria dos 

participantes era normotensa e, portanto, a presença de pacientes 

portadores de HP, improvável. 

Outros estudos têm demonstrado que, de maneira similar aos 

achados em animais, uma marcante interação entre aldosterona e sódio está 

presente em humanos. Em um estudo observacional que incluiu 84 

pacientes com HAR, encontrou-se uma correlação positiva e significante 
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entre sódio e proteína urinária em pacientes com hiperaldosteronismo, mas 

não em pacientes com aldosterona normal, sugerindo que dieta rica em sal 

contribui para a lesão renal em pacientes com altos níveis de aldosterona.86 

Interessante notar que, em um estudo separado, a correção do hiperal-

dosteronismo por meio de adrenalectomia em pacientes portadores de 

adenoma produtor de aldosterona não reverteu a maior sensibilidade ao 

sal.87 

A mesma interação entre sódio e aldosterona parece afetar a 

geometria do ventrículo esquerdo (VE). Um estudo caso controle avaliou o 

efeito do sal nas dimensões do VE em pacientes com HP.88 A espessura do 

septo interventricular, o diâmetro diastólico final, a massa, e a espessura da 

parede posterior do VE foram significantemente maiores nos pacientes 

portadores de HP do que em pacientes sem HP, mas com similar pressão 

arterial de 24h. O sódio urinário medido em urina de 24h apresentou 

correlação significante e positiva com a massa do VE e a espessura do 

septo interventricular e da parede posterior do VE em pacientes com HP, 

mas não naqueles com aldosterona normal. Na análise multivariada, o sódio 

urinário foi um fator preditor independente da espessura e massa ventricular 

esquerda em pacientes com HP.   

Os pontos mais marcantes do presente estudo incluem o seu 

desenho prospectivo, a avaliação do sódio em urina coletada durante 24 h e 

o diagnóstico de AOS por meio de polissonografia assistida por um técnico 

durante toda a noite.   
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6 Limitações do estudo 

 

 

Incluem o desenho transversal e por ter realizado análises bio-

químicas na vigência de tratamento anti-hipertensivo. A dosagem de sódio e 

aldosterona urinários seriam preferencialmente realizadas após a retirada da 

medicação anti-hipertensiva62, porém, ao estudar pacientes com HAR e alto 

risco cardiovascular, essa estratégia não seria uma atitude ética e, ainda 

mais, segura.  Contudo, o equilíbrio do sódio estava provavelmente estável 

(“steady state”), pois todos os pacientes encontravam-se sob regime 

terapêutico homogêneo pelo período mínimo de quatro semanas. Além 

disso, os medicamentos anti-hipertensivos que mais afetam a secreção de 

renina (betabloqueadores e diuréticos reduzem, e iECA e BRA aumentam) 

tendem a não alterar a secreção de aldosterona.89,90 
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7 Conclusões 

 

 

1. A prevalência de AOS é alta. 

2. Dieta rica em sal e a secreção de aldosterona contribuem de forma 

importante para o incremento da AOS em pacientes com HAR.  

3. Nestes indivíduos, devem ser usadas estratégias terapêuticas 

baseadas na restrição dietética de sal e no bloqueio da aldosterona, com o 

uso de bloqueadores dos receptores mineralocorticóides, ou redução da 

mesma, por meio de adrenalectomia. 
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