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RESUMO 

 

MACAMBIRA, A. K. L. S. Denervação simpática renal por aplicação de 

radiofrequência na artéria renal em pacientes com hipertensão arterial sistêmica 

resistente ao tratamento medicamentoso. 2021. 47p. Dissertação (Mestrado em 

Tecnologia Nuclear), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN-

CNEN/SP, São Paulo. 

 

 

Introdução: Partindo da hipótese de que, após a denervação renal, ocorre redução 

do estímulo adrenérgico e da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, 

esse procedimento teria aplicabilidade no tratamento da hipertensão arterial sistêmica.  

Objetivos: Avaliar a redução dos níveis tensionais e a redução do número de anti-

hipertensivos em pacientes com hipertensão arterial resistente submetidos à ablação 

das artérias renais. Métodos: No estudo DESIRE (Denervação Simpática Renal) 

foram arrolados 242 pacientes com Hipertensão Arterial Resistente (Em uso de três 

classes de anti-hipertensivos em doses otimizadas, incluindo um diurético) no HBDF, 

de 01 de março de 2012 a 28 de fevereiro de 2013. Após adequada randomização, 

foram realizadas 16 ablações de artérias renais no período em questão. Os 16 

pacientes com seguimento mínimo de dois meses e máximo de 6 meses foram 

avaliados neste trabalho. Resultados: foram estudados 16 pacientes (05 homens, 11 

mulheres) com idade variando de 50,38±9,43 variando de 35 a 68 anos. Os pacientes 

apresentavam níveis pressóricos médios de PAS: 195mmHg; PAD: 119mmHg e PAM: 

144mmHg. Após o procedimento, houve uma redução da PAS em 19mmHg (p<0,01), 

da PAD em 09mmHg (p=0,11) e da PAM em 12mmHg (p=0,08) no seguimento médio 

de 4,5 meses. Observou-se ainda, uma redução média de 0,93 anti-hipertensivo por 

paciente. Não foram observadas complicações maiores. As complicações mais 

frequentes relacionadas ao procedimento foram o edema (03 casos) e o espasmo das 

artérias renais secundários a radiofrequência (02 casos). Conclusões: A denervação 

arterial renal foi eficiente em reduzir a PAM e o número de drogas anti-hipertensivas 

na população estudada. 

 

Palavras-chave: Hipertensão Arterial; Denervação Renal; Simpatectomia.  
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ABSTRACT 

 

MACAMBIRA, A.K.L.S. Renal sympathetic denervation by radiofrequency 

application in the renal artery in patients with systemic arterial hypertension 

resistant to drug treatment. 2021. 47p. Dissertation (Masters in Nuclear 

Technology), Institute of Energy and Nuclear Research, IPEN-CNEN/SP, São Paulo. 

 

 

Introduction: Based on the hypothesis that, after renal denervation, there is a 

reduction in the adrenergic stimulus and activation of the renin-angiotensin-

aldosterone system, this procedure would be applicable in the treatment of systemic 

arterial hypertension. Objectives: To evaluate the reduction of blood pressure and 

reducing the number of antihypertensive drugs in patients with resistant hypertension 

who underwent ablation of the renal arteries. Methods: In the DESIRE (Renal 

Sympathetic Denervation) study, 242 patients with Resistant Arterial Hypertension 

(Using three classes of antihypertensive drugs at optimized doses, including a diuretic) 

were enrolled at HBDF, from March 1, 2012 to February 28, 2013. After adequate 

randomization, 16 renal artery ablations were performed in the period in question. The 

16 patients with a minimum follow-up of two months and a maximum of 6 months were 

evaluated in this study. Results: We studied 16 patients (05 men, 11 women) aged 

50.38 ± 9.43 ranging from 35 to 68 years. Patients had blood pressure levels mean 

SBP: 195mmHg, DBP: 119mmHg and PAM: 144mmHg. After the procedure, there was 

a reduction in SBP of 19mmHg (p<0.01), DBP 09mmHg in (p=0.11) and MBP in 

12mmHg (p=0.08) at a mean follow up of 4.5 months. We also observed an average 

reduction of 0,93 antihypertensive per patient. There were no major complications. The 

most frequent complications related to the procedure were edema (03 cases) and renal 

artery spasm secondary to radiofrequency (02 cases). Conclusions: Renal artery 

denervation was effective in reducing the number of MAP and antihypertensive drugs 

in this population. 

 

 

Keywords: arterial hypertension; renal denervation; sympathectomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Hipertensão Arterial tem alta prevalência e baixas taxas de controle, é 

considerada um dos principais fatores de risco modificáveis e um dos mais 

importantes problemas de saúde pública1. Sua prevalência é estimada em 30% da 

população adulta no Brasil, sendo mais alta em homens (35%) do que em mulheres 

(30%). Este número chega a mais de 60% entre as pessoas acima de 60 anos1. A 

incidência tem aumentado nos últimos anos, principalmente em decorrência da 

mudança dos hábitos de vida da população. No entanto, alguns pacientes, a despeito 

do uso adequado de medicamentos, mantêm os níveis tensionais persistentemente 

elevados. 

A hipertensão arterial é uma doença crônica e trata-se de uma condição 

multifatorial, que depende de fatores genéticos, epigenéticos, ambientais e sociais, 

caracterizada por elevação persistente da pressão arterial maior ou igual a 140x90 

mmHg, medida com a técnica correta, em pelo menos duas ocasiões diferentes, na 

ausência de medicação anti-hipertensiva.  

A hipertensão arterial na sua maioria é primária ou idiopática 90% e 10% 

são hipertensão secundária decorrente de uma causa identificável, que pode ser 

tratada com uma intervenção específica, a qual determina a cura ou a melhora do 

controle pressórico. 

Temos também a hipertensão arterial sistêmica resistente, que é definida 

atualmente como aquela que se mantém elevada, apesar do uso de três classes de 

anti-hipertensivos em doses otimizadas, incluindo um diurético1, ou aquela controlada 

com o uso de quatro ou mais drogas2. 

A hipertensão é silenciosa e assintomática e quando não detectada ou 

tratada pode evoluir para lesões em órgãos-alvo, como cérebro, coração, rins e vasos.  

Essas lesões em órgãos-alvo levam a complicações como: doença arterial 

coronariana, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, morte súbita, acidente vascular 

isquêmico ou hemorrágico, demência, doença renal crônica que pode evoluir para 

necessidade de terapia dialítica. Apresenta impacto significativo nos custos médicos 

e socioeconômicos, por isso a necessidade de um tratamento adequado. 

A resistência ao tratamento anti-hipertensivo é uma condição heterogênea 

e inclui várias razões, entre elas hipertensão arterial sistêmica reativa do avental 
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branco, baixa aderência ao tratamento medicamentoso, hipertensão arterial 

secundária a outras doenças, combinações ou doses inadequadas de drogas anti-

hipertensivas2. 

Apesar de desconhecida sua real prevalência, essa entidade vem-se 

tornando cada vez mais comum na prática clínica diária, e seu maior potencial de 

lesões de órgãos-alvo torna essencial o diagnóstico etiológico preciso e o controle 

pressórico precoce, bem como o desenvolvimento de novas opções terapêuticas. 

No final da década de 1940, a simpatectomia cirúrgica do plexo nervoso 

periaórtico por acesso supradiafragmática foi usada para o tratamento da hipertensão 

sistêmica arterial5. Esse procedimento demonstrou-se efetivo, embora estivesse 

associado à hospitalização prolongada, hipotensão postural, síncope, impotência e, 

até mesmo, dificuldade em andar. 

Essa abordagem era justificável naquela época, tendo em vista a falta de 

medicamentos anti-hipertensivos e a evolução desfavorável da hipertensão arterial 

sistêmica maligna3. Como muitas drogas anti-hipertensivas foram desenvolvidas 

nessas últimas cinco décadas, fazer, hoje, uma abordagem dessa natureza como 

terapêutica da hipertensão arterial sistêmica é, no mínimo, pouco atraente. 

O tratamento da hipertensão arterial sistêmica, no entanto, continua a ser 

difícil, deixando muitos pacientes sem controle clínico e em risco de desenvolver 

complicações por envolvimento de órgãos-alvo, tais como insuficiência renal e 

acidente vascular cerebral (6,7). Assim, permanece a necessidade de novas estratégias 

terapêuticas, medicamentosas ou não8. 

Dentro das opções invasivas, recentemente foram descritos o dispositivo 

que ativa os barorreceptores carotídeos em pacientes com hipertensão arterial 

resistente à medicação anti-hipertensiva, em estudos de fase III e a denervação 

simpática renal, por aplicação de radiofrequência dentro da artéria renal, em 

população com as mesmas características (3-5, 10-16). 

Esse segundo procedimento tem por base a mesma fisiologia da 

simpatectomia cirúrgica do final da década de 405, porém envolvendo apenas os 

componentes nervosos periarteriais da artéria renal (2-4, 10-16). 

Assim, partindo da hipótese de que, após a denervação renal, ocorre 

redução do estímulo adrenérgico e da ativação do sistema renina-angiotensina-

aldosterona, esse procedimento teria aplicabilidade no tratamento da HAS e resultaria 
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em impacto na saúde pública mundial, por reduzir o custo direto e indireto com o 

tratamento da hipertensão arterial e consequentemente das doenças 

cardiovasculares. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1. Objetivo Geral  

 
Neste estudo, buscou-se avaliar a redução dos níveis tensionais e a 

redução do número de anti-hipertensivos em pacientes com hipertensão arterial 

resistente submetidos à ablação das artérias renais. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 
Avaliar complicações existentes com a denervação renal e o tempo de 
procedimento. 
 
Qual tempo levou para diminuição da pressão arterial. 
 
Verificar se houve diminuição da pressão arterial sistólica, diastólica e 
média. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Tipo de estudo 

 

Originalmente, o estudo DESIRE trata-se de ensaio clínico prospectivo, 

randomizado aleatoriamente por sorteio, composto de 120 pacientes consecutivos 

divididos em dois grupos (Clínico X Ablação). Eles são randomizados após 

diagnóstico de refratariedade ao tratamento medicamentoso e exclusão de 

hipertensão arterial secundária.  

2.2. Local da pesquisa: 

 

Os pacientes serão atendidos no período de janeiro de 2012 a janeiro de 

2014 no ambulatório de Cardiologia do Hospital de Base do Distrito Federal. 

2.3. Participantes: 

 
Foram arrolados pacientes com Hipertensão Arterial Resistente (Em uso de 

três classes de anti-hipertensivos em doses otimizadas, incluindo um diurético) para 

realização do procedimento de ablação renal. Entre os dias 01 de março de 2012 e 

28 de fevereiro de 2013, foram realizadas 665 consultas no ambulatório de 

Hipertensão - DESIRE do HBDF. Totalizando 242 pacientes atendidos. Foram 

excluídos 209 pacientes por não preencherem os critérios de inclusão. 38 pacientes 

foram randomizados, foram realizadas 16 ablações de artérias renais. Os 16 pacientes 

com seguimento mínimo de dois meses e máximo de 6 meses foram avaliados neste 

trabalho. 

Neste trabalho, foram avaliados os 16 primeiros pacientes do estudo 

DESIRE submetidos à denervação das artérias renais. 

 

Fluxograma para melhor detalhamento da seleção dos pacientes.  
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Figura 1 Fluxograma dos pacientes avaliados neste estudo 
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2.4. Critérios de Inclusão: 

 

• Pacientes com idade variando entre 18 e 85 anos; 

• Diagnóstico de hipertensão arterial primária; 

• De ambos os sexos; 

• Apresentem pressão arterial sistólica acima de 160mmHg e diastólica 

maior ou igual a 100 mmHg em três medidas com intervalo de uma semana; 

• Paciente em uso de ao menos 3 drogas anti-hipertensivas, incluindo um 

diurético ou usando quatro anti hipertensivos; 

• Ter feito uso e/ou encontrar-se em uso de espironolactona sem obtenção 

de controle terapêutico. 

 

 

2.5.  Critérios de Exclusão: 

 

Serão excluídos todos os pacientes: 

• Com hipertensão arterial secundária; 

• Gestantes; 

• Que apresentem anormalidades da artéria renal prévia ou por angiografia 

durante o procedimento; 

• Uso de Warfarina; 

• Taxa de Filtração Glomerular (eGFR) inferior a 45 ml/min; 

• História prévia de doença coronariana, angina ou acidente vascular 

cerebral nos últimos 6 meses; 

• Diabetes tipo I; 

• Portadores de cardiodesfibrilador implantável, marcapasso ou qualquer 

outro implante metálico não compatível com ressonância magnética; 

• Obesidade maligna definido com índice de massa corporal acima de 40. 

Exclusão de pacientes com Hipertensão Secundária: 

•  Doença do parênquima renal (Incluindo IRC) 
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- Ecografia de Rins e Vias Urinárias; 

- EAS, Ureia e Creatinina séricas; 

→  Se necessário: Clearance de Creat. de 24 horas. 

 

•  Hipertensão Renovascular 

- Ecografia de Rins e Vias urinárias com dopller (Triagem); 

- Padrão Ouro: Arteriografia Renal (Prévio ou no momento do 

procedimento). 

 

•  Coarctação de Aorta 

- Palpação de pulso nos quatro membros; 

- Aortografia no momento da ablação das artérias renais. 

 

•  Feocromocitoma 

- Presença de cefaleia, palpitações e sudorese; 

- Hipertensão paroxística; 

- PAD mantida acima de 120mmHg; 

- Hipertensão e Hipotensão ortostática não explicada. 

→ Se necessário: Dosar metanefrinas plasmáticas e urinárias. 

 

•  Hiperaldosteronismo primário e outros estados de excesso de 

mineralocoticóides 

- Hipocalemia; 

- Não resposta ao Aldactone (25-50mg/dia). 

→ Se necessário: CT de abdome. 

 

•  Síndrome de Cushing e outros estados de excesso de glicocoticóides 

- Obesidade central, Hirsutismo, Fácies Cushingóide e Glicosúria (EAS); 

→ Se necessário: Solicitar Cortisol sérico. 
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•  Hiperplasia Adrenal Congênita 

- Clínica de Virilização e desenvolvimento sexual anormal. 

- Ecografia Renal e, se necessário, CT de abdome. 

 

•  Doenças da Tireóide 

- Avaliar sintomas e sinais clínicos. Bradicardia e Taquicardia. 

- Dosar TSH e T4 livre. 

 

•  Apneia do Sono (EXCLUSÃO DO ESTUDO: Grave) 

- Obesidade, questionar sobre qualidade do sono, roncos e sonolência 

diurna; 

→ Se necessário: Polissonografia. 

 

•  Acromegalia 

- Exame Clínico (Crescimento excessivo) e glicosúria (EAS). 

 

•  Induzido ou relacionado às drogas (Vide lista de medicamentos) 

- Uso de agonistas adrenégicos, liberadores de catecolaminas, outros 

agentes e suspensão abrupta de medicamentos. 

2.6. Instrumento para coleta de dados: 

 

2.6.1. Avaliação da pressão arterial: 

 

• Por medida ambulatorial: por duas medidas (sentado e em pé) nas 

consultas de revisão a cada 30 dias até o sexto mês (30, 60, 90, 120 e 180 dias); 

• Por mapeamento ambulatorial da pressão arterial (MAPA) antes da 

denervação simpática, e após o procedimento aos 30, 60, 90 e 180 dias. 

 

2.6.2. Avaliação de função renal: 
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• Por taxa de filtração glomerular estimada (eGFR), aferida antes da 

denervação, aos 180 dias pós procedimento ou antes quando indicação clínica.  

 

2.6.3. Avaliação de estenose de artéria renal: 

 

Por Angiografia de artéria renal: 

 

• Antes da denervação renal; 

• Imediatamente após o término do procedimento; 

• Aos 180 dias após o término do procedimento. 

 

Por ecografia abdominal com doppler: 

 

• Após o procedimento quando da suspeita clínica-laboratorial: 

• Por ecografia abdominal com doppler ou angioressonância de artéria 

renal ou arteriografia, em caso de suspeita clínica de estenose. 

 

A caracterização da resistência terapêutica ao tratamento anti-hipertensivo 

foi feita a partir de registro de 3 medidas, com intervalo de uma semana, de pressão 

arterial sistólica igual ou superior a 160 mmHg e pressão arterial diastólica igual ou 

superior a 100 mmHg em paciente um uso regular de ao menos 3 drogas anti-

hipertensivas, sendo uma delas um diurético (19), e o paciente deve estar em uso, ou 

já ter sido tentado o uso de espironolactona sem resultados clínicos satisfatórios ou 

em uso de quatro anti-hipertensivos. 

 

2.6.4. Análise dos dados 

 

Os dados obtidos dos exames realizados foram anotados em formulário 

próprio individualizado, desenhado para o estudo e previamente impresso.  

 

A avaliação analisou os seguintes dados: 
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• Idade dos pacientes 

• Sexo dos pacientes 

• Peso dos pacientes 

• Sintomas pré-exame 

• Resultado do procedimento de denervação 

• Número de aplicação realizada em cada artéria renal 

• Parâmetros de aplicação de energia (potência, temperatura e tempo) 

• Avaliação pressórica (ambulatorial e por MAPA) 

• Avaliação da função renal. 

• Resultado dos exames de imagem 

 

2.6.5.  Análises de subgrupos: 

 

• Quanto aos níveis pressóricos: Aferidos ambulatorialmente e por 

monitorização ambulatorial de pressão arterial 

• Quanto à melhora na qualidade de vida 

• Quanto à quantidade e tipos de drogas utilizadas no controle da 

hipertensão arterial sistêmica arterial. 

 

Com o objetivo de avaliar se o tratamento por denervação foi superior ao 

controle medicamentoso, foram aplicados testes estatísticos cruzando os dados 

encontrados.  

Foi considerado sucesso terapêutico:  

 

• Manutenção de PAS <= 140 mmHg e PAD <= 90 mmHg nas medidas 

ambulatoriais  

• Pelo MAPA: 

▪ Redução superior a 10 mmHg na PAS e 5 mmHg na PAD, em relação à 

medida basal. 

▪ Medias de PA< 130 x 85 mmHg na vigília e < 110/70 mmHg no sono 

▪ Carga pressórica <50% ou diminuição em 10% da carga pressórica em 

relação a medida basal. 
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2.7. Protocolo do procedimento para denervação simpática renal     

 

• Paciente  levado para sala de hemodinâmica onde foi realizado assepssia 

da região inguinal bilateral, seguido de anestesia local e punção da artéria femoral 

preferencialmente à direita. 

• Introdução de introdutor longo (45 cm, 7F, TerumoR, RenalTM) pela 

punção e colocação de cateter pigtail na região da artéria aorta abdominal com injeção 

de contraste baritado para realização de Angiografia de aorta abdomindal e 

visualização da origem das artérias renais. 

• Colocação de introdutor longo no orifício da artéria renal guiada por 

injeção de contraste e colocação do cateter Mariner performer 5f (Medtronic) na 

porção distal da arterial . 

• Aplicação de pulsos de radiofrequência com as seguintes características: 

▪ 2 minutos de duração; 

▪ Potência limitada à 8W; 

▪ Limitação de temperatura em 70°;  

▪ Impedância limite de 280ohms; 

• Realizadas aplicações a partir da região distal em direção proximal da 

artéria renal, em pontos distantes 0,5 cm, em sentido longitudinal e radial no total 

máximo de 6 aplicações em cada artéria. Após o término das aplicações em cada 

artéria feito injeção de contraste baritado (arteriografia renal) com intuito de 

diagnóstico de estenose arterial. 
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Figura 2 – Aplicação perfeita de energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 – Aplicação ineficaz de energia. Interrompida por perda de contato do cateter 
com o endotélio. 

 

Figura 2 Aplicação perfeita de energia Figura 3 Aplicação perfeita de energia 
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2.7.1. Denervação Simpática Renal 

O procedimento de denervação renal foi realizado em um serviço de 

hemodinâmica do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) após agendamento 

prévio e orientação adequada ao paciente. No dia do exame o paciente era admitido 

pela equipe DESIRE em jejum após internação na unidade de Cardiologia do HBDF. 

Era realizada a punção de artéria femoral direita, exceto quando esta não 

era possível, pela técnica de Seldinger. O paciente recebia analgo-sedação com 

midazolan e fentanil ou com propofol e fentanil a depender da disponibilidade da 

medicação, em doses adequadas para peso e superfície corporal. 

Neste momento, foi procedido a introdução dos cateteres (Mariner - 5F da 

Medtronic®) e então realizado a aortografia com injeção de contraste baritado 

(OMNIPAQUE® 300mg/ml) visando uma melhor visualização das origens das artérias 

renais. 

Após definição, segue-se a cateterização da artéria renal direita ou 

esquerda, de forma aleatória, com o cateter de ablação renal. O cateter é então 

posicionado e ancorado distalmente, próximo ao cálice renal, na porção anterior da 

artéria renal. Realiza-se então a liberação de energia, objetivando manter uma 

impedância e uma temperatura pré-determinados por dois minutos. (Vide exemplos 

de imagens em anexo) 

Terminado esta etapa, recua-se o cateter em 1cm e repete-se a aplicação 

com os mesmos objetivos, porém agora na parede inferior. Recua-se novamente e 

nova aplicação é realizada na parede posterior e por fim, uma quarta aplicação era 

realizada na parede superior da artéria renal. 

Após aplicação em uma das artérias, retira-se o cateter e é feito uma 

injeção de contraste de controle visando avaliar possíveis complicações. Desta forma, 

então, é prosseguido a cateterização da outra artéria renal e então repetido as 

aplicações da mesma forma e, por fim, a injeção do contraste de controle. 
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Estes pontos de aplicação são pré-definidos conforme anatomia da 

inervação renal básica e já sabido na literatura. Outras aplicações poderiam ser 

realizadas ao longo da artéria renal conforme avaliação no momento do procedimento. 

Terminada as aplicações, o paciente vai para sala de recuperação até a 

retirada do introdutor. Feito curativo compressivo, o paciente é mantido internado em 

repouso absoluto no leito hospitalar por 8 horas. No dia seguinte o médico da equipe 

DESIRE avalia e recebe alta com orientações e retorno ambulatorial agendado.  

 

 

 

 

Figura 4 Figura 4 Imagem de procedimento (Aortografia abdominal). 
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Figura 5 Imagem de procedimento. Cateter de ablação posicionado nas artérias renais 
esquerda e direita, respectivamente. 

 

2.7.2. Seguimento Clínico (Ambulatorial) 

As consultas foram realizadas nas quartas-feiras por equipe médica 

(Constituída por Cardiologistas e residentes em cardiologia) e de enfermagem em 

cardiologia. Todos seguiam padronização na medição da pressão arterial duas 

medidas pelo menos no consultório e os residentes eram supervisionados pelo 

cardiologista, ao longo de todo o período descrito sempre às quartas-feiras no período 

vespertino. Nestas consultas procedeu-se a avaliação clínica (História Clínica e 

Exame Físico conforme ficha padrão/prontuário do Estudo DESIRE) e laboratorial dos 

pacientes. Na primeira consulta foi realizada a triagem dos pacientes e solicitados 

exames pré-randomização. Excluídas causas secundárias e preenchido os critérios 

de inclusão, o paciente era randomizado e então agendado o procedimento (Grupo 

Ablação) ou ajustado, desde o início, as medicações (Grupo Clínico). Os exames 

seriados de seguimento do paciente eram solicitados a cada consulta conforme 

protocolo do estudo. 

Ao longo do seguimento, os pacientes que faltassem às consultas, eram 

contatados por telefone e então agendados para consulta na semana seguinte. O 
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paciente que não comparecesse nas próximas três semanas seguintes era excluído 

do estudo. 

2.8. Aspectos éticos da pesquisa. 

Este trabalho foi realizado após aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com protocolo nº 

598/11 em 02 de janeiro de 2012. (Vide anexo 01). Quando convidados a participar 

da pesquisa, nenhum paciente ou acompanhante do mesmo recusou-se, de imediato, 

a participar. Foi-lhes garantido que seus nomes não seriam divulgados. 

Os pacientes foram avaliados pela equipe de médicos do HBDF – DESIRE 

e acompanhados pela mesma equipe por todo o período. Os procedimentos 

(Denervação Renal) foram realizados pela mesma equipe, totalizando 15 

pesquisadores. 

Para a realização da pesquisa foi inicialmente preenchido um questionário 

individual formatado no programa Microsoft Word 2007 e posteriormente os dados 

foram tabulados em planilha única Microsoft Excel 2007 para melhor observação e 

análise dos mesmos. Para validar a correlação entre as variáveis de estudo, foi 

utilizado o teste não paramétrico de Spearman, uma vez que a distribuição dos dados 

não foi normal. Os dados foram analisados utilizando-se o programa Microsoft Excel 

2007 e SPSS versão 16. 

 

3. RESULTADOS 

 

Dentre os 242 pacientes foram atendidos no ambulatório de hipertensão, 

204 pacientes foram excluídos do estudo por não preencherem os critérios de 

inclusão,191 por uso inadequado de medicações ou outros motivos, 07 Hiper-Aldo 

primário prováveis; 04 Estenoses de artéria renal; 01 Apneia obstrutiva do sono grave 

e 01 Feocromocitoma.  Sendo 38 pacientes randomizados para o estudo DESIRE, 

mas 4 foram excluídos por perda de seguimento. Destes 34 ficaram 16 para o grupo 

clínico e 18 para o grupo ablação. Sendo somente 16 pacientes do grupo ablação 
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avaliados por que dos 18 dois se recusaram a fazer ablação. Dos 16 incluídos:  11 

são do sexo feminino e 05 do sexo masculino. Tinham idade média de 50,38 anos 

com desvio padrão (DP) de 9,43, variando entre 35 e 68 anos. 

Dados socioeconômicos evidenciam predomínio da raça parda (44%), 25% 

com escolaridade de nível superior ou maior, 56% dos pacientes eram casados e com 

renda familiar média de 2,9 salários-mínimos. 

 

Sexo 

 - Homens 

 - Mulheres 

 

05 (31,25%) 

11 (68,75%) 

Idade  

50,38 ± 9,43 

Raça 

 - Parda 

 - Preta 

 - Branca 

 

07 (43,75%) 

05 (31,25%) 

04 (25,00%) 

Estado Civil 

 - Casado 

 - Solteiro 

 - Divorciado 

 

09 (56,25%) 

04 (25,00%) 

03 (18,75%) 

Escolaridade 

 - Superior ou acima 

 - Médio 

 - Primário 

 - Analfabeto 

 

04 (25,00%) 

05 (31,25%) 

05 (31,25%) 

02 (12,50%) 

Profissão 

 - Téc. Enfermagem 

 - Funcionário Público 

 - Do lar 

 - Outros 

 

03 (18,75%) 

03 (18,75%) 

03 (18,75%) 

07 (43,75%) 

Renda Familiar (salário 

mínimo) 

 

02 (12,50%) 
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 - Menor que 01 

 - Entre 01 e 03 

 - Entre 03 e 05 

 - Maior que 05 

07 (43,75%) 

04 (25,00%) 

03 (18,75%) 

 

Tabela 1 Dados Socioeconômicos 

 

Os pacientes eram sabidamente hipertensos há em média 16,5 anos ± 

8,54, variando de 6 a 35 anos de diagnóstico. Em média eles usavam 5,19 medicações 

± 1,47, variando de 3 a 8 medicações, sem controle adequado da pressão arterial.  

 

Tabela 2 Tempo de diagnóstico e número de medicações. 

 

Tempo de 

Hipertensão Arterial 

16,5 ± 8,54 (6 a 35 

anos) 

Nº de anti-

hipertensivos 

5,19 ± 1,47 (3 a 8 

medicamentos) 

 

 

Um total de 93,75% dos pacientes referiu uso regular das medicações, 

aferiam a pressão arterial ao menos semanalmente em 62,5% dos casos e tinham 

consulta médica a cada, pelo menos, 6 meses (81,25% dos pacientes). 

As comorbidades mais prevalentes foram a obesidade (8 pacientes - 50%), 

dislipidemia (6 pacientes - 37,5%), diabetes melitus tipo 2 (3 pacientes - 18,75%) e a 

doença coronariana ou vascular (2 pacientes - 12,5%). 
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Gráfico 1 Comorbidades dos Pacientes 

 

Doze pacientes (75%) eram sedentários e 93,75% apenas referiram 

alimentação hipossódica. 

Dois pacientes (12,5%) eram tabagistas e outros dois eram ex-tabagistas 

(12,5%).  

 

Tabela 3 Hábitos e vicios 

Dieta Hipossódica 15 pacientes (93,75%) 

Atividade física regular (Mín. 3x/sem) 04 pacientes (25%) 

Tabagista 02 pacientes (12,5%) 

Ex-Tabagista 02 pacientes (12,5%) 

Etilista 02 pacientes (12,5%) 

Uso de anticoncepcional oral 01 paciente (9% - Total de 11 

mulheres) 
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Gráfico 2 História familiar. 

 

Análise subjetiva dos pacientes evidenciou elevada taxa de angústia e 

depressão entre os mesmos. Pacientes desacreditados e que referiam tristeza ao se 

referirem à pressão arterial e MAPA foram notórios. Expressões do tipo “Bomba 

relógio”, são utilizadas pelos médicos assistentes e principalmente pelos próprios 

pacientes. 

O peso médio dos pacientes foi de 76,98kg, variando de 40 a 90,3Kg e com 

uma estatura média de 1,58m. Assim, constatado um IMC médio de 30,3Kg/m2 e a 

circunferência abdominal média de 102cm (M: 96cm e H: 117cm). Dentre os pacientes 

que completaram os seis meses de seguimento (07 pacientes), houve um aumento 

de peso médio em 1,96kg. 

 

Tabela 4 Peso e Índice de massa Corpórea (IMC) no seguimento dos pacientes. 

Peso Médio – Início do estudo (16 pacientes) 76,98kg ± 19,17 

Peso Médio – Pós 180 dias (07 pacientes) 78,94kg ± 18,37 

IMC Médio – Início do estudo (16 pacientes) 30,33 ± 4,89 

IMC Médio – Pós 180 dias (07 pacientes) 32,58 ± 5,87 

 

 



DENERVAÇÃO SIMPÁTICA RENAL 

37 

 

. 

Gráfico 3 Peso dos pacientes que completaram o seguimento de seis meses. 

 

Apenas oito (50%) pacientes estavam beta-bloqueados à admissão no 

estudo (FC≤70bpm). 

Considerando o tempo do procedimento realizado (Início da punção até a 

retirada do cateter), a duração média do procedimento foi de 1 hora e 23 minutos ± 

30,75 (Variando entre 35 minutos e 2 horas e 30 minutos). 

As dificuldades e complicações relacionadas ao procedimento mais 

frequentes foram o edema após aplicação de energia (3 casos) e o espasmo da artéria 

renal (2 casos). Não houve caso de estenose da artéria renal. 
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Gráfico 4 : Peso dos pacientes que completaram o seguimento de 6 meses. 

  

Ao avaliar os níveis tensionais médios dos pacientes no momento da 

randomização, observou-se uma pressão arterial sistólica (PAS) de 195mmHg, da 

diastólica (PAD) de 119mmHg e 144mmHg da pressão arterial média (PAM). 

Ao longo do seguimento, houve redução significativa da PAS em 19mmHg, 

da PAD em 09mmHg e da PAM de 12mmHg.  

Houve um alto índice de correlação entre a queda da pressão arterial 

média, pressão arterial sistólica média e pressão arterial diastólica média e o tempo 

até 180 dias (gráfico 7,8 e 9). 
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Tabela 5 Correlação estatística entre pressão arterial sistólica no consultório e o tempo (p<0,01) 

 

 

Tabela 6 Correlação estatística entre pressão arterial diastólica no consultório e o tempo (p=0,11). 
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Tabela 7  Correlação estatística entre pressão arterial média no consultório e o tempo (p<0,08). 

 

 

Ao avaliarmos a redução dos níveis tensionais pelo MAPA de 24 horas, 

constatamos uma redução da PAS em 16mmHg, da PAD em 17mmHg e da PAM em 

16mmHg no mesmo seguimento (4,5 meses). 

 

Tabela 8  Correlação estatística entre pressão arterial sistólica na MAPA de 24h e o tempo (p=0,6). 
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Tabela 9 Correlação estatística entre pressão arterial diastólica na MAPA de 24h e o tempo (p=0,5). 

 

 

Tabela 10 Correlação estatística entre pressão arterial média na MAPA de 24h e o tempo (p<0,01). 
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Tabela 11 Redução dos níveis tensionais em seguimento médio de 4,5 meses. 

Redução em seguimento médio de 4,5 

meses: 

 

PA Sistólica MSE (Sentado) ↓ 19 mmHg (p<0,01) 

PA Diastólica MSE (Sentado) ↓ 09 mmHg (p=0,11) 

PA Média MSE (Sentado) ↓ 12 mmHg (p=0,08) 

Redução em seguimento médio de 4,5 

meses: 

 

PA Sistólica - MAPA de 24h ↓ 16 mmHg (p=0,62) 

PA Diastólica - MAPA de 24h ↓ 17 mmHg (p<0,01) 

PA Média - MAPA de 24h ↓ 16 mmHg (p=0,50) 

. 

 

Gráfico 5 Redução dos niveis tensionais ao longo de seis meses (Consultório). 
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Gráfico 6 Redução dos niveis tensionais ao longo de seis meses (MAPA de 24h). 

 

 

Gráfico 7 Redução da pressão arterial sistólica ao longo de seis meses. 
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Gráfico 8 Redução da pressão arterial diastólica ao longo de seis meses. 

 

 

 
Gráfico 9 Redução da pressão arterial média ao longo de seis meses. 
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Ao longo do seguimento, houve redução média de 0,93 medicamentos por 

paciente. De 5,18 ± 1,47 para 4,25 ± 1,34 no seguimento médio de 4,5 meses.  

 

 

Gráfico 10 Redução do número de anti-hipertensivos até o seguimento médio de quatro meses e meio. 
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4. DISCUSSÃO 

 

 Estudos animais já haviam proposto que a atividade simpática renal tem 

um papel na patogênese da hipertensão arterial sistêmica, enquanto a denervação 

renal reduz a pressão arterial em modelos animais (4,17). Não obstante, tais estudos 

propõem que a ação simpática renal pode ser importante em alguns, mas não em 

todos os pacientes com hipertensão arterial sistêmica (18). 

 A publicação original na revista Lancet (3), do grupo australiano, abriu novos 

caminhos para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica resistente à terapêutica 

medicamentosa. Krum et all, trataram 45 pacientes com hipertensão arterial sistêmica 

resistente ao uso de drogas anti-hipertensivas, por ablação do nervo simpático renal. 

Eles relataram uma redução sustentada da pressão arterial nos 12 meses de 

acompanhamento (sistólica: 20-25 mmHg; diastólica: 10-15 mmHg). Exemplificando, 

essa redução na pressão arterial é semelhante ao uso de espironolactona, em dose 

terapêutica plena, em pacientes com hiperaldosteronismo primário, não responsivos 

às drogas convencionais (19, 21, 22). 

Após a primeira publicação, uma força tarefa multicêntrica, envolvendo 

centros na Europa e na Austrália, examinou um grupo de 106 pacientes em um estudo 

de prova de conceito, e encontrou resultados semelhantes aos apresentados pelo 

grupo australiano (3). 

Esses dois trabalhos forneceram evidências de que a denervação renal 

diminui a pressão sanguínea, decorrente da redução da ação simpática eferente, pelo 

menos na população estudada. Os resultados serviram de base para vários outros 

trabalhos, que utilizaram variações da técnica original e das características da 
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população, obtendo dados semelhantes no que se refere à diminuição dos níveis 

pressóricos (4, 10-16, 20). 

Mas em 2014 o estudo SYMPLICITY HTN-3 não mostrou redução 

significativa da pressão arterial sistólica em pacientes com hipertensão arterial 

resistente. Em 6 meses de seguimento só a pressão diastólica que reduziu. 

Em 2021 publicado o RADIANCE-HTN TRIO evidenciou uma redução 

significativa de 4,5mmHg da pressão arterial sistólica, mostrando a eficácia do 

procedimento. 

Em nosso trabalho realizado com uma população de 16 pacientes, 

encontramos resultados semelhantes com significância estatística na redução da 

pressão arterial sistólica e da pressão arterial média ao MAPA de 24. 

De forma semelhante, também não houve complicações relacionadas à 

ablação de artéria renal, incluindo a função renal, que se manteve inalterada em todos 

os pacientes até o momento. Nenhuma evidência de anormalidades relacionadas ou 

estenoses das artérias renais foi confirmada após o procedimento. Esta situação 

evidencia a segurança e eficácia do procedimento vascular renal. 

A denervação renal em si não parece causar nenhum efeito colateral, ou 

complicação importante em longo prazo, visto que ela ocorre em transplantados renais 

e parece não ter significado clínico (4, 17). 

O procedimento de denervação simpática renal é minimamente invasivo e 

de curta duração (15). Além disso, cardiologistas intervencionistas rotineiramente 

acessam a artéria renal, e eletrofisiologistas estão familiarizados com a ablação por 

radiofrequência. Portanto, poderíamos assumir racionalmente que a nova técnica 

pode ser utilizada de forma ampla, desde que comprovada sua efetividade e 
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segurança (14). Em nosso trabalho, o tempo pouco mais elevado do procedimento, 

ocorreu devido a curva de aprendizado da equipe. 

De modo geral, procedimentos invasivos, quando apresentam boa eficácia 

e índices de complicações baixos, são opções melhores que o uso de medicação, pois 

têm a possibilidade de evitar as complicações associadas ao uso crônico das drogas 

e o de aderência ao tratamento.  Por se tratar de técnica inovadora, ainda existem 

vários questionamentos que precisam ser respondidos, como por exemplo: quais 

pacientes se beneficiam com a técnica? qual a segurança e efetividade do 

procedimento? qual o resultado em longo prazo? quais as limitações do 

procedimento? entre outras (11). 

Embora não possa ser considerada como primeira opção no tratamento da 

hipertensão arterial, seu uso, pelo menos no momento, deve ser reservado para o 

tratamento dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica efetivamente resistente, 

quando a terapia medicamentosa falhou ou não é tolerada.  

As publicações de revisão dos artigos até agora apresentados concordam 

que essa é uma abordagem promissora (20), embora não possa ser considerada como 

primeira opção no tratamento da hipertensão arterial sistêmica, e seu uso, pelo menos 

no momento, deve ser reservado para o tratamento de pacientes com hipertensão 

arterial sistêmica efetivamente resistente, quando a terapia medicamentosa falhou ou 

não é tolerada (13). 

Conforme constatado na literatura e neste trabalho, a denervação simpática 

renal parece ser uma técnica segura e eficaz, ao menos por enquanto para pacientes 

com hipertensão arterial resistente. 
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5. CONCLUSÕES 

  

A denervação arterial renal foi eficiente em reduzir a pressão arterial média 

e o número de drogas anti-hipertensivas na população estudada, cursou com baixa 

complicação e não teve nenhum caso de estenose da artéria renal, além de rápido 

durou em média 42 minutos.  

Portanto, denervação renal é um procedimento seguro, rápido, com baixa 

complicações e eficaz em reduzir a pressão arterial média no decorrer do tempo, até 

180 dias em pacientes resistentes e também o número de anti-hipertensivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

50 

REFERÊNCIAS 

  
1. BARROSO, Weimar Kunz Sebba et al. Brazilian guidelines of 
hypertension–2020. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 116, p. 516-658, 
2021. 
 
2. CALHOUN, David A. et al. Resistant hypertension: diagnosis, evaluation, 
and treatment: a scientific statement from the American Heart Association 
Professional Education Committee of the Council for High Blood Pressure 
Research. Hypertension, United States. v. 51, n. 6, p. 1403-1419. Jun. 2008. 
 
3. KRUM, Henry et al. Catheter-based renal sympathetic denervation for 
resistant hypertension: a multicentre safety and proof-of-principle cohort 
study. The Lancet, v. 373, n. 9671, p. 1275-1281, 2009. 
 
4. DOUMAS, Michael; FASELIS, Charles; PAPADEMETRIOU, Vasilios. 
Renal sympathetic denervation in hypertension. Current opinion in nephrology 
and hypertension, v. 20, n. 6, p. 647-653, 2011. 
 
5. PEET, Max Minor. Results of bilateral supradiaphragmatic 
splanchnicectomy for arterial hypertension. New England Journal of Medicine, 
v. 236, n. 8, p. 270-277, 1947. 
 
6. SARAFIDIS, Pantelis A.; BAKRIS, George L. Resistant hypertension: an 
overview of evaluation and treatment. Journal of the American College of 
Cardiology, v. 52, n. 22, p. 1749-1757, 2008. 
 
7. WOJCIECHOWSKI, David et al. Evaluation and Treatment of Resistant or 
Difficult‐to‐Control Hypertension. The Journal of Clinical Hypertension, v. 10, 
n. 11, p. 837-843, 2008. 
 
8. MACMAHON, Stephen et al. Blood-pressure-related disease is a global 
health priority. American Journal of Hypertension, v. 21, n. 8, p. 843-844, 
august 2008. 
 
9. DOUMAS, Michael; GUO, Daqing; PAPADEMETRIOU, Vasilios. Carotid 
baroreceptor stimulation as a therapeutic target in hypertension and other 
cardiovascular conditions. Expert opinion on therapeutic targets, v. 13, n. 4, 
p. 413-425, abril, 2009. 
 
10. BENAMER, H. et al. Renal artery denervation for treating refractory 
hypertension. In: Annales de Cardiologie et D'angeiologie. v. 60, n. 6, p. 354-
360. december, 2011 
 
11. FUKUTA, Hidekatsu; KIMURA, Genjiro. The cutting-edge of medicine; 
catheter-based renal sympathetic denervation for cardiovascular 
diseases. Nihon Naika Gakkai zasshi. The Journal of the Japanese Society 
of Internal Medicine, v. 100, n. 8, p. 2289-2294, Aug, 2011. 
 



RESULTADOS 

 

51 

12. HIMMEL, F. et al. Renal denervation a new treatment option in resistant 
arterial hypertension. Praxis, v. 100, n. 22, p. 1353-1360, nov. 2011. 
 
13. PAPADEMETRIOU, Vasilios; DOUMAS, Michalis; TSIOUFIS, 
Konstantinos. Desnervação simpática renal para o tratamento da hipertensão de 
difícil controle ou resistente. Jornal internacional de hipertensão, v. 2011, 
2011. 
 
14. PROCHNAU, Dirk et al. Catheter-based renal denervation for drug-
resistant hypertension by using a standard electrophysiology 
catheter. EuroIntervention: journal of EuroPCR in collaboration with the 
working group on interventional cardiology of the European Society of 
Cardiology, v. 7, n. 9, p. 1077-1080, sep 2012. 
 
15. RIPPY, Marian K. et al. Catheter-based renal sympathetic denervation: 
chronic preclinical evidence for renal artery safety. Clinical Research in 
Cardiology, v. 100, n. 12, p. 1095-1101, jul 2011. 
 
16. STEICHEN, Olivier et al. Renal-nerve ablation in patients with resistant 
hypertension: Caution is still needed. La Presse Médicale, v. 41, n. 4, p. 349-
357, jul 2012. 
 
17. DIBONA, Gerald F. Physiology in perspective: The Wisdom of the Body. 
Neural control of the kidney. American Journal of Physiology-Regulatory, 
Integrative and Comparative Physiology, v. 289, n. 3, p. R633-R641, 2005. 
 
18. BURKE, Sandra L. et al. Níveis de estímulo renal e extrarrenal simpático 
na hipertensão induzida por angiotensina II. Hipertensão, v. 51, n. 4, pág. 878-
883, apr 2008. 
 
19. NISHIZAKA, Mari Konishi; ZAMAN, Mohammad Amin; CALHOUN, David 
A. Efficacy of low-dose spironolactone in subjects with resistant 
hypertension. American journal of hypertension, v. 16, n. 11, p. 925-930, nov 
2003. 
 
20. FISHER, J. P.; PATON, J. F. R. The sympathetic nervous system and 
blood pressure in humans: implications for hypertension. Journal of human 
hypertension, v. 26, n. 8, p. 463-475, jul 2012 
  
21. DOUMA, Stella et al. Prevalence of primary hyperaldosteronism in 
resistant hypertension: a retrospective observational study. The Lancet, v. 371, 
n. 9628, p. 1921-1926, Jun 2008. 
 
22. KAPLAN, Norman M. Deja vu for primary aldosteronism. Lancet, London, 
England, v. 371, n. 9628, p. 1890-1891, Jun 2008. 
 
23. WILLIAMS, Bryan et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management 
of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial 
hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European 



RESULTADOS 

 

52 

Society of Hypertension (ESH). European heart journal, v. 39, n. 33, p. 3021-
3104, Set 2018. 
 
24. MALACHIAS, Marcus Vinícius Bolívar et al. 7ª Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial. Arq Bras Cardiol; Rio de Janeiro, Brasil. v. 107, n. 3, 

supl.3, p.1-83, Set 2016. 

 
25. SPRINT RESEARCH GROUP. A randomized trial of intensive versus 

standard blood-pressure control. New England Journal of Medicine, v. 373, n. 

22, p. 2103-2116, Nov 2015. 

 
26. BHATT, Deepak L. et al. A controlled trial of renal denervation for resistant 

hypertension. N Engl J Med, v. 370, p. 1393-1401, april 2014. 

 
27.  AZIZI, Michel et al. Ultrasound renal denervation for hypertension 

resistant to a triple medication pill (RADIANCE-HTN TRIO): a randomised, 

multicentre, single-blind, sham-controlled trial The Lancet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00788-1/fulltext


RESULTADOS 

 

53 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES 

Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Ensino 

Av. Prof. Lineu Prestes, 2242 – Cidade Universitária CEP: 05508-000 

Fone/Fax(0XX11) 3133-8908 

SÃO PAULO – São Paulo – Brasil 

http://www.ipen.br 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O IPEN é uma Autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento, associada 

à Universidade de São Paulo e gerida técnica e administrativamente pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear, órgão do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 


	b8b5eb9891087939dbf18d76d03d645cfd514773b278842f8f11f2f61f31ca11.pdf
	b8b5eb9891087939dbf18d76d03d645cfd514773b278842f8f11f2f61f31ca11.pdf
	b8b5eb9891087939dbf18d76d03d645cfd514773b278842f8f11f2f61f31ca11.pdf

