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Resumo 
 
 



Chaves AAR. Medida da filtração glomerular determinada por EDTA-51Cr  
antes e após a administração de captopril: avaliação de pacientes 
hipertensos com ou sem estenose de artéria renal [tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2009. 104p. 
 

INTRODUÇÃO: A hipertensão renovascular (HRV) decorrente da 
estenose de artéria renal (EAR) é uma patologia potencialmente curável, 
mas os benefícios da revascularização não são alcançados por todos porque 
selecionar pacientes com base nos critérios clínicos ou angiográficos pode 
não ser suficiente para se obter o sucesso clínico. Existe um grande 
interesse em se desenvolver exames para detectar a presença de EAR e 
avaliar seu significado funcional. OBJETIVOS: avaliar se a redução da Taxa 
de Filtração Glomerular (TFG) medida com EDTA-51Cr após o uso de 
captopril consegue diferenciar pacientes hipertensos com EAR daqueles 
sem estenose da artéria e avaliar se existe correlação entre as variações da 
TFG e a evolução de pacientes submetidos a diferentes tratamentos. 
MÉTODOS: Foram estudados 41 pacientes com hipertensão arterial de 
difícil controle que foram divididos em dois grupos: GP: 21 pacientes com 
EAR e GH: 20 pacientes sem EAR. Os pacientes foram submetidos à 
medida de TFG com EDTA-51Cr pré e após a administração do captopril.  Os 
pacientes do GP realizaram simultaneamente cintilografia com DMSA-99mTc 
para avaliação da função renal diferencial. Os pacientes com estenose de 
artéria renal foram subdivididos de acordo com o tratamento recebido: clínico 
(GP-CL) ou por intervenção (GP-I). As medidas das TFGs antes e após o 
captopril foram comparadas entre os grupos. Foi também, investigado se a 
relação pré/pós captopril tinha correlação com a resposta clínica dos 
pacientes.  RESULTADOS: a média da TFG (ml/min./1,73m2) no total de 
pacientes estudados, foi de 56,7±26,5 na fase pré-captopril e 47,0±24,4 
após o captopril. A modificação da TFG determinada pelo captopril,foi 
avaliada pela relação da filtração glomerular pré/pós-captopril. A média da 
relação TFG pré/pós-captopril foi 1,36 ±0,54 no grupo total de pacientes e 
quando foi feita a comparação entre a TFG pré e pós-captopril, houve uma 
redução significativa (p= 0,016). O GH mostrou relação média da TFG 
pré/pós-captopril de 1,13, valor significativamente menor que o GP que teve 
a relação média de 1,57 (p= 0,007). Quando foi avaliada a variação da TFG 
após o captopril nos dois grupos não foi observada diferença 
estatisticamente significativa no GH (p=0,68), mas observou-se diferença 
significativa no GP (p<0,001). No total, 15 pacientes apresentaram melhora 
dos seus níveis pressóricos, sendo oito do grupo de intervenção e sete do 
grupo clinico, não havendo diferença estatisticamente significativa em 
relação à melhora clínica entre os dois grupos (p=0,36). Quando 
comparamos os pacientes com e sem melhora clínica não se observou 
diferença significativa na TFG basal (p=0,09) ou na relação TFG pré/pós-
captopril (p=0,74). A função renal diferencial obtida pelo DMSA-99mTc pré e 
pós captopril não mostrou diferença estatisticamente significativa nos rins 
com e sem estenose, (p=0.09). CONCLUSÃO: O captopril acarreta uma 
redução significativa da TFG e esta redução é mais acentuada em pacientes 
com EAR, mas não houve correlação entre as mediadas da TFG e a 
evolução clínica dos pacientes.  
Descritores: 1.Hipertensão renovascular  2.Obstrução da artéria renal  
3.Taxa de filtração glomerular  4.Cromo-EDTA  5.Inibidores da enzima 
conversora de angiotensina  
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Chaves AAR. Glomerular filtration rate measured by 51Cr-EDTA clearance 
before and after captopril administration: evaluation of hypertensive patients 
with and without renal artery stenosis  [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”, 2009. 104p. 
 

INTRODUCTION: Renovascular hypertension (RVH) resulting from 
renal artery stenosis (RAS) is a potential curable pathology, but the 
revascularization benefits are not reached among all patients because 
selecting patients on the basis of clinical and angiographic criteria may not be 
sufficient to achieve clinical success. There has been increasing interest in 
developing screening tests capable of accurately detecting the presence of 
RAS and also of evaluating its functional consequences PURPOSE: the 
purpose of this study was to evaluate if captopril induced changes in 51Cr-
EDTA clearance could be used to differentiate between hypertensive patients 
with and without renal artery stenosis and to investigate if there was a 
correlation between these changes and patient’s clinical response to therapy. 
METHODS: 41 patients with poor-controlled severe hypertension were 
studied. Patients were divided into two groups: GP=patients with renal artery 
stenosis (n=21), and GH=patients without renal artery stenosis (n=20). They 
were submitted to a Glomerular Filtration Rate (GFR) measurement with 
EDTA-51Cr pre and post captopril administration. The GP patients were 
submitted simultaneously to 99mTc-DMSA scintigraphies to estimate 
individual renal function. GP patients were further subdivided according to 
the treatment strategy: optimization of clinical treatment (GP-Cl) and 
interventional procedures (GP-I). The GFRs before and after captopril 
administration were compared between the groups. It was also investigated if 
baseline to post-captopril GFR ratio had a correlation to clinical response of 
patients. RESULTS: The GFR average (ml/min./1,73m2) on the total patients, 
was 56,7±26,5 on pre-captopril phase and 47,0±24,4 post captopril. The 
GFR alteration determinated by captopril was evaluated by Baseline/post-
captopril GFR ratio. Baseline/post-captopril GFR mean ratio was 1,36 in total 
patients and the GFR had a significant decrease after captopril administration 
(p value 0.016). Baseline/post-captopril GFR mean ratio in GH was 1.13, 
value significantly lower than the GP which had the average relation of 1,57 
(p= 0,007). When GFR pre and post-captopril was compared among the two 
groups separately, there was no significantly difference on the GH (p=0,68), 
but a expressive difference was observed on GP (p<0,001). 15 patients had 
a clinical response to the treatment. Clinical response was observed in 8/10 
patients from GP-I and 7/11 from GP-Cl and there was not observed a 
significantly difference between the two groups (p=0,36). Comparing the 
groups with or without clinical improvement there was not a significantly 
difference on the GRF baseline (p=0,09) or on or baseline/post-captopril ratio 
(p=0,74). When evaluating the differential renal function obtained by pre and 
post-captopril DMSA-99mTc, significantly difference was not observed 
(p=0.09) for the kidneys with or without  stenosis. CONCLUSION: captopril 
induced a decrease in GFR of hypertensive patients and it is more 
pronounced in patients with renal artery stenosis, but no correlation was 
observed between captopril induced decrease in GFR and clinical response 
of patients submitted to interventional or clinical treatment.  
Descriptors: 1.Renovascular Hypertension  2.Renal Artery Obstruction 
3.Glomerular Filtration Rate 4.Chromium EDTA  5.Angiotensin-Converting 
Enzyme Inhibitors  
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A hipertensão arterial é uma doença de alta prevalência, que leva a 

uma significativa morbidade e mortalidade por associação com doença 

cardiovascular. A hipertensão arterial apresenta custos médicos e 

socioeconômicos elevados, decorrentes sobretudo das suas complicações, 

tais como: doença cerebrovascular, doença arterial coronariana, insuficiência 

cardíaca e renal (1).   

Os dados sobre mortalidade do Ministério da Saúde (2004) registram 

265 mil mortes por doenças do aparelho circulatório, o que representa 30 % 

das causas de morte dos brasileiros e metade delas está relacionada à 

hipertensão não-controlada (2). Estudos isolados em regiões diferentes do 

País apontam para uma prevalência estimada da hipertensão arterial na 

ordem de 22% a 44% da população brasileira (3-5). 

A maioria da população apresenta hipertensão classificada como 

essencial e 1% a 5 % dos pacientes têm hipertensão denominada 

secundária (1;6). A hipertensão renovascular (HRV) decorrente da estenose 

de artéria renal (EAR) é a principal causa da hipertensão secundária (7;8) e 

ganha importância por ser potencialmente curável (9-11). Nos últimos anos, 

com o avanço de novas técnicas de imagem, houve um aumento no número 

de pacientes com diagnóstico de EAR (12), mas os benefícios da 

revascularização não são alcançados em todos, porque nem toda estenose 

está associada à HRV.  Identificar quais pacientes têm maior chance de se 
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beneficiar com a intervenção é importante antes de um procedimento 

invasivo, pois selecionar pacientes com base nos achados clínicos e 

angiográficos pode não ser suficiente para se obter o sucesso clínico (13).  

A definição mais rigorosa de HRV requer a demonstração de cura ou 

melhora da pressão arterial após revascularização da estenose de artéria 

renal (14), sendo, portanto, um diagnóstico retrospectivo e de difícil realização 

pré-intervenção.    

 

1.1- HISTÓRICO 

Em 1934 Harry Goldblatta demonstrou que hipertensão persistente 

pode ser reproduzida em cães pela constrição da artéria renal (15). No 

intervalo de cinco anos, grupos de pesquisadores liderados por Eduardo 

Braun-Menendez em Buenos Aires e Irvine H. Page em Cleveland 

mostraram que a renina isolada da veia renal do “Rim de Goldblatt”, quando 

incubada com o plasma produz um potente vasoconstritor, o qual recebeu o 

nome de hipertensina e, posteriormente, angiotensina. Simultaneamente, 

alguns cientistas exploraram o papel do rim na hipertensão, especificamente 

na regulação do volume extracelular através da excreção de sódio, com 

importante papel na integração destas informações por Arthur Guytonb (16). A 

possibilidade da hipertensão arterial sistêmica (HAS) em humanos ter 

                                                 
a  Goldblatt H, 1934. apud: Basso N, Terragno NA. History about the discovery of the 

renin-angiotensin system. Hypertension 2001 Dec 1;38(6):1246-9. 
b  Guyton A, 1989 apud: Eknoyan G. On the central role of studies on the kidney in the 

recognition, conceptual evolution, and understanding of hypertension. Adv Chronic 
Kidney Dis. 2004 Apr;11(2):192-6. 



Introdução  
  
 

4

relação com a EAR foi sugerida depois da observação de casos com 

resolução da HAS após nefrectomia(17). 

 

1.2-  ETIOLOGIA  

Embora a HRV possa ser causada por qualquer patologia que afete o 

fluxo sanguíneo renal, a aterosclerose é responsável por 90 % dos casos, 

seguida pela displasia fibromuscular (18). Em nosso meio destaca-se também 

a arterite de Takayasu, com prevalência na ordem de 10 %(19). 

A aterosclerose nas artérias renais é uma manifestação de doença 

generalizada, associada à idade avançada e, muitas vezes, diagnosticada 

incidentalmente durante coronariografia ou na investigação de outras 

insuficiências vasculares crônicas. Pode afetar cerca de 30 % dos pacientes 

com doença coronária e 50 % daqueles com doença vascular periférica (20). 

A aterosclerose da artéria renal tende a envolver o segmento proximal da 

artéria e as placas ateroscleróticas podem se formar na artéria renal ou na 

aorta e estender-se até as artérias renais. Tipicamente a aterosclerose é 

diagnosticada em pacientes idosos, com história de tabagismo, dislipidemia, 

diabetes e obesidade; que desenvolvem doença renovascular que se 

sobrepõe a uma longa história de hipertensão essencial (18). 

Entre os pacientes com displasia fibromuscular (DFM), o subtipo 

medial é a forma mais comum e pode comprometer o fluxo sanguíneo renal, 

resultando em HAS (21). Classicamente, são pacientes jovens (idade menor 
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que 30 anos) e do sexo feminino (22), com frequente associação com 

tabagismo. As lesões são compostas por redes intravasculares que tem a 

aparência angiográfica de rosário e que, ao contrário da aterosclerose, 

predomina no segmento médio-distal da artéria. 

Eventualmente, a aterosclerose pode levar à oclusão completa da 

artéria renal ou condicionar lesões progressivas e, possivelmente, 

irreversíveis da função renal. Quando a massa renal total é afetada, por 

exemplo, em casos de estenose renal bilateral ou estenose de rim único, a 

progressão da EAR pode causar a deterioração da função renal com 

freqüência chamada de nefropatia isquêmica ou doença renovascular 

azotêmica (18). Nestes casos, deve ser enfatizado que a insuficiência renal 

não reflete simplesmente a lesão isquêmica do parênquima, visto que as 

necessidades metabólicas do tecido renal já seriam supridas com menos de 

10% do fluxo sanguíneo normal estando provavelmente relacionadas a 

alterações estruturais do parênquima (fibrose intersticial, atrofia tubular e 

glomeruloesclerose) secundárias às modificações crônicas da dinâmica de 

função renal e liberação de fatores locais que promovem lesão tecidual (23).  

 

1.3  FISIOPATOLOGIA   

A compreensão da fisiopatologia da HRV inclui a avaliação detalhada 

dos mecanismos de controle de fluxo e pressão de filtração no glomérulo. O 

túbulo contorcido distal passa em um ângulo entre a arteríola aferente e 

eferente e o conjunto de células epiteliais dos túbulos distais que entram em 
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contato com as arteríolas é denominado de mácula densa. Nesta região as 

células musculares lisas das arteríolas são as chamadas células 

justaglomerulares. A mácula densa e as células justaglomerulares formam o 

aparato justaglomerular (24). Figura 1. 

 

 

Arteríola aferente Células 
justaglomerulares 

Figura 1 -  Ilustração da anatomia do glomérulo, mostrando a arteríola 
aferente, arteríola eferente e o aparato justaglomerular, 
formado pela mácula densa e as células justaglomerulares 

 

 

A fisiopatologia da HRV é classicamente explicada pela diminuição da 

pressão de perfusão condicionada por uma estenose da artéria renal, o que 

produz uma consequente liberação de renina pelo aparato justaglomerular (25). 

A renina apresenta ação enzimática sobre o angiotensinogêneo plasmático, 

levando à formação da angiotensina I, um peptídeo de 10 aminoácidos. 

Dentro de poucos segundos após a formação da angiotensina I, dois 

Arteríola eferente 

Túbulo distal 

aparato  
justaglomerular 

Células da  
mácula densa 
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aminoácidos são perdidos para formar o octapeptídeo angiotensina II (26). 

Esta reação ocorre quase que exclusivamente no pulmão e é catalisada pela 

enzima conversora de angiotensina (ECA). A angiotensina II é um 

importante vasoconstritor e persiste no sangue por um a dois minutos, 

porque é rapidamente inativada por enzimas coletivamente denominadas de 

angiotensinases. 

A angiotensina II tem dois principais efeitos que elevam a pressão 

arterial. O primeiro deles é a vasoconstrição arterial e o segundo, é a 

retenção de sal e água, efetuada diretamente nos rins e também por 

estímulo da secreção adrenal de aldosterona. A vasoconstrição nas artérias 

renais ocorre sobretudo na arteríola eferente, levando a um mecanismo 

compensatório de manutenção da pressão de filtração glomerular (27). Desse 

modo, o efeito hemodinâmico da estenose da artéria renal que causa a 

liberação da renina é responsável, tanto pela HRV como pelo mecanismo 

compensatório de manutenção da filtração glomerular.  

Estudos experimentais avaliaram dois diferentes tipos básicos de 

mecanismos fisiopatológicos de hipertensão renovascular. A hipertensão de 

“Goldblatt 2rins-1clip” é resultado de estenose de artéria de um rim, 

mantendo-se preservada a artéria do rim contralateral. O mecanismo central 

de aumento da pressão arterial é resultado da atividade plasmática elevada 

de renina liberada pelo rim acometido. O rim contralateral é submetido a 

maior pressão de perfusão e responde com natriurese, que diminui a 

pressão pela excreção de sódio (28). Esta queda de pressão diminui a 
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perfusão do rim estenótico que novamente libera renina. A habilidade do rim 

não estenótico em responder com natriuese vai estar alterada parcialmente 

como resultado de elevação de angiotensina II. Esse modelo é dependente 

de angiotensina II, e é caracterizado por elevado nível de renina, pelo 

menos, na fase inicial do quadro hipertensivo (29). 

Em contraste, o modelo de hipertensão “1rim-1clip” reflete o balanço 

entre mecanismos dependentes de angiotensina II e de retenção de volume. 

Em humanos, este processo corresponde à doença arterial bilateral ou 

estenose em artéria de rim único. Como não existe um rim contralateral para 

excretar o sódio em resposta a um aumento de angiotensina II, a retenção 

de sódio e água leva a uma expansão de volume que suprime a renina 

plasmática e diminui os níveis de angiotensina II. É uma hipertensão volume-

dependente(18). 

Tradicionalmente, aceita-se que a hipertensão renovascular é causada 

por ativação do sistema renina-angiotensina e por excesso de volume, mas, 

recentemente, vêm-se abordado outros mecanismos fisiopatológicos para 

explicar a hipertensão. A necessidade de expandir os conceitos 

fisiopatológicos decorre da constatação de que as medidas para reduzir o 

volume e inibir o sistema renina angiotensina são, muitas vezes, 

insuficientes para um adequado controle da pressão arterial (30). Entre os 

novos mecanismos estudados, podem ser citados um aumento da atividade 

do sistema nervoso simpático (31), um balanço alterado entre fatores 

relaxantes e constritores derivados do endotélio, alterações estruturais das 
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artérias e um aumento do estresse oxidativo devido à ativação do sistema 

renina-angiotensina (SRA) (32). Alguns estudos sugerem que o SRA mantém 

a pressão arterial em todas as fases da EAR, mas fatores adicionais 

contribuem para a hipertensão na fase mais tardia (33). 

 

1.4  TRATAMENTO 

A hipertensão renovascular causada por aterosclerose e por DFM 

acomete pacientes com características distintas e com consequentes 

diferenças na abordagem terapêutica. O tratamento da DFM é bem definido, 

sendo o procedimento de escolha o restabelecimento do fluxo por meio de 

angioplastia renal percutânea(22). Os resultados são bons, com reestenose 

de somente 20% dos casos, 36% dos pacientes são curados e a maioria 

diminui o número de medicações usadas e tem um melhor controle da HAS 

em um ano (34). Por outro lado, os resultados da intervenção vascular em 

pacientes com aterosclerose não são tão claros. Estudos retrospectivos não 

randomizados demonstram que a angioplastia renal transluminal percutânea 

(ARTP) poderia melhorar o controle pressórico em pacientes com estenose 

de artéria renal (35;36).  

Nos últimos 20 anos, a reconstrução cirúrgica foi largamente 

substituída por intervenções percutâneas: angioplastia com e sem “stent”. A 

cirurgia oferece mais benefícios para pacientes que necessitam de 

intervenção da aorta, que farão nefrectomia, com doença complexa da 

artéria como aneurisma ou que já tenham falha da angioplastia prévia (37). 



Introdução  
  
 

10

Nos demais casos, a ARTP é mais amplamente empregada com taxa de 

sucesso de 95%(12), entretanto, está associada a complicações menores 

(10% a 15%) ou maiores (5% a 8%), que variam de toxidade por contraste, 

hematomas, dissecção arterial, infarto e embolismo renal, levando a uma 

piora da função renal (38). Com a chegada dos “stents”, esperava-se maior 

benefício no manejo desses pacientes, porém, estudo comparativo do uso 

de “stent” com a angioplastia por balão no tratamento de estenose ostial 

mostrou que o “stent” pode melhorar a patência da artéria, mas não a função 

renal (39). 

Três estudos prospectivos randomizados foram realizados e 

avaliaram o valor de medicação e angioplastia em pacientes com estenose 

de artéria renal (40-42), sendo estudados 210 pacientes, e a análise isolada de 

cada um dos trabalhos não mostrou uma evidência clara de que a 

angioplastia melhora a pressão arterial ou a função renal. Em uma 

metanálise desses trabalhos, a ARTP foi mais efetiva em reduzir a pressão 

arterial, mas nenhum benefício foi encontrado em relação à função renal (43). 

Os resultados de dez estudos foram revisados por Isles et al. (44) e foi 

observada uma melhora da função renal de 26 %, estabilização em 48 % e 

piora em 26 %dos pacientes. A progressão da insuficiência renal pode 

ocorrer a despeito do sucesso da angioplastia, sugerindo que a nefropatia 

isquêmica é multifatorial (12). Muitas vezes, a aterosclerose está associada à 

doença cardiovascular, insuficiência renal (IR) e HAS, entretanto a 

associação pode ser incidental e não causal, e esta pode ser uma das 
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justificativas do porquê a revascularização não é regularmente seguida de 

uma melhora no controle da pressão arterial ou função renal. 

A despeito dos avanços técnicos na intervenção da artéria renal, a 

seleção dos pacientes para tratamento clínico, terapia endovascular e 

cirurgia permanece controversa (45). Indicar quais pacientes beneficiar-se-ão 

com procedimentos invasivos pode ser bastante difícil na prática clínica, uma 

vez que o procedimento tem complicações e nem todos os pacientes 

melhoram. Por outro lado, manter o paciente em tratamento medicamentoso, 

também, oferece risco, porque o tratamento conservador pode levar a uma 

piora da função renal. 

É importante lembrar que não está claro se a terapia por intervenção 

é melhor que o tratamento clínico (46). Desta forma, a avaliação do 

significado funcional da estenose e a identificação de pacientes com maiores 

chances de responderem às abordagens invasivas teriam grande valor na 

definição de conduta.   

 

1.5  DIAGNÓSTICO 

A investigação diagnóstica de hipertensão arterial secundária, 

particularmente da HRV, não é efetuada de rotina em todos os indivíduos 

hipertensos. A melhor relação custo-benefício desta investigação é 

encontrada em pacientes com risco moderado a alto de hipertensão 



Introdução  
  
 

12

renovascular. De acordo com o III Consenso Brasileiro de Hipertensão(47), 

deve-se suspeitar de HRV em pacientes com hipertensão arterial de: 

 Início precoce (abaixo de 30 anos) ou recente (após 50 anos); 

 Sopro abdominal;  

 Hipertensão acelerada ou resistente;  

 Edema pulmonar recorrente;  

 Insuficiência renal de causa desconhecida com exame de urina 

normal; 

 Coexistência de doença aterosclerótica difusa, especialmente em 

fumantes; e 

 Insuficiência renal aguda precipitada por anti-hipertensivos, 

particularmente inibidores da ECA ou antagonistas do receptor da 

angiotensina II.  

A partir da suspeita clínica, os procedimentos diagnósticos indicados 

dividem-se em dois grupos de exames: A) exames para avaliar a presença e 

o grau da estenose de artéria renal e B) exames para identificar a 

repercussão hemodinâmica da estenose e caracterizar o grupo de pacientes 

que se beneficiará com a intervenção. 

 

1.5.1  Avaliação da presença e grau da estenose de artéria renal 

A arteriografia renal é o “padrão-ouro” na detecção da estenose de 

artéria renal, embora seja um método invasivo e com possibilidade de 
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reações alérgicas e nefrotoxicidade pelo contraste iodado (48) e mesmo sem 

oferecer informações quanto à repercussão funcional da estenose, a 

arteriografia é de grande importância não só na detecção ou confirmação da 

estenose como também para a programação de procedimentos em 

candidatos potenciais ao tratamento da estenose. 

Outros métodos menos invasivos também são utilizados para 

avaliação da estenose de artéria renal, com destaque para a 

ultrassonografia com Doppler (USG), método que se tornou popular como 

“screening”. Desde a introdução do Doppler, existe grande interesse em 

utilizar esta modalidade não invasiva e de baixo custo para o diagnóstico da 

EAR, mas trabalhos realizados nos últimos anos mostraram resultados 

contraditórios em termos de acurácia diagnóstica, em parte porque o método 

é extremamente operador-dependente (49). Em mãos experientes, a 

sensibilidade e especificidade do método podem chegar a valores em torno 

de 80%-90% (50), porém há grande variação dos resultados entre diferentes 

grupos de investigadores (51). 

O Doppler pode avaliar a estenose direta ou indiretamente. O critério 

direto de exame é baseado na medida da velocidade nas artérias renais e no 

índice renal-aorta. A primeira abordagem é apoiada no princípio bem 

estabelecido de que a estenose de um vaso produz um fluxo de alta 

velocidade na estenose ou imediatamente distal a ela. Embora existam 

vários índices, o valor mais aceito para o diagnóstico de estenose é a 

velocidade de pico sistólico máximo de 180cm/seg (51). Para melhorar a 
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acurácia do exame, estudos recentes têm usado a velocidade relativa 

comparando a velocidade da artéria renal com a aorta. O critério diagnóstico 

para estenose significativa é a relação da velocidade de fluxo entre a artéria 

renal e a aorta igual ou maior que 3,5 (52). Técnicas que avaliam os vasos 

renais principais requerem visibilização de toda a extensão dos vasos, o que 

dificulta e pode até mesmo impossibilitar o procedimento, além disso, 

estima-se que em 20% dos pacientes os exames não tenham sucesso (53).   

A avaliação do Doppler de forma indireta usa características de fluxo 

nas artérias intrarenais distais à estenose e repousa no princípio da 

alteração da configuração do formato de onda normal em configuração 

“tardus-parvus”. Os parâmetros indiretos podem ser medidos em quase 

todos os pacientes, mas têm a desvantagem de que só graus severos de 

estenose, excedendo 60%-70 %, irão alterar o sinal intrarenal (54).  

A Angiografia por Tomografia Computadorizada (ATC) é um método 

amplamente disponível para o diagnóstico de EAR. A reconstrução 

tridimensional da árvore vascular resulta em sensibilidade e especificidade 

que varia de 90%-99% (50). A tomografia apresenta a vantagem de avaliar 

toda a cavidade abdominal, podendo encontrar doenças não esperadas, 

como neoplasias renais ou massas adrenais. Entretanto, necessita de 

contraste iodado, que é potencialmente nefrotóxico e não deve ser injetado 

em pacientes com níveis de creatinina elevados, evento frequente em 

pacientes com suspeita da estenose de artéria renal (11). 
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A Angiografia por Ressonância Magnética (ARM) é um método não 

invasivo que oferece uma visibilização direta de lesões da porção proximal 

das artérias renais. A ARM apresenta ótima correlação com a arteriografia, 

com trabalhos evidenciando valores altos de sensibilidade e especificidade. 

As limitações dos métodos incluem a dificuldade de avaliação da artéria na 

presença de “stents” metálicos, detecção de artérias acessórias e avaliação 

de pequenas artérias (55). Existe um risco aumentado de fibrose sistêmica 

nefrogênica após a administração de agentes de contraste paramagnéticos 

em pacientes com insuficiência renal (56). Menor acurácia da ARM é descrita 

nos pacientes com displasia fibromuscular do que naqueles com doença 

aterosclerótica, sendo descrita a sensibilidade de 90% na detecção de EAR 

maior que 60%, quando incluídos pacientes com DFM, elevando-se para 

97% quando estes foram excluídos (57).  

Vários trabalhos publicados indicam que tanto a ATC como a ARM 

oferecem valores de sensibilidade e especificidade próximos de 90% (11). 

Alguns autores reportam, porém, valores mais baixos de sensibilidade dos 

métodos anatômicos em comparação com a arteriografia na detecção de 

EAR, sendo relatada sensibilidade e especificidade de 64% e 92% para a 

ATC e 62% e 84% para a ARM em estudo de 356 pacientes (58). Em 

metanálise que comparou a ATC, ARM, USG e cintilografia na detecção de 

EAR confirmada pela arteriografia, a ARM e a ATC obtiveram maior acurácia 

diagnóstica (59). Ressalta-se, porém, que os métodos foram comparados com 

a arteriografia, sendo já esperada a maior correlação dos dados vistos pelos 

métodos anatômicos e uma subestimação do valor dos métodos funcionais. 
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1.5.2.  Identificação da repercussão hemodinâmica da estenose e 
caracterização de pacientes que se beneficiarão com a 
intervenção 

Há uma clara distinção entre a constatação de uma estenose da 

artéria renal e o diagnóstico de hipertensão renovascular que pressupõe a 

ativação do sistema renina-angiotensina. A presença de uma lesão de 50%, 

embora tenha chance de progredir para oclusão, pode não ser grave o 

suficiente para causar comprometimento hemodinâmico (60). 

A presença de estenose de artéria renal vista nas várias modalidades 

anatômicas não é suficiente para firmar o diagnóstico de hipertensão 

renovascular. Os exames descritos anteriormente detectam estenose de 

artéria renal, mas são métodos anatômicos e apresentam dificuldade para 

avaliar quais os pacientes que se beneficiarão com a intervenção.  

Há muito tempo, acredita-se que o grau de estímulo da renina pelo 

rim estenótico carrega informações relevantes de diagnóstico e prognóstico 

na HRV. Estudos realizados nos anos de 1970 demonstraram que a chave 

para uma resposta favorável ao tratamento causal da estenose é a ativação 

do (SRA) e algumas maneiras de quantificar o grau de estímulo da renina 

foram propostas (61). 

 Medida da renina nas veias renais: tipicamente na estenose de artéria 

renal unilateral, o rim isquêmico secreta uma quantidade aumentada de 

renina, enquanto a secreção está suprimida no outro rim. A coleta da 

renina da veia renal para comparar os dois rins tem sido usada para 
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avaliar o grau de isquemia renal e o potencial sucesso da 

revascularização. Pode-se fazer a relação rim direito/rim esquerdo ou 

entre os rins e a veia cava inferior. Um aumento de 1,5 vezes no rim 

isquêmico indica um resultado positivo e sugere que a revascularização 

terá sucesso no controle da hipertensão (62). Pode-se, também, fazer o 

estímulo com captopril para, secundariamente a uma interrupção do 

mecanismo compensador de manutenção da pressão de filtração 

glomerular, acentuar a secreção de renina no aparato justaglomerular. A  

lateralização da secreção da renina está associada à melhor resposta 

terapêutica, mas um estudo negativo não descarta a hipótese de HRV e 

a possibilidade de cura (63). Um estudo avaliou 100 amostras de renina 

renal, calculou diversos índices para lateralização e nenhum dos índices 

claramente identificou os pacientes que se beneficiariam com a 

intervenção (64). Estes fatores associados à natureza invasiva do 

procedimento têm levado muitos centros a abandonar o procedimento. 

 Ultrassonografia: além da detecção da estenose da artéria descrita 

anteriormente, a ultrassonografia é usada na avaliação prognóstica de 

pacientes com estenose de artéria renal, investigando-se a função renal 

ou a pressão arterial após correção da estenose. O índice de 

resistividade (IR), calculado pela fórmula - ([1 – velocidade diastólica 

final/ velocidade sistólica máxima] x 100), é descrito como possível forma 

de selecionar pacientes que responderiam ao tratamento. Um IR maior 

que 80 identificaria pacientes com EAR, nos quais a angioplastia ou a 

revascularização cirúrgica não traria melhora da função renal, pressão 
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arterial ou sobrevida renal (65). Radermacher et al.(54) mostraram que 

pacientes com estenose maior que 50% e, pelo menos, uma artéria renal 

com índice maior que 80 são altamente sensíveis e específicos para 

identificar pacientes que não responderão a procedimentos de 

intervenção. 

 Cintilografia renal com Inibidores da Enzima Conversora de 

Angiotensinogêneo (IECA): A administração de IECA em conjunto com a 

cintilografia renal dinâmica fornece um método não invasivo para 

avaliação de EAR funcionalmente significante e tem se mostrado 

sensível para detectar pacientes que se beneficiarão com 

revascularização ou angioplastia. O método oferece meios de se avaliar 

de forma fisiológica o SRA e determinar se existe hipertensão de origem 

renovascular e se esta é potencialmente reversível. Os efeitos do 

captopril sobre a cintilografia renal foram primeiramente descritos por 

Majd e col., 1983c. Os autores observaram redução da captação renal do 

radiofármaco em paciente que estava recebendo tratamento com IECA, 

havendo captação renal normal em exame repetido após a suspensão da 

medicação (66). Como descrito previamente, o rim com EAR lança mão de 

mecanismos para manter a filtração glomerular, e o sistema renina-

angiotensina exerce um papel central. A angiotensina, um importante 

vasoconstritor, tem um efeito sobretudo na arteríola eferente, o que 

auxilia a manutenção da pressão de filtração glomerular. O IECA 

                                                 
c  Majd e col., 1983, apud: Fine EJ. Diuretic renography and angiotensin converting 

enzyme inhibitor renography. Radiol Clin North Am. 2001 Sep;39(5):979-95. 
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interrompe o sistema renina-angiotensina, prevenindo a conversão de 

angiotensina I em angiotensina II, impedindo a vasoconstrição da 

arteríola eferente e causando redução da pressão de filtração glomerular 

(67,68). Os IECA, também, promovem um aumento dos níveis de 

bradicinina plasmática que tem potente efeito vasodilatador (69). A 

dilatação da arteríola eferente resultante do uso de IECA diminui a 

pressão de filtração glomerular (70), e esta diminuição da filtração 

glomerular é detectada pela cintilografia.  

 Em pacientes com HRV, a diminuição da taxa de filtração glomerular 

induzida por IECA pode ser demonstrada de forma não invasiva por um 

radiofármaco eliminado por filtração glomerular, como o ácido 

dietilenotriaminopenta-acético marcado com tecnécio-99m (DTPA-99mTc) 

ou por agentes eliminados por secreção tubular. Os critérios mais 

específicos para o diagnóstico de HRV são as alterações nas curvas do 

renograma induzidas pelos IECA (Figura 2) ou alteração na captação 

renal relativa. O reduzido fluxo urinário manifesta-se de forma diferente, 

dependendo do radiotraçador utilizado. Agentes excretados pelos 

túbulos, como a mercaptoacetiltriglicina marcada com tecnécio-99m 

(MAG3-99mTc), apresentam acúmulo progressivo no rim acometido, com 

aumento do tempo de trânsito tubular e retardo na excreção até o 

sistema coletor, em razão da retenção parenquimatosa causada pelo 

baixo débito urinário. A diminuição da captação relativa do MAG3-99mTc é 

relativamente incomum, mas representa uma alta probabilidade da HRV 

estar presente. Quando usado DTPA-99mTc, um traçador excretado por 
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filtração glomerular, a redução da captação relativa do marcador maior 

que 10% após o IECA indica probabilidade acima de 90% de HRV. A 

retenção parenquimatosa unilateral após IECA, também, representa alta 

probabilidade de HRV (71). 

 

 

Figura 2 –  Padrões de curvas de renograma 

As curvas são classificadas de 0 a 5 (0= normal. 1= anormalidade discretas, com 
acúmulo máximo após 5 min. 2= demora importante na excreção, mas com 
clareamento preservado. 3= demora na excreção sem fase de clareamento. 4= 
insuficiência renal com captação renal detectada. 5= insuficiência renal sem 
captação renal detectada). Considera-se que o aumento na classificação das 
curvas após uso de IECA é sugestivo de HRV. 

 

Alguns trabalhos relatam altos valores de sensibilidade e 

especificidade da cintilografia com captopril para o diagnóstico de 

hipertensão renovascular, isto é, um exame cintilográfico com captopril pré-

intervenção é um bom preditor de melhora da hipertensão arterial (72-74). 

Trabalhos que correlacionam a cintilografia renal dinâmica com IECA a 

dados anatômicos (detecção de EAR) e não ao desfecho clínico dos 
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pacientes após intervenção tendem a apresentar piores resultados da 

cintilografia. Os resultados publicados com cintilografia, usando IECA para 

detectar a presença de HRV devem ser interpretados com cautela, em razão 

dos diferentes protocolos e critérios de comparação (75). A cintilografia renal 

com captopril apresenta boa acurácia, com relatos de sensibilidade e 

especificidade próximos de 90%, mas existem dificuldades na interpretação 

de resultados em pacientes com disfunção renal e exames basais alterados, 

e o exame é menos acurado em pacientes com insuficiência renal (76). 

Infelizmente, a alta prevalência relativa de EAR em população mais idosa e 

com disfunção basal da função renal pode, portanto, prejudicar a 

interpretação da cintilografia renal dinâmica com teste do captopril.  

 

1.5.3 Outros métodos radioisotópicos de determinação da função 
renal: – avaliação da TFG com EDTA-51Cr e cintilografia renal 
com DMSA-99mTc 

A taxa de filtração glomerular (TFG) é um dos principais indicadores 

de função renal, sendo definida pela quantidade de plasma filtrado nos 

glomérulos por unidade de tempo. A TFG pode ser medida a partir do 

clareamento de uma substância excretada do organismo exclusivamente por 

filtração glomerular, sem ser secretada ou absorvida pelos túbulos. 

Idealmente, esta substância não se liga a proteínas plasmáticas, não entra 

nas hemácias e não é alterada durante o processo (77). Assumindo-se que 

esta substância seja clareada somente por filtração glomerular, como no 

caso da inulina, a TFG pode ser aferida pela observação do ritmo de 
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desaparecimento da substância no sangue, aparecimento da substância na 

urina ou pela quantidade de captação da substância nos rins (78). O ácido 

etilenodiaminotetracético marcado com cromo-51 (EDTA-51Cr) tem perfil de 

excreção renal semelhante ao da inulina (79) e a TFG pode ser aferida pela 

observação do ritmo de seu desaparecimento no sangue ou aparecimento 

na urina.  

O ácido dimercaptossuccínico marcado com tecnécio-99m (DMSA-

99mTc) concentra-se ativamente nas células renais do túbulo contorcido 

proximal por dois mecanismos propostos: 1) captação peritubular - o DMSA-

99mTc é extraído diretamente do capilar peritubular e liga-se ao grupo 

sulfidrila das proteínas corticais; 2) filtração glomerular com reabsorção 

pelas células do túbulo contorcido proximal(80). Portanto, o estudo 

cintilográfico renal com DMSA-99mTc fornece imagem funcional da massa 

cortical dos rins e, também, permite a avaliação quantitativa da função renal 

individual. O DMSA-99mTc liga-se aos néfrons funcionantes do córtex, sem 

interferência importante do fluxo urinário neste mecanismo de captação. O 

acúmulo preferencial pelo córtex renal permite a obtenção de imagens bem 

definidas, associando a caracterização funcional à avaliação morfológica do 

parênquima (81), sendo indicado em consensos internacionais que as 

imagens podem ser feitas em intervalos acima de 2 horas após a injeção do 

radiofármaco (82). 

A captação de DMSA-99mTc é bastante empregada na prática clínica 

para a avaliação da função cortical relativa de cada rim. O índice mais 

empregado é a função renal relativa, definida como a porcentagem de 
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captação por cada rim em relação ao total da captação renal. A função renal 

relativa pode ser calculada por meio da média geométrica das contagens 

obtidas nas projeções anterior e posterior.  

A decisão de quais pacientes deverão ser submetidos ao tratamento 

por intervenção é difícil, e a detecção de estenose de artéria renal por um 

método puramente anatômico não implica necessariamente uma indicação 

de cirurgia ou angioplastia e, sobretudo, não significa que este paciente 

apresentará sucesso terapêutico, isto é, terá cura ou melhora da 

hipertensão.  

A medicina nuclear oferece exames promissores nesse terreno, no 

sentido de selecionar os pacientes que melhor se beneficiarão com a 

intervenção, mas nem sempre a análise dos parâmetros indiretos do 

renograma com captopril é conclusiva, pois muitos pacientes são 

enquadrados no grupo com intermediária probabilidade de HRV (sobretudo 

quando há uma disfunção renal no estudo basal). Necessita-se, portanto, de 

critérios mais objetivos a serem preenchidos por pacientes antes de uma 

indicação terapêutica mais agressiva. A medida direta e em termos 

absolutos da queda na taxa de filtração glomerular (TFG) causada pelos 

IECA pode ser uma forma de avaliação mais direta e fidedigna da HRV.  

 



 
 
 
 

2  Objetivos 
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 Estabelecer protocolo baseado na determinação do clareamento 

plasmático do EDTA-51Cr para a medida seriada da taxa de filtração 

glomerular antes e após a administração de captopril em pacientes 

hipertensos 

 Avaliar se a redução da TFG medida com EDTA-51Cr após o uso de 

IECA consegue diferenciar pacientes com estenose da artéria renal 

daqueles com hipertensão essencial. 

 Avaliar se existe correlação entre o grau de variação da TFG medida 

por EDTA-51Cr após uso de IECA e a evolução de pacientes com EAR 

submetidos a tratamento intervencionista e conservador. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

3  Casuística e Métodos 
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O estudo foi conduzido de modo analítico e prospectivo no Centro de 

Medicina Nuclear do Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

 

3.1  POPULAÇÃO 

Foram estudados 41 pacientes com hipertensão arterial sistêmica de 

difícil controle, encaminhados pela Clínica Nefrológica do Hospital das 

Clínicas ou pelo ambulatório de Hipertensão do Instituto do Coração, no 

período de março de 2007 a abril de 2009.  

O protocolo de pesquisa foi aprovado pela comissão científica e de 

ética Médica do HCFMUSP (ANEXO 1). Os pacientes foram incluídos no 

estudo por ordem de atendimento, sem qualquer outra ordem de seleção, 

após a assinatura da declaração de consentimento informado (ANEXO 2).  

Neste estudo, foram incluídos doentes com os seguintes critérios: 

 Idade entre 18 e 80 anos; 

 Sexo masculino ou feminino; 

 Portadores de hipertensão arterial; e  

 Terem realizado pesquisa de estenose de artéria renal por algum dos 

métodos anatômicos: angioressonância, angiotomografia das artérias 

renais ou arteriografia. 
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Pacientes com sepse, choque, coma ou doença terminal, tratamento 

de hemodiálise ou diálise peritonial ou função glomerular estimada pela 

equação de Cockcroft-Gault inferior a 15 ml/min, gestação ou amamentação, 

contraindicações ao uso do captopril (episódio isquêmico transitório, angina 

instável, acidente vascular cerebral ou infarto agudo do miocárdio) foram 

excluídos do estudo. 

Os seguintes dados clínicos foram registrados: idade, sexo, tempo de 

hipertensão, fatores de risco para doenças cardiovasculares (dislipidemia, 

diabetes mellitus e tabagismo atual, quando o paciente era fumante ativo ou 

havia parado, há menos de seis meses e, prévio, quando havia parado há 

mais de seis meses) e antecedentes de infarto do miocárdio e acidente 

vascular cerebral.  

 

3.2  PROCEDIMENTOS  

3.2.1  Estudo da TFG com EDTA-51Cr  

Os pacientes foram submetidos aos exames com EDTA-51Cr (Centro 

de Radiofarmácia do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – São 

Paulo), após terem sido orientados a suspender IECA por um período de 

três a cinco dias antes do estudo, seguindo o preparo convencional adotado 

na cintilografia renal dinâmica com captopril (ANEXO 3). 

Antes da administração do radiofármaco o paciente foi posicionado 

em decúbito dorsal horizontal e duas veias periféricas foram puncionadas. O 
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acesso vascular foi mantido permeável por meio de infusão de solução 

salina.  

O radiofármaco EDTA-51Cr foi administrado em dose única em bolus 

de 100 µCi (01 ml) em veia periférica. Após duas, quatro, seis e oito horas 

da injeção, foram colhidas amostras de 9 ml de sangue na veia contralateral. 

Para cada tempo, foi feita anotação rigorosa do horário de coleta. As 

amostras foram centrifugadas a 3500 rpm por 10 minutos e a radioatividade 

do plasma medida em contador de poço (Modelo Captus 600-Capintec-INC) 

em 5 minutos. A atividade plasmática nos dois primeiros e nos dois últimos 

tempos de coleta permitiu ajustar curvas exponenciais, cujas inclinações 

representam a velocidade do clareamento plasmático do radiofármaco, 

expressas pela constante de clareamento (k).  

Uma solução de referência (“padrão”) foi obtida a partir da diluição de 

100 µCi de EDTA-51Cr em 500 ml de solução fisiológica a 0,9%, 

estabelecendo-se uma relação entre a atividade/ml da solução padrão e a 

atividade administrada ao paciente. A relação precisa entre a atividade 

administrada ao paciente e a atividade diluída na solução “padrão” foi 

estabelecida com auxílio de balança analítica, pesando-se as seringas antes 

e após a administração do radiofármaco. A contagem de radiação presente 

em uma amostra do padrão feita no contador de poço permitiu recuperar a 

informação sobre a atividade administrada ao paciente:  
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AA = (atividade/ml do padrão) x (VDPad) x (relação EDTA paciente/padrão) 

 
 
Onde: 
AA= atividade administrada ao paciente 
VDPad= volume de diluição do padrão 
Relação EDTA paciente/padrão = relação entre as atividades administradas ao 
paciente e do padrão, determinadas pelo massa medida em balança analítica 
 
 

O volume de distribuição do EDTA-51Cr é calculado, dividindo-se a 

atividade administrada pela concentração plasmática no tempo zero 

(definida pelo intercepto da curva plasmática e representa a concentração 

inicial de EDTA-51Cr no plasma, assumindo uma perfeita homogeneização e 

antes de se iniciar a eliminação renal). A inclinação da curva (“slope”), 

representada pela constante de clareamento (k), representa a taxa de 

clareamento do EDTA-51Cr, ou seja, a porcentagem de depuração por 

unidade de tempo.  

A taxa de depuração plasmática do EDTA-51Cr foi calculada em 

ml/min pela multiplicação do volume de distribuição do radiofármaco (v) pela 

constante de clareamento (k):  

  
 

clareamento plasmático   = k.V  ml/min 
 

 
Onde: 
V = volume de distribuição 
k = constante de clareamento  
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A curva de depuração plasmática foi calculada por meio de planilha 

eletrônica (Excel), com base nos pontos de medida da atividade radioativa 

nas amostras de plasma. A correção de Brochner-Mortensen (83) foi aplicada 

aos valores de filtração glomerular obtidos para correção de erros 

sistemáticos da técnica de inclinação-intercepto. 

A Figura 3 exemplifica a curva de decaimento plasmático do 

radiofármaco, em modelo unicompartimental.  

 

 
 

Figura 3 - Curva de decaimento plasmático do radiofármaco 
 

 

Cinco horas após a injeção do radiofármaco foram administrados 50 

mg de captopril por via oral, e este foi o marco que separou as duas etapas 

do exame. A pressão arterial foi medida antes e a cada 20 minutos durante 1 

hora após a ingestão do captopril, com registro das medidas pressóricas. 
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As medidas de EDTA-51Cr plasmático de 2 e 4 horas foram 

empregadas para o cálculo da TFG pré-captopril e as de 6 e 8 horas para 

cálculo da TFG pós-captopril (Figura 4). A relação entre a função pré e pós-

captopril foi calculada dividindo-se o valor da TFG pré-captopril pela TFG 

pós-captopril.   

A relação entre a TFG medida pelo “clearance” de EDTA-51Cr pré e 

pós-captopril foi também avaliada seguindo a mesma técnica em um grupo 

de pacientes hipertensos sem EAR. Este grupo foi composto de 20 

pacientes avaliados pelos mesmos parâmetros clínicos e laboratoriais e com 

EAR excluída por investigação radiológica.  
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N OME:  

 

X XXXXXX     

 

 
Figura 4 -  Planilha de cálculo da filtração glomerular de EDTA-51Cr pré e 

pós-captopril 
 
 

 

   
data 12-mar-08       
IDADE (anos) 57 anos     
ALTURA (centímetros) 150 cm     
PESO (quilos) 74 kg     

Superfície corpórea = peso elevado a 0,425 x altura 
elevado a 0,725 x 0,007184 1,69 m2     
          

    2 e 4 horas 6 e 8 horas  
  k (min-1) = 0,0043 0,0016  
  T1//2 (min) = 161 425  
         
  minutos contagens contagens  
  0 390 192  
 120 233    
 240 139    
 360  107  
 480  88  
                                     2 e 4 horas          6 e 8 horas 
Volume de Distribuição estimado por 2 e 4 horas (ml) 14.875 14.875 14.875 
RFG sem correção (ml/min)   39,4 64,2 24,2 
RFG ml/min p/ 1,73 m2 de SC   40,2 65,6 24,8 

RFG correção Brochmer-Mortensen (ml/min/1,73) 37,9 59,3 23,9 

RFG correção Brochmer-Mortensen (ml/min) 37,1 58,0 23,4 

CENTRO DE MEDICINA 
NUCLEAR
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3.2.2  Cintilografia renal estática com DMSA-99mTc  

Os pacientes com estenose de artéria renal foram submetidos 

simultaneamente aos exames com EDTA-51Cr e DMSA-99mTc (Serviço de 

Medicina Nuclear – São Paulo).  

A sequência geral de realização dos exames com EDTA-51Cr e 

DMSA-99mTc para o grupo de pacientes com EAR é apresentada na Figura 

5. 

 

 EDTA-51Cr        estudo pré-captopril           estudo pós-captopril 

 
 
 
 
 
 

      
         0                      2                     4          5          6                     8       horas  

 
                 

 
 
 

Figura 5- Sequência geral do procedimento 

 
 

 
Injeção 
0,1 mCi 

Coleta 
2 h 

Coleta 
4 h 

Coleta 
6 h 

Coleta 
8 h 

DMSA-99mTc Imagem 
pós-

captopril 

Imagem Injeção 
0,5 mCi 

Injeção 
4,5 mCi

pré-
captopril

CAPTOPRIL
50 mg v.o. 
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A primeira dose de DMSA-99mTc, com atividade de 0,5 mCi, foi 

injetada simultaneamente à administração do EDTA-51Cr, com a aquisição 

de imagens cintilográficas após 2 horas. A segunda injeção, com atividade 

de 4,5 mCi de DMSA-99mTc, foi feita 6 horas após a primeira (e uma hora 

após a administração do captopril), com a aquisição de novas imagens 

cintilográficas após 2 horas. Ressalta-se que a soma das atividades das 

duas injeções de DMSA-99mTc foi equivalente à atividade usualmente 

empregada em um único estudo (5 mCi). 

Os estudos foram adquiridos em câmara de cintilação modelo ECAM 

(Siemens; Hoffman Estates, Illinois, USA) com colimador LEAP. As imagens 

foram obtidas por 2 minutos nas projeções anterior e posterior do abdome, 2 

horas após a injeção do DMSA-99mTc nas fases pré e pós–captopril. 

A função diferencial dos rins foi calculada com base na imagem 

posterior da cintilografia renal com DMSA-99mTc pré e pós-captopril. A 

semiquantificação da captação renal do radiofármaco, com desenho de 

regiões de interesse nos rins e subtração da atividade de fundo (BG) foi 

feita, calculando-se a função renal relativa, definida como o percentual que 

cada rim representa sobre o total de contagens detectado em ambos os rins 

(Figura 6). 

 



Casuística e Métodos  
  
 

36

 

Rim D =  40% Rim E = 60% 

Figura 6 -  Cintilografia renal estática com imagem na projeção posterior. 
A definição de regiões de interesse nos rins e em áreas de 
fundo permite o cálculo da função renal diferencial 

 

 

A TFG basal de cada rim foi calculada pela multiplicação da TFG 

basal (“clearance” de EDTA nas medidas de 2 e 4 horas) pela porcentagem 

de função diferencial representada pelo rim direito ou esquerdo na 

cintilografia renal estática basal. O mesmo cálculo foi feito para definição da 

TFG pós-captopril de cada rim, com a multiplicação da TFG pós-captopril 

(“clearance” de EDTA nas medidas de 6 e 8 horas) pela porcentagem da 

função diferencial na cintilografia renal estática pós-captopril. 
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3.3  SUBGRUPOS DE PACIENTES 

Avaliação clínica inicial e seguimento 

Todos os pacientes realizaram pesquisa de estenose de artéria renal 

por métodos anatômicos (arteriografia, tomografia computadorizada ou 

ressonância magnética) e foram classificados em portadores de estenose de 

artéria renal (Grupo de pacientes – GP) ou pacientes portadores de 

hipertensão essencial (Grupo de hipertensos sem EAR - GH). Dos 41 

pacientes incluídos no estudo, 21 tiveram o diagnóstico de estenose de 

artéria renal, sendo que 18 realizaram arteriografia e três estenoses foram 

diagnosticadas por ressonância magnética. Foi considerada como estenose 

significativa acima de 50%. Os restantes 20 pacientes apresentaram artérias 

renais sem obstruções, sendo que 16 pacientes realizaram arteriografia, três  

ARM e um teve seu diagnóstico firmado por ATC. 

Posteriormente, os pacientes com estenose foram divididos, conforme 

o tipo de tratamento escolhido: clínico (GP-GCL) ou por intervenção (GP-GI) 

(Figura 7). Os resultados da avaliação de TFG com EDTA-51Cr e da 

cintilografia renal estática com DMSA-99mTc não foram considerados na 

definição da estratégia terapêutica, que se baseou sobretudo nos achados 

da arteriografia (presença de estenose passível de intervenção), bem como 

em critérios clínicos, como o controle adequado da pressão após a 

internação com otimização da medicação. 

Nos dois subgrupos (GP-CL e GP-I) foi realizada a avaliação clínica 

no momento de recrutamento e no seguimento após um período de 9 a 12 
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meses. A avaliação clínica inicial incluiu a medida e o registro dos valores de 

PA (ANEXO 4), uso de drogas – tipo, dose/dia, existência de comorbidades 

como diabetes, dislipidemia e tabagismo, resultados de exames 

complementares e complicações da hipertensão. No seguimento clínico, 

realizado nos intervalos de 1, 9 e 12 meses após o exame inicial, foram 

analisadas as medidas da pressão arterial, número de medicações anti-

hipertensivas e a ocorrência de eventos adversos (complicações, óbitos).  

Os critérios utilizados para definir a melhora clínica do paciente foram 

baseados no consenso para relato de revascularização de artéria renal em 

ensaios clínicos (84), que define como: 

 Cura: pressão diastólica menor que 90 mmHg e sistólica menor que 

140 mmHg, sem medicações anti-hipertensivas. 

 Melhora: pressão diastólica menor que 90 mmHg e/ou sistólica menor 

que 140 mmHg com o mesmo esquema de medicação, ou com um 

número menor de classe de drogas  ou diminuição dos níveis da 

pressão diastólica em 15 mmHg. 

 Não melhora: sem alterações em relação ao exame inicial ou por não 

preencher os critérios acima descritos. 

 

Além dos parâmetros clínicos de melhora, avaliou-se também a 

evolução da função renal medida pela TFG com EDTA-51Cr e da função 

renal diferencial pela cintilografia com DMSA-99mTc no período de 6 a 12 

meses.  
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GC 
Hipertensos sem EAR 

(n=20)  

GP-CL  
Tratamento clínico 

(n=11) 

GP-I 
Intervenção 

(n=10) 

MELHORA NÃO 
MELHORA 

MELHORA NÃO 
MELHORA 

GP 
Hipertensos com EAR 

(n=21) 

          
          PACIENTES 
                 n=41 

 

Figura 7 - Fluxograma mostrando a classificação dos pacientes de acordo 
com a presença ou ausência de estenose de artéria renal e com 
o tipo de tratamento: clínico (GP-GCL) ou por intervenção (GP-
GI)  

 

 

3.4  ANÁLISE DOS DADOS 

Os grupos GP e GH foram descritos e comparados em relação à TFG 

e sua variação entre a situação basal e após o uso de captopril. O grupo de 

pacientes foi subdividido de acordo com o tratamento recebido: clínico (GP-

CL) ou por intervenção (GP-I) e, posteriormente, classificados entre melhora 

clínica e sem melhora (quadro estável ou progressão). 
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Investigou-se também se os pacientes dos grupos GP-I e GP-CL 

apresentavam correlação entre os valores iniciais de TFG e sua variação 

após uso de IECA (determinada pela relação TFG pré-captopril/pós-

captopril) e os parâmetros de seguimento (melhora pressórica e função renal 

no seguimento de 6 a 9 meses). 

As variáveis da população total e dos grupos foram analisadas 

descritivamente. Para as variáveis quantitativas, a análise foi feita por meio 

de valores mínimos e máximos e do cálculo de média e desvio padrão. Para 

as variáveis qualitativas, foram calculadas frequências absolutas e relativas. 

As diferenças das variáveis quantitativas contínuas entre os grupos 

foram estudadas pelo do teste t de Student de amostras independentes, 

considerando a hipótese nula bicaudal. As grandezas categóricas foram 

analisadas pelo teste exato de Fisher, comparando a diferença entre as 

respectivas proporções. Utilizou-se, também, o coeficiente de correlação de 

Spearman para verificar associação entre medidas quantitativas e 

categóricas. As evidências foram consideradas estatisticamente 

significativas para os valores de p <0,05.   

 



 
 
 
 

4  Resultados 
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4.1- CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

Foram estudados 41 pacientes, 18 (43,9 %) do sexo feminino e 23 

(56,1 %) do masculino. A idade média foi de 57,7 anos, variando de 37 a 78 

anos (DP=10,6). O tempo médio do início da hipertensão foi de 14,5 anos, 

variando entre um e 46 anos (DP=10,8 anos).  

Quanto às complicações de hipertensão, 11 (26,8 %) pacientes 

relataram infarto do miocárdio (IM) e sete (17 %) pacientes tinham história 

de acidente vascular cerebral (AVC). Os dados da Tabela 1 mostram os 

pacientes quanto às características clínicas.   

       

Tabela 1 -  Distribuição das características clínicas da população estudada 

  GP GH total 

Diabetes mellitus 9/21 (42,8%) 8/20 (40,0%) 17/41 (41,4%) 

Dislipidemia 20/21 (95,2%) 18/20 (90,0%) 38/41 (92,6%) 

Tabagismo    

    Tabagismo atual 4/21 (19,0%) 6/20 (30,0%) 10/41 (24,3 %) 

    Tabagismo prévio 12/21 (57,1%) 5/20 (25,0%) 17/41 (41,4%) 

IM 5/21 (23,8%) 6/20 (30,0%) 11/41 (26,8%) 

AVC 2/21 (9,5%) 5/20 (25,0%) 7/41 (17,0%) 

IM= infarto do miocárdio; AVC=acidente vascular cerebral; GP= grupo de pacientes com 
estenose de artéria renal; GH= grupo de pacientes sem estenose de artéria renal. As razões 
foram calculadas entre o número de pacientes com a característica clínica e o total de 
pacientes.  
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O GP compôs-se de 21 pacientes com estenose de artéria renal, 

sendo nove (42,8 %) do sexo feminino e 12 (57,1 %) do masculino.  A idade 

média foi de 62,1 anos, variando de 42 a 78 anos (DP=9,1). O tempo médio 

do início da hipertensão foi de 16,2 anos, variando entre um e 46 anos 

(DP=12,0). Quanto aos fatores de risco para doença cardiovascular, nove 

(42,8 %) pacientes apresentavam diabetes, vinte (95,2%) dislipidemia, 

quatro (19,0%) fumavam e 12 (57,1%) tinham história de tabagismo prévio.  

Quanto às complicações decorrentes de hipertensão, cinco (23,8%) tinham 

história de IM e dois (9,5%) de AVC (Tabela 1).  

O GH compôs-se de 20 pacientes sem estenose de artéria renal, 

sendo nove do sexo feminino (45%) e 11 (55%) do masculino.  A idade 

média foi de 53,1 anos, variando de 37 a 77 (DP=10,3). O tempo médio do 

início da hipertensão foi de 12,7 anos, variando de três até 34 (DP=9,4).  

Quanto aos fatores de risco para doença cardiovascular, oito (40%) 

pacientes apresentavam diabetes, 18 (90%) dislipidemia, seis (30 %) 

fumavam e cinco (25%) tinham história de tabagismo prévio. Quanto às 

complicações decorrentes da hipertensão, seis (30%) tinham história de IM e 

cinco (25%) de AVC (Tabela 1). 

A incidência de comorbidades e complicações da hipertensão foi 

semelhante nos grupos GP e GH. Não foi detectada diferença significativa 

das características citadas entre esses dois grupos, com os valores de p 

maiores que 0,10. 
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Quando se comparou a idade dos pacientes houve diferença 

estatisticamente significativa entre os dos grupos (p=0,005), sendo a média 

de idade do GP (62,1 anos) maior que a média do GH (53,1 anos). Quanto 

ao tempo de hipertensão, não houve diferença entre os dois grupos (p=0,3) 

(Figura 8). 
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Figura 8 -  Diagrama de barras mostrando a comparação entre idade e tempo de 
hipertensão arterial (HAS) nos grupos GP (pacientes com estenose de 
artéria renal) e GH (pacientes sem estenose de artéria real) 
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No GP, a pressão arterial sistólica basal média foi de 161 mmHg, 

variando de 120 a 220 (DP=23), a pressão arterial diastólica média foi de 91 

mmHg, variando de 58 até 116 (DP= 14). O número médio de medicações 

anti-hipertensivas utilizadas pelos pacientes foi 3,9, variando de 1 até 6 

(DP=1,4) (Tabela 2).      

No GH a pressão arterial sistólica basal média foi de 167 mmHg, 

variando de 120 a 206 (DP=23), a pressão arterial diastólica média foi de 98 

mmHg, variando de 70 até 120 (DP= 14). O número médio de medicações 

anti-hipertensivas utilizadas pelos pacientes foi 4,6, variando de 3 até 6 

(DP=0,9) (Tabela 2).  

Quando os dois grupos foram comparados, não houve diferença entre 

a pressão sistólica (p=0,44), a pressão diastólica (p=0,13) ou o número de 

medicações anti-hipertensivas usadas pelos pacientes (p=0,08).  

 

Tabela 2-  Distribuição dos pacientes (por grupo) quanto aos níveis de 
pressão arterial e o número de medicações  

 

  MÍNIMA MÁXIMA MÉDIA 

Pressão Sistólica- GP 120 220 161 

Pressão Sistólica- GH 120 206 167 

Pressão Diastólica- GP 58 116 91 

Pressão Diastólica- GH 70 120 98 

Medicações-GP 1 6 3,9 

Medicações-GH 3 6 4,6 

GP- Grupo de pacientes com estenose de artéria renal; GH- Grupo de pacientes sem 
estenose de artéria renal. 
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4.2  VARIAÇÃO DA TFG APÓS O USO DO CAPTOPRIL  

 

No total de pacientes estudados, a média da TFG, medida em 

unidades de ml/min./1,73m2, foi de 56,7, variando de 18,5 a 118,1 (DP= 

26,5) na fase pré-captopril e 47,0, variando de 9,5 a 103,6 (DP=24,4) após o 

captopril. A média da relação entre a TFG pré e pós-captopril foi 1,36, 

variando de 0,21 a 2,77 (DP=0,54). Quando foi feita a comparação entre a 

TFG pré e pós-captopril, houve uma redução significativa (p= 0,016).  

Quando se comparou a pressão arterial pré-captopril com os valores 

medidos após 60 minutos da medicação, observou-se uma redução 

significativa nos valores de pressão arterial sistólica (p<0,001), pressão 

diastólica ((p<0,001) e na pressão arterial média ((p<0,001).  

No GP, a TFG, medida em unidades de ml/min./1,73m2, foi de 48,7 

(DP=21,9) variando de 18,5 a 88,0 na fase pré-captopril e de 32,6 

(DP=14,8), variando de 9,5 a 66,7 após o captopril. A relação média entre a 

TFG pré e pós-captopril foi de 1,57 (DP= 0,52) variando de 0,91 até 2,77  

(Tabela 3). 
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Tabela 3  - Taxa de filtração glomerular pré e pós- captopril no grupo de 
pacientes com estenose de artéria renal (GP) 

 
PACIENTE TFG-PRÉ TFG-PÓS  PRE/PÓS 

1 60,8 39,3 1,55 
2 46,6 41,7 1,12 
3 24,2 21,3 1,14 
4 63,8 35,5 1,80 
5 88,0 66,7 1,32 
8 38,2 25,6 1,49 
9 29,7 15,3 1,94 

11 82,7 46,1 1,79 
12 32,8 24,5 1,34 
14 21,3 23,5 0,91 
15 80,9 29,2 2,77 
16 68,7 54,0 1,27 
18 67,4 44,5 1,51 
19 51,1 21,4 2,39 
21 54,1 43,5 1,24 
22 18,5 10,0 1,85 
23 23,2 23,6 0,98 
25 31,1 27,7 1,12 
28 25,4 9,5 2,67 
29 52,4 32,9 1,59 
30 60,7 49,0 1,24 

média 48,7 32,6 1,57 

TFG-PRÉ- Taxa de Filtração Glomerular antes do captopril;TFG-PÓS- Taxa de Filtração 
Glomerular pós captopril;PRE/PÓS- Relação entre a TFG-PRÉ e aTFG-PÓS 
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No GH, a TFG média (ml/min./1,73m2) pré-captopril foi de 65,1 

(DP=28,7) variando de 20,5 até 118,1 e pós-captopril foi de 62,2 (DP=23,6) 

variando de 28,2 até 103,6. A relação média foi de 1,13 (DP=0,47) variando 

de 0,21 até 1,96 (Tabela 4). 

 

Tabela 4 -  Taxa de filtração glomerular pré e pós-captopril no grupo de 
pacientes sem estenose de artéria renal (GH)    

 
PACIENTE PRÉ POS PRÉ/PÓS 

6 69,6 47,9 1,45 

10 55,6 39,7 1,40 

13 25,0 64,4 0,39 

17 87,6 102,1 0,86 

24 58,4 32,5 1,80 

26 40,4 91,1 0,44 

27 48,2 61,2 0,79 

31 89,8 53,0 1,69 

32 83,4 55,2 1,51 

33 39,1 51,4 0,76 

34 29,1 28,9 1,01 

35 101,7 52,0 1,96 

36 77,0 71,0 1,08 

37 85,5 80,7 1,06 

38 30,6 28,2 1,09 

39 118,1 76,1 1,55 

40 58,6 46,7 1,25 

41 102,4 103,6 0,99 

42 81,4 59,1 1,38 

43 20,5 98,7 0,21 

média 65,1 62,2 1,13 

PRÉ- Taxa de Filtração Glomerular antes do captopril; PÓS- Taxa de Filtração Glomerular 
pós- captopril; PRE/PÓS- Relação entre a TFG-PRÉ e aTFG-PÓS 
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Quando se comparou a TFG basal (pré-captopril) foi constatada uma 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos GP e GH (p=0,04) e 

o GP apresentou menores valores de TFG (Figura 9).  A modificação da 

TFG determinada pelo captopril, avaliada pela relação da filtração glomerular 

pré/pós-captopril foi comparada entre o GP e o GH. O GH mostrou relação 

média da TFG pré/pós-captopril de 1,13, valor significativamente menor que 

o GP que teve a relação média de 1,57 (p= 0,007) (Tabela 5). 

TFG pré e após o captopril

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

pré‐captopri l pós‐captopril

TFG

GH GP

 

2TFG (ml/min/1,73m )

Figura 9 -  Diagrama de barras mostrando a comparação entre a Taxa de 
Filtração Glomerular (TFG) pré e após o captopril entre o GP (grupo 
de pacientes com estenose de artéria renal e GH (Grupo de 
pacientes sem estenose de artéria renal). 

 

Tabela 5-  Comparação entre as relações pré/pós-captopril no GP (grupo de 
pacientes com estenose de artéria renal) e GH (Grupo de pacientes 
sem estenose de artéria renal) 

 

GRUPO MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA 

GP 0,91 2,77 1,57 

GH 0,21 1,96 1,13 

p=0,007 
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Quando foram comparadas as TFG pré e pós-captopril nos dois 

grupos separadamente, não foi observada diferença estatisticamente 

significativa no GH (p=0,68), mas percebeu-se diferença significativa no GP 

(p<0,001). (Figura 10).  
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Figura 10 -  Diagrama de barras, mostrando a comparação entre a TFG (Taxa de 
Filtração Glomerular) pré e após o captopril nos grupos GP (grupo de 
pacientes com estenose de artéria renal) e GH (Grupo de pacientes 
sem estenose de artéria renal 
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4.3  CARACTERÍSTICAS DOS GRUPOS GP-I E GP-CL 

Os pacientes do grupo GP, com estenose de artéria renal, foram 

divididos no grupo GP-I, no qual foi realizada a intervenção e no grupo GP-

CL, no qual optou-se por tratamento clínico. 

O Grupo GP-I foi composto de dez pacientes, sendo que um foi 

submetido à nefrectomia e nove realizaram angioplastia. Dentre os 

pacientes, quatro (40%) eram do sexo masculino e seis (60 %) do feminino.  

A idade média foi 61,4 anos, variando de 42 a 78 (DP=11,0). O tempo médio 

de início da hipertensão foi de 19,1 anos, variando de cinco a 38 anos 

(DP=9,7).  Neste grupo, cinco pacientes (50%) apresentavam diabetes e 

todos tinham dislipidemia. Quanto ao tabagismo, três pacientes (30 %) 

fumavam no momento do estudo e quatro (40 %) eram ex-tabagistas. Dos 

pacientes desse grupo, dois (20%) tinham história de infarto do miocárdio 

prévio e um (10%) de AVC. 

O Grupo GP-CL foi composto de 11 pacientes, dentre esses, três 

(27,2 %) eram do sexo feminino e oito (72,7%) do masculino.  A idade média 

foi de 62,8 anos, variando de 56 a 76 anos (DP=6,3). O tempo médio de 

início da hipertensão foi de 13,6 anos, variando de um a 46 (DP=12,8 anos). 

Neste grupo, quatro pacientes (36,3%) apresentavam diabetes e dez 

pacientes (90,9%) tinham dislipidemia. Quanto ao tabagismo, um (9,1%) 

paciente fumava no momento do estudo e oito (72,7%) eram ex-fumantes. 

Dos pacientes desse grupo, três (27,2%) tinham história de IM e um (9,1%) 

de AVC. 
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Quando foram comparadas as características clínicas dos dois 

grupos, não se encontrou diferença significativa entre a idade dos pacientes 

(p=0,73) e o tempo de hipertensão (p=0,31). 

Em relação aos níveis de pressão arterial basais, medidos em mmHg, 

foram observados maiores níveis de pressão arterial diastólica (PAD) no GP-

I  (PAD média=97e DP=12) que no GP-CL (PAD média= 85 e DP= 14), com 

p=0,048, com diferença não estatisticamente significativa nos níveis de 

pressão arterial sistólica (PAS), com PAS média do GP-Cl de 171 (DP=22) e 

PAS média no GP-CL de 153 (DP=20), p=0,07 ou no número de medicações 

anti-hipertensivas (p=0,56), e no GP-I a média de medicações foi de 4,1 e 

DP=1,4 e no GP-CL,a média foi de 3,7 e DP=1,4.  
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4.4  VARIAÇÃO DA TFG NOS GRUPOS GP-CL E GP-I 

A TFG foi medida em unidades de ml/min./1,73m2. No GP-I, a TFG 

média pré-captopril foi de 52,3 (DP=19,4), variando de 21,3 a 88,0 e de 39,1 

(DP=15,7), variando de 9,5 a 66,7 após o captopril. A relação média entre a 

TFG pré e pós-captopril foi de 1,44 (DP=0,45) variando de 0,91 a 2,67. 

No GP-CL, a TFG média (ml/min./1,73m2) pré-captopril foi de 45,3 

(DP= 22,4), variando de 18,5 a 82,7 e pós-captopril foi de 26,7 (DP=10,0), 

variando de 10,0 a 46,1. A relação média foi de 1,70 (DP=0,53), variando de 

0,98 a 2,77.  

Quando se compararam os valores de filtração glomerular entre os 

dois grupos (GP-CL e GP-I) não foram observadas diferenças entre a TFG 

basal (p=0,48) e a relação pré/pós-captopril (p=0,26), com a tendência não 

estatisticamente significativa de uma menor TFG pós-captopril no grupo GP-

CL (p=0,05) (Tabela 6).  Quando a TFG pré e após captopril nos grupos GP-

I e GP-CL foi analisada separadamente observou-se uma diminuição 

significativa da TFG após o uso do captopril nos dois grupos, com valores de 

p de 0,000398 e 0,0037, respectivamente, para os grupos GP-I e GP-CL 

(Figura 11). 

 

Tabela 6-  Médias da TFG (Taxa de Filtração Glomerular) pré e pós- captopril e 
relação pré/pós captopril nos grupos GP-I (grupo de intervenção) e 
GP-CL (grupo clínico) 

 
  TFG 

GRUPO MÉDIA PRÉ MÉDIA PÓS RELAÇÃO 

GP-I 52,3 39,1 1,44 

GP-CL 45,3 26,7 1,7 
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Figura 11-  Comparação entre a TFG (Taxa de Filtração Glomerular) pré e 
pós-captopril nos grupos GP-I  (grupo de intervenção) e GP-CL 
(grupo clínico)  
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4.5-  AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO CLÍNICA E COMPARAÇÃO ENTRE 
OS PACIENTES COM E SEM MELHORA  

Os 21 pacientes que apresentaram estenose de artéria renal foram 

acompanhados por um tempo médio de 379 dias, variando de 206 a 663 

dias (DP=127) após o estudo inicial. Estes pacientes foram classificados 

como grupo de melhora e não melhora clínica, de acordo com os critérios do 

consenso para relato de trabalhos clínicos de revascularização da artéria 

renal (84). No total, 15 pacientes apresentaram melhora de seus níveis 

pressóricos, sendo oito do GP-I e sete do GP-CL, não havendo diferença 

estatisticamente significativa em relação à melhora clínica entre os grupos 

submetidos a tipos diferentes de tratamento (p=0,36). 

A TFG basal média (medida em unidades de ml/min./1,73m2) do 

subgrupo de pacientes com melhora (média=53,7 e DP=22,6) foi comparada 

com a TFG basal média do subgrupo de pacientes sem melhora clínica (36,0 

e DP=14,5), não sendo observada diferença estatisticamente significativa 

(p=0,09) (Tabela7). Ao se analisarem separadamente os pacientes do GP-I 

e do GP-CL, também, não se observou correlação entre a TFG basal e a 

melhora da pressão arterial. 

Foi realizada comparação entre a relação TFG pré/pós-captopril e a 

melhora dos pacientes e, novamente, não houve uma correlação significativa 

(p=0,74), e os pacientes com melhora clínica apresentavam relação pré/pós-

captopril média de 1,60 (DP= 0,52), comparados aos pacientes sem melhora 

clínica, com média de relação de 1,51 (DP=0,48) (Tabela 7). 

 



Resultados  
  
 

56

Tabela 7-  Comparação entre a taxa de filtração glomerular (TFG) basal e 
a relação pré / pós-captopril entre os pacientes com e sem 
melhora clínica 

 

EVOLUÇÃO CLÍNICA TFG BASAL RELAÇÃO 

MELHORA 53,7 1,60 

SEM MELHORA 36,0 1,51 

 
 
 

Considerando apenas os pacientes submetidos a tratamento por 

intervenção, não se encontrou diferença significativa entre a relação da TFG 

pré/pós-captopril entre os pacientes que melhoraram (média= 1,45 e DP= 

0,5) e os que não melhoraram (média=1,37 e DP= 0,12), (p=0,83). Não se 

observou também diferença significativa da relação TFG pré/pós-captopril 

entre os pacientes com e sem melhora do grupo GP-CL (p=0,63). 

Foi feita uma análise para verificar se existia relação entre a evolução 

dos pacientes (melhora e não melhora) e as seguintes variáveis: idade, 

tempo de hipertensão, presença de diabetes, dislipidemia, tabagismo, 

antecedentes de IM ou AVC, TFG basal, creatinina sérica, relação da TFG 

pré/pós captopril e tamanho do menor rim. Observa-se uma correlação 

possivelmente significativa entre evolução e a TFG inicial com p= 0,087, isto 

é, os pacientes que melhoraram tinham TFG basal maior que os que 

evoluíram sem melhora. Houve também uma correlação negativa 

estatisticamente significativa dos valores de creatinina sérica com a 

evolução (p=0,049), ou seja, os pacientes com melhora clínica apresentaram 

menores níveis de creatinina (média=1,4 e DP=0,41) quando comparados 

com os pacientes sem melhora clínica (média=2,25 e DP=0,88). Nas demais 

características, não foi possível detectar uma relação significativa das 

medidas analisadas com a evolução do paciente.      
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4.6  EVOLUÇÃO DA TFG  

Dos 21 pacientes com estenose de artéria renal, 18 repetiram o 

exame para avaliar a evolução da função renal medida pela TFG com EDTA-

51Cr e da função renal diferencial pela cintilografia com DMSA-99mTc no 

período de tempo que variou de 231 a 544 dias (média= 319 e DP=68,6). Os 

resultados da TFG inicial e no seguimento estão apresentados na figura12.  

Quando se comparou a TFG basal (medida no exame inicial) com a 

TFG de controle não houve diferença significativa nos dois momentos, e a 

média de TFG (medida em unidades de ml/min./1,73m2) inicial foi de 52,4 e 

DP=21,3 e no exame de controle a média da TFG foi de 47,3 e DP=18,8 

(p=0,10).  
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Figura 12 -  Comparação entre a TFG (Taxa de Filtração Glomerular) basal 
e a TFG de evolução no GP (pacientes com estenose de 
artéria renal) 
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Não houve correlação entre a melhora da taxa de filtração glomerular 

e a melhora clínica dos pacientes, sendo que nos pacientes que melhoraram 

a média da TFG inicial foi de 55,8 e DP=21,1 e no exame de controle a 

média da TFG foi de 51,1 e DP=17,8 (p=0,23) e nos pacientes sem melhora 

clínica a média da TFG inicial foi de 40,5 e DP=14,0 e no exame de controle 

a média da TFG foi de 33,8 e DP=12,9 (p=0,16). Figura 13 
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Figura 13 -  Comparação entre a TFG (Taxa de Filtração Glomerular) basal 
e a TFG de evolução nos grupos com e sem melhora clínica 
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Quando se avaliou separadamente a evolução da TFG nos grupos 

GP-I e do GP-CL, não houve diferença significativa nas TFG obtidas no 

exame inicial e na evolução, nos pacientes do GP-I a média da TFG inicial 

foi de 52,3 (DP=19,4) e, no exame de controle, a média da TFG foi de 45,9 e 

DP=14,1 (p=0, 17) e, no grupo GP-CL, a média da TFG inicial foi de 52,5 e 

DP=22,3, e no exame de controle, a média da TFG foi de 49,0 e DP=22,4 

(p=0,41). Figura 14. 
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Figura 14 -  Comparação entre as TFG (Taxa de Filtração Glomerular) 
basal e a TFG de evolução nos grupos submetidos a 
tratamento por intervenção e clínico 
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4.7  Comparação entre os rins com estenose e os rins sem estenose 

Nos pacientes com estenose de artéria renal, os rins foram avaliados 

de forma isolada, considerando cada rim como uma unidade que foi 

classificada conforme a presença ou ausência de estenose. No total foram 

25 rins estenóticos e 17 sem estenose, pois cinco pacientes apresentavam 

estenose bilateral. 

A multiplicação do percentual de função renal diferencial (obtida pelo 

DMSA-99mTc) pela TFG (obtida pelo EDTA-51Cr) permitiu a calcular a taxa de 

filtração glomerular por rim. 

Os rins com estenose de artéria renal apresentaram TFG basal média 

de 18,4 ml/min (DP=18,8), significativamente menor que a dos rins sem 

estenose (média=32,0 ml/min e DP=17,5) (p=0,01), sendo mantida uma 

menor TFG após o captopril (p=0,04), porém sem variação significativa da 

relação pré/pós-captopril entre os dois grupos (p=0,27). Os dados das 

Tabelas 8 e 9 mostram a função renal diferencial obtida pelo DMSA-99mTc 

pré e pós-captopril, não se observando diferença estatisticamente 

significativa nos dois momentos do estudo, com p=0,9 nos rins com e sem 

estenose.  
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Tabela 8 –  Medida da função renal diferencial por DMSA-99mTc pré e pós-
captopril em rins com estenose de artéria renal  

  

 

FUNÇÃO RELATIVA - RINS COM ESTENOSE 

 Pré captopril Pós-captopril 

 48% 47% 

 0% 0% 

 20% 18% 

 96% 97% 

 22% 21% 

 66% 65% 

 60% 60% 

 51% 52% 

 11% 9% 

 25% 26% 

 97% 98% 

 24% 26% 

 70% 72% 

 24% 23% 

 76% 74% 

 48% 48% 

 27% 33% 

 52% 52% 

 32% 32% 

 4% 3% 

 4% 2% 

 3% 3% 

 3% 2% 

 0% 0% 

 5% 4% 

MÉDIA 35% 35% 
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Tabela 9 -  Medida da função renal diferencial por DMSA-99mTc pré e pós-
captopril em rins sem estenose de artéria renal  

 
FUNÇÃO RELATIVA- RINS SEM ESTENOSE 

 Pré captopril Pós-captopril 

 34% 35% 

 78% 79% 

 40% 40% 

 49% 48% 

 97% 97% 

 89% 91% 

 80% 82% 

 75% 74% 

 100% 100% 

 76% 77% 

 73% 67% 

 95% 96% 

 68% 68% 

 30% 28% 

 96% 98% 

 52% 53% 

 100% 100% 

MÉDIA 72% 73% 
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Nos pacientes do GP a função renal diferencial medida pelo DMSA-

99mTc não mostrou diferença significativa quando comparamos o exame 

inicial com o estudo de evolução após intervalo médio de 319 dias, com 

p=0,32 para rins estenóticos e p=0,169 para os rins sem estenose - Tabelas 

10 e 11. 

 

Tabela 10 –  Função relativa medida por DMSA-99mTc nos rins com 
estenose  

  FUNÇÃO RELATIVA 

DIAGNÓSTICO INICIAL  EVOLUÇÃO 

ESTENOSE 48% 48% 

ESTENOSE 22% 23% 

ESTENOSE 66% 64% 

ESTENOSE 60% 56% 

ESTENOSE 51% 52% 

ESTENOSE 11% 18% 

ESTENOSE 25% 25% 

ESTENOSE 97% 99% 

ESTENOSE 24% 40% 

ESTENOSE 76% 60% 

ESTENOSE 24% 26% 

ESTENOSE 27% 29% 

ESTENOSE 32% 35% 

ESTENOSE 70% 75% 

ESTENOSE 4% 2% 

ESTENOSE 96% 98% 

ESTENOSE 20% 23% 

OCLUSÃO 3% 1% 

OCLUSÃO 3% 1% 

OCLUSÃO 0% 0% 

ESTENOSE 0% 0% 

MÉDIA 36% 36% 
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Tabela 11 -  Função relativa medida por DMSA-99mTc nos rins sem 
estenose 

 
  FUNÇÃO RELATIVA 

DIAGNÓSTICO INICIAL  EVOLUÇÃO 

S/ESTENOSE 34% 36% 

S/ESTENOSE 80% 77% 

S/ESTENOSE 78% 77% 

S/ESTENOSE 40% 44% 

S/ESTENOSE 49% 48% 

S/ESTENOSE 97% 99% 

S/ESTENOSE 89% 82% 

S/ESTENOSE 75% 75% 

S/ESTENOSE 100% 100% 

S/ESTENOSE 76% 74% 

S/ESTENOSE 73% 71% 

S/ESTENOSE 68% 65% 

S/ESTENOSE 30% 25% 

S/ESTENOSE 52% 52% 

S/ESTENOSE 100% 100% 

MÉDIA 69% 68% 
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A hipertensão renovascular é uma patologia de grande relevância por 

ser potencialmente curável (9). A EAR pode estar relacionada a efeitos 

devastadores renais ou sistêmicos ou permanecer silenciosa clinicamente 

(45). Os objetivos de identificação da estenose de artéria renal incluem o 

melhor controle pressórico e a preservação da função renal (86), porém a 

constatação da estenose não é suficiente para concluir a etiologia do 

declínio da função renal ou de um quadro hipertensivo. As dificuldades 

diagnósticas incluem a limitada habilidade para avaliar a contribuição da 

estenose na função e no “status” do parênquima renal (45). 

O manejo da estenose de artéria renal gera muitas controvérsias. 

Apesar dos recentes avanços em métodos de imagem, medicações e 

técnicas endovasculares de intervenção, não está claro se os procedimentos 

de revascularização conseguem mudar a história natural e a mortalidade de 

pacientes com estenose de artéria renal (86). 

Há muito tempo, acredita-se que na ativação do sistema renina 

angiotensina encontram-se as respostas para o diagnóstico da hipertensão 

renovascular, e o presente trabalho investigou novos parâmetros que 

pudessem detectar de forma mais objetiva esta ativação.  A proposta central 

do estudo foi medir a TFG antes e após o uso de captopril e correlacionar a 

queda da filtração glomerular com a presença de estenose de artéria renal e, 

eventualmente, com a resposta ao tratamento.  
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5.1 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA INCLUSÃO DOS PACIENTES 
E ESCOLHA DO TRATAMENTO 

Os pacientes incluídos neste estudo eram hipertensos graves, em uso 

de várias medicações e sem controle adequado da pressão arterial. Todos 

tinham fatores clínicos que sugeriam a hipótese de EAR, após a realização 

dos exames anatômicos os pacientes foram divididos em dois grupos (GP e 

GH), de acordo com a presença ou ausência de EAR. As características 

clínicas dos grupos com e sem EAR foram semelhantes quanto à presença 

de comorbidades, complicações e tempo de hipertensão, porém com maior 

idade dos pacientes com EAR. Quando os dois grupos foram comparados, 

não houve diferença entre a pressão sistólica (p=0,44), pressão diastólica 

(p=0,13) ou no número de medicação  usada pelos pacientes (p=0,08). Para 

confirmação ou exclusão da EAR, procurou-se realizar a arteriografia em 

todos os casos. Apenas em sete casos, a pesquisa de EAR foi feita por 

tomografia computadorizada ou ressonância magnética, sem a realização da 

arteriografia.  

Embora a randomização dos pacientes para os dois tipos de 

tratamento seja ideal para avaliar o impacto clínico e funcional da 

abordagem clínica e intervencionista, a proposta do trabalho não era a 

modificação da conduta prescrita pelo especialista. Na maioria dos casos, a 

indicação de intervenção foi baseada na presença e características (grau, 

localização e acesso às medidas intervencionistas) da estenose detectada à 

arteriografia e na gravidade da hipertensão, ou seja, pacientes com 

dificuldade de controle da pressão arterial com múltiplas drogas. Em alguns 
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pacientes, o tratamento cirúrgico foi indicado, porém sem que tenha havido a 

internação para realização do procedimento até o momento. Esta demora 

fez com que pacientes com indicação para tratamento cirúrgico migrassem 

para o grupo clínico e fossem avaliados como tais.  

Os resultados das medidas de TFG pré e pós-captopril e da 

cintilografia renal estática não foram considerados na definição da estratégia 

terapêutica, sendo pelo contrário, observada uma tendência a menor TFG 

pós-captopril (média da relação=1,70) no grupo mantido sob tratamento 

clínico, ao passo que se esperava que o grupo com maior ativação do SRA 

(e consequente queda da TFG pós-captopril) fosse o mais beneficiado pela 

intervenção. 

 

5.2 DETERMINAÇÃO DO CLAREAMENTO PLASMÁTICO DO EDTA-
51Cr ANTES E APÓS A ADMINISTRAÇÃO DE CAPTOPRIL 

O presente estudo encontrou uma redução significativa da TFG 

desencadeada pela administração do captopril, com média da TFG pré- 

captopril de 56,7 ml/min/1,73m2 e 47,0 ml/min/1,73m2 após a administração 

da medicação. Na literatura, já é bem descrito o uso de IECA na cintilografia 

para o diagnóstico de hipertensão renovascular, baseado na demonstração 

da queda da filtração glomerular desencadeada pela inibição da formação de 

angiotensina II pelo captopril (87). Alguns estudos com cintilografia renal 

demonstraram altos valores de sensibilidade e especificidade, isto é, uma 

cintilografia com captopril positiva consegue identificar pacientes que 
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melhorarão após intervenção (72-74), mas estes valores não foram 

reproduzidos por todos os trabalhos (88,89). Em primeiro lugar, esta variação 

nos resultados deve-se à diferente metodologia empregada nos trabalhos: 

alguns utilizam como comparação os achados anatômicos da arteriografia, 

isto é, a presença da estenose de artéria renal, e outros a melhora dos 

níveis de pressão arterial.  

Outro problema é que muitos pacientes são classificados como 

probabilidade intermediária de hipertensão renovascular em razão da função 

renal basal alterada (90). Vale ressalta que a estenose da artéria renal é, 

além de importante causa de hipertensão, relacionada à perda da função 

renal e estima-se que 15% dos pacientes que iniciam o programa de 

hemodiálise tenham a doença renovascular como principal causa de 

insuficiência renal (91). Portanto, pacientes com hipótese diagnóstica de 

hipertensão renovascular, muitas vezes, têm a função renal de base 

alterada, o que dificulta a interpretação do exame após o captopril. Assim, 

um trabalho que demonstrou sensibilidade de 93% e especificidade de 100% 

da cintilografia com captopril para predizer uma resposta satisfatória à 

intervenção em pacientes com função renal normal obteve piores resultados 

nos pacientes com alteração da função renal e rins menores, bem como 

quando a comparação dos achados foi feita com a arteriografia (92). A 

eficácia da cintilografia também é afetada pelo método diagnóstico de 

interpretação das imagens e curvas. As alterações detectadas nas curvas do 

renograma são manifestações das mudanças da TFG induzidas pelo 

captopril, desta forma espera-se uma melhora da acurácia se a função de 
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cada rim for expressa não só como porcentagem do total, mas também em 

termos absolutos. O acréscimo dos dados quantitativos à cintilografia renal 

dinâmica com captopril mostra um aumento na sensibilidade de 44,4% para 

85,2% (93). 

Existem vários métodos para a determinação da TFG, mas sabe-se 

que a acurácia dos métodos cintilográficos é menor quando comparada às 

técnicas baseadas na coleta de amostras de sangue (93). A TFG medida pelo 

EDTA-51Cr é aceita como o melhor índice para a avaliação da função renal, 

visto que a medida da creatinina sérica e as equações derivadas 

superestimam a TFG e têm baixa sensibilidade para detectar disfunção 

renal. Por outro lado, a medida de clareamento da inulina, que é o padrão-

ouro, é um exame trabalhoso para ser utilizado na prática clínica (94). Já foi 

demonstrado que a medida da TFG com EDTA-51Cr apresenta correlação 

satisfatória com clareamento da inulina (95,96). Desse modo, nosso estudo 

realizou a medida absoluta da queda da filtração glomerular após a 

administração do captopril, na tentativa de se detectar uma piora da filtração 

glomerular associada à ativação do sistema renina-angiotensina e, portanto, 

a uma estenose de artéria renal hemodinamicamente significativa.  

A experiência de nosso serviço (97) mostra uma boa correlação entre 

as medidas de TFG pela técnica do EDTA-51Cr realizadas em 2 e 4 horas e 

6 e 8 horas, sendo esperados valores de TFG semelhantes nos dois 

períodos do exame sem a interferência do captopril. Em um estudo realizado 

com voluntários para avaliar a absorção do captopril, foi demonstrado que o 
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pico de sua ação é de uma hora, mas o valor médio de meia-vida foi em 

torno de 6,2 horas, portanto, existiria ação do captopril durante toda a 

segunda etapa do exame (98).  

As medidas da TFG são sujeitas a um pequeno grau de flutuação, 

próximo a 5 ml/min. Esta flutuação é maior em pacientes com clearance 

inferior a 40 ml/min, e foi presente em 14 dos pacientes estudados. Outro 

fator de variação é que o “clearance” plasmático de EDTA-51Cr pode não ter 

um comportamento monoexponencial “puro”, ou seja, pode haver uma 

tendência a superestimar o “clearance” nas medidas precoces (2-4h) quando 

comparadas às tardias (6-8h). Uma possibilidade para aumentar a 

reprodutibilidade das medidas de TFG e aumentar a confiança na 

determinação individual da relação de TFG pré e pós-captopril, seria a 

realização do estudo em dois dias, com duas injeções separadas de EDTA-

51Cr e coleta de amostras sanguíneas em tempos idênticos, além da coleta 

de todas as amostras em duplicata para reduzir a possibilidade de erros 

técnicos. Nesse trabalho, o método apresentado, com estudo em um único 

dia, apresentava como vantagens a maior praticidade e a segurança de uma 

reprodução das condições clínicas e do preparo do paciente, muitas vezes 

usuários de múltiplas drogas e com possibilidade de flutuação do estado 

funcional hemodinâmico renal.  
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5.3  A QUEDA DA TFG NOS PACIENTES COM E SEM EAR 

Neste estudo, foi evidente a queda na taxa de filtração glomerular 

após o captopril no total de pacientes (p= 0,016), bem como nos valores da 

pressão arterial. Com o propósito de avaliar se as alterações observadas na 

cintilografia com DTPA-99mTc eram relacionadas à diminuição da pressão de 

perfusão ou específicas do IECA, um estudo comparou os efeitos do 

captopril com o nitroprussiato e observou que na infusão do nitroprussiato a  

captação do radiofármaco encontrava-se preservada a despeito da 

hipotensão induzida (99). Quando comparada a redução da pressão arterial 

em razão da à infusão de nitroprussiato, o uso de captopril em pacientes 

com estenose uniarterial produziu uma seletiva diminuição da TFG a 

despeito da preservação do fluxo sanguíneo renal (100). 

Observou-se uma diferença significativa quando são comparados  

pacientes hipertensos com estenose de artéria renal com o grupo de 

pacientes hipertensos sem estenose de artéria renal. O fato enfatiza o papel 

do captopril na inibição do sistema renina-angiotensina. Na literatura é 

descrito que os IECA diminuem a TFG no rim com EAR, mas a despeito da 

diminuição da pressão arterial a TFG aumenta no rim contralateral como 

resultado da supressão da vasoconstrição (77). Em pacientes com 

hipertensão essencial, nos quais o tônus vascular é comumente aumentado, 

os IECA como o captopril induzem uma resposta vascular renal aguda: o 

fluxo sanguíneo aumenta mais que do que em indivíduos normais (101). Um 

estudo realizado com animais avaliou a queda da TFG medida por inulina 
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após o captopril e observou uma queda significativa (31%) da TFG no rim 

estenótico e uma queda não significativa na TFG no rim contralateral (sem 

estenose) (99). 

No presente estudo, observou-se que os pacientes sem estenose de 

artéria renal detectada por métodos anatômicos (GH) apresentaram uma 

redução da TFG inferior à observada nos pacientes portadores de EAR 

(GP). As alterações hemodinâmicas causadas pelo captopril parecem ser 

específicas desta classe de drogas (102) e outros estudos sugerem que a 

redução na TFG determinada pelo captopril possa indicar a presença de 

EAR (103). 

Porém, ao contrário de autores que detectaram a queda de TFG após 

o captopril apenas no rim com estenose, sem variação no rim não estenótico 

(103,104), não fomos capazes de lateralizar a depressão funcional ou a queda 

da TFG após o captopril. Estudos avaliaram a cintilografia com DMSA-99mTc 

com captopril para pacientes com estenose de artéria renal e ficou claro que 

a captação do DMSA-99mTc é alterada pelo IECA (105,106). Um estudo 

realizado com 27 pacientes encontrou uma sensibilidade de 60% e uma 

especificidade de 91 % para diagnóstico ao empregar o estudo com DMSA-

99mTc pré e pós-captopril para diagnóstico de EAR (107).  

No presente estudo, a função renal diferencial medida com DMSA-

99mTc nos rins com e sem EAR não apresentou alteração após o uso de 

captopril, contrariando a expectativa de uma queda de função decorrente da 

perda de mecanismos compensatórios específicos do rim com EAR. A 
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ausência de lateralização da perda funcional talvez seja decorrente da 

captação de DMSA-99mTc não ser predominantemente glomerular nestes 

pacientes. O mecanismo de captação do 99mTc  DMSA não está bem claro, 

mas sabe-se que sua distribuição é proporcional ao fluxo sanguíneo renal 

com extração por captação peritubular e filtração glomerular. Há estimativa 

de que a filtração glomerular seja responsável por 35 % e a captação tubular 

por 65 % do “clearance” de DMSA-99mTc (108) sendo possível que em 

situações de perda crônica de função glomerular haja uma modificação do 

balanço entre os dois sistemas e uma maior secreção tubular de DMSA-

99mTc. 

 

5.4 CORRELAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS DE TFG E A EVOLUÇÃO 
CLÍNICA DOS PACIENTES 

Quando os grupos de tratamento clínico e de intervenção foram 

comparados, não foram observadas diferenças entre a TFG basal, taxa de 

filtração pós-captopril e a relação pré/pós-captopril, mesmo quando se 

avaliou separadamente o grupo submetido à intervenção, no qual se 

esperava que a queda da TFG após o captopril tivesse correlação com maior 

chance de resposta clínica.  

A maioria dos pacientes em ambos os grupos obteve melhora clínica 

no seguimento, não havendo diferença entre os grupos com ou sem 

intervenção. Os pacientes que sofreram intervenção, não apresentaram 

maior taxa de cura quando comparados ao tratamento clínico. O fato é 
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concordante com a literatura, que não evidencia diferenças entre os dois 

tipos de tratamento nos trabalhos randomizados prospectivos com maior 

número de pacientes (40-42). 

Tanto pacientes submetidos a tratamento clínico como à intervenção 

evoluíram com melhora. No total, 15 pacientes apresentaram melhora dos 

seus níveis pressóricos, sendo oito pacientes do GP-I e sete do GP-CL. Esta 

melhora deve-se em grande parte a otimização do tratamento 

medicamentoso e a mudanças do estilo de vida. A melhora do controle 

pressórico com o tratamento clínico pode ser observada até mesmo no 

período de permanência hospitalar de alguns pacientes para a realização de 

angiografia.  

Vale enfatizar, que comparar os dois tipos de tratamento não foi o 

objetivo principal do estudo, e o pequeno número de pacientes limita esta 

avaliação e a análise estatística de outros fatores que podem ser 

relacionados à resposta, tais como a TFG (estimada pelo EDTA-51Cr e pela 

creatinina sérica), que tende a ser maior nos indivíduos com melhora 

pressórica durante o seguimento.  

Esperava-se que a queda da TFG após o uso de captopril estivesse 

relacionada diretamente à ativação do sistema renina-angiotensina. Por este 

motivo, acreditava-se que a maior relação da TFG pré/pós-captopril pudesse 

estar associada à melhora clínica nos pacientes, particularmente no grupo 

submetido à intervenção. Esta associação não foi observada nas análises 

efetuadas. Quando a estenose de artéria renal é corrigida precocemente tem 
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maior chance de curar a hipertensão. Entretanto, tardiamente a atrofia 

glomerulotubular induzida por isquemia progride e o tratamento por 

intervenção não cura a hipertensão. Tanto a nefroesclerose induzida por 

hipertensão e glomeruloesclerose contribuem para a diminuição da TFG (109), 

o que pode ajudar a explicar por que alguns pacientes não responderam 

com melhora clínica a despeito da correção da estenose. Em nossa 

instituição, que presta atendimento hospitalar em nível terciário e 

quaternário, pode haver uma seleção de pacientes com maior tempo de 

evolução da doença e características clínicas mais graves, portanto com 

maior comprometimento da função renal e menor chance de resposta ao 

tratamento. 
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 A utilização de captopril acarreta uma redução significativa da TFG 

em pacientes hipertensos, que pode ser medida pelo EDTA-51Cr    

 A queda da TFG após o captopril é mais acentuada em pacientes 

portadores de estenose de artéria renal. A redução é constatada por 

um aumento da relação entre o “clearance” estimado pelas amostras 

pré-captopril (2-4 horas) e pós-captoril (6-8 horas), com valor médio 

de 1,57 na população de pacientes com estenose de artéria renal e 

1,13 na população sem estenose. 

 Não houve correlação entre as medidas da TFG e a evolução clínica 

dos pacientes com estenose de artéria renal, não sendo observada 

associação significativa entre a relação de TFG pré e pós-captopril 

nos indivíduos com boa ou má resposta ao tratamento clínico ou por 

intervenção.  
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Anexo 1 –  
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Anexo 2 
 - Anexo I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(Instruções para preenchimento no verso) 

_______________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE .:.................................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ............................... SEXO :    .M �   F �  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ............................................................. Nº ............. APTO: ........... 
BAIRRO: ...................................................... CIDADE  ...................................... 
CEP:..................................  TELEFONE: DDD (............) ................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ....................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M �   F �   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ............................................... Nº .......... APTO: .......................... 
BAIRRO: ............................................. CIDADE: ............................................... 
CEP: .................................. TELEFONE: DDD (............).................................... 

_______________________________________________________________ 
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “REDUÇÃO DA FILTRAÇÃO GLOMERULAR 

DETERMINADA POR EDTA-51Cr E DMSA-99mTc APÓS A ADMINISTRAÇÃO DE 

CAPTOPRIL: VALOR PREDITIVO DE RESPOSTA À REVASCULARIZAÇÃO EM 

PACIENTES COM ESTENOSE DE ARTÉRIA RENAL”. 

PESQUISADOR:     Marcelo Tatit Sapienza  

CARGO/FUNÇÃO: Médico INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº Nº 69553 

UNIDADE DO HCFMUSP:  INRAD – Serviço de Medicina Nuclear 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

SEM RISCO � RISCO MÍNIMO  X  RISCO MÉDIO � 

RISCO BAIXO � RISCO MAIOR � 

O estudo determina a exposição a uma pequena dose de radiação (comparável à de 
uma tomografia computadorizada), não se demonstrando efeitos adversos nesta faixa de 
dose. 

 

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou 
tardia do estudo) 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos. 
____________________________________________________________________________________ 
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       III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE 
OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO: 

1. Justificativa e objetivos da pesquisa  
O Sr (a) está sendo convidado para participar do protocolo de pesquisa 
“Redução da filtração glomerular determinada por EDTA-51Cr e DMSA-99mTc 
após a administração de captopril: valor preditivo de resposta à 
revascularização em pacientes com estenose de artéria renal”. 
O Sr (a) tem um estreitamento da artéria do rim, que leva a aumento da 
pressão arterial. Existem duas formas de tratamento: uma com medicação e 
a outra com intervenção que pode ser angioplastia ou cirurgia. Alguns 
pacientes apresentam melhora importante com os procedimentos, outros 
não. É importante a disponibilidade de exames que indiquem quais 
pacientes melhorarão com os procedimentos. O presente projeto tem por 
objetivo estudar se os exames de medicina nuclear, no caso o EDTA-51Cr e 
o DMSA-99mTc, podem determinar quais pacientes tem maior chance de 
melhora com tratamento invasivo.  
 

2. Procedimentos utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos 
procedimentos experimentais  

Serão convidados a participar do estudo os pacientes que apresentem 
estenose da artéria renal e que farão tratamento com cirurgia ou 
angioplastia.  
O exame é feito após a injeção de DMSA marcado com tecnécio-99m 
(DMSA-99mTc), uma substância que é concentrada pelo rim e emite uma 
pequena quantidade de radiação, a qual é detectada por um aparelho 
chamado câmara de cintilação e permite a realização de imagens e cálculo 
de quanto cada rim está funcionando em relação ao total. O exame com 
EDTA-51Cr permite o cálculo de quanto o rim está filtrando, isto é, como o 
seu rim está funcionando. 

     O procedimento será feito da seguinte maneira: o Sr (a) receberá um 
pequeno volume de solução contendo DMSA-99mTc e EDTA-51Cr injetado em 
uma veia do seu braço. As imagens serão feitas na câmara de cintilação, 2 
horas após a injeção. O seu sangue será colhido 2, 4, 6 e 8 horas após a 
injeção para calcularmos como o seu rim está funcionando. 

     Após 5 horas do início do exame o Sr. receberá uma medicação para 
hipertensão chamada captopril por boca e uma nova injeção de DMSA. 
Faremos imagens novamente na hora 8 do exame. Nós compararemos o 
exame feito antes e após o Sr. tomar a medicação (todo o exame é realizado 
em um único dia). 

     Os achados dos exames serão comparados com a sua evolução após o 
procedimento (cirurgia e angioplastia). O Sr (a) continuará o 
acompanhamento no ambulatório de nefrologia e observaremos a melhora 
da sua pressão arterial e a função do seu rim. 
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3. Desconfortos e riscos esperados 
Os riscos dessa pesquisa são mínimos. Os exames são realizados de 
rotina no nosso serviço, sem maiores complicações. História de alergia é 
extremamente improvável. O desconforto provocado pela injeção na veia é 
igual ao de qualquer exame de sangue e não há reação adversa frequente 
após a injeção da EDTA-51Cr  e DMSA-99mTc em seres humanos .  

     Cada lote de EDTA-51Cr  e DMSA-99mTc é avaliado antes da injeção, 
confirmando sua segurança. A dose de radiação do exame é baixa, não 
trazendo qualquer risco detectável de câncer ou mal-formações. 

 
4 e 5 . Benefícios que  poderão ser obtidos e procedimentos alternativos 

que possam ser vantajosos 
     A intenção do estudo é verificar se a medida da taxa de filtração 

glomerular e a cintilografia com DMSA-99mTc antes e após o captopril 
conseguem predizer a possibilidade de sua angioplastia ou cirurgia ter ou 
não bons resultados. Para verificar isto, o exame será comparado com a 
sua evolução após o procedimento terapêutico, não interferindo no seu 
diagnóstico ou tratamento. Da mesma forma, caso você se recuse a 
participar deste protocolo, não haverá nenhuma modificação do tratamento 
planejado ou de outros procedimentos palnejados pelo seu médico. Após o 
término deste protocolo poderemos, em casos semelhanes ao do senhor 
indicar angioplastia ou cirurgia com maior definição quanto ao resultado. 

 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE 
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNANDO: 

        Os pesquisadores se comprometem a esclarecer dúvidas e prestar 
informações adicionais sobre os procedimentos, riscos e benefícios 
relacionados à pesquisa a qualquer momento que o Sr (a) solicite. 

       O Sr (a) é livre para retirar seu consentimento a qualquer momento, 
deixando de participar do estudo, sem que isto interfira ou prejudique o seu 
tratamento ou assistência. Mesmo se Sr (a) não aceitar participar ou 
desistir de participar do estudo, receberá os tratamentos disponíveis e 
necessários para o seu caso. 

       Os seus dados pessoais são confidenciais e sigilosos, não sendo 
divulgados de forma individualizada ou que permita sua identificação. 

        Os serviços responsáveis pelo protocolo (Instituto de Radiologia do 
Hospital das Clínicas da FMUSP, Divisão de Nefrologia do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP) se comprometem a fornecer 
assistência por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa, não 
estando previstas indenizações. 

_______________________________________________________________ 
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V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 

CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES 
ADVERSAS. 

            Dr. Marcelo Tatit Sapienza 
travessa da Rua Ovídio Pires de Campo s/n   fone (0xx11) 3081-5411 
Rua Conselheiro Brotero 1486, 1 andar, ala Norte  fone (0xx11) 3825-

4433 
Celular: 9893-6026 
Dra. Anna Alice Rolim Chaves  
travessa da Rua Ovídio Pires de Campo s/n   fone (0xx11) 3081-5411 
Rua Paris, 241  Apto:21  fone (0xx11) 3676-1084  
Celular: 8536-6769 

 
____________________________________________________________________________________ 

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 
 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo 
de Pesquisa. 
 
 
 
São Paulo,                    de                            de 200     . 

_____________________________________                         ___________________________________ 
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal   assinatura do pesquisador  
                                                                                                                              (carimbo ou nome Legível) 
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ANEXO 3 - MEDIDA DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR E DMSA 
PRÉ E APÓS O CAPTOPRIL 

 
 
O estudo será realizado no Centro de Medicina Nuclear 
 
Preparo do exame: 
Não é necessário jejum. 
O tempo de permanência do paciente no CMN é de 8 horas. 
 
SUSPENDER AS MEDICAÇÕES ABAIXO APÓS FALAR COM O SEU 
MÉDICO: 
 

 MEDICAÇÃO NOME COMERCIAL 

SUSPENDER POR 2 DIAS:   
 Captopril Capoten, Catoprol, 

Hipocaltril 
 Losartan Corus, Cozaar, 

Redupress   
 Valsartan Diovan 

SUSPENDER POR 3 DIAS:   
 Lisinopril Privinil, Zestril   
 Enalapril Atens, Corenitec, 

Eupressin, Neolapril, 
Renitec, Vasopril 

 Ramipril Triatec 

SUSPENDER POR  5 DIAS:   
 Irbesartan Avapro, Aprovel 
 Candersartan Atacand, Blopress 
 Telmisartan Micadir, Pritor 
 Fosinopril Monopril 
 Trandolapril Odrik, Gopten 
 Perindopril Coversyl 
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ANEXO 4 – MÉTODO DE MEDIDA DA PRESSÂO ARTERIAL 

 
Realizar, no mínimo, duas medidas de pressão por consulta, na 

posição sentada. Se as medidas de pressão diastólica apresentarem 
diferença de mais de 5 mmHg fazer novas medidas até se obter menor 
diferença.  

 
Na primeira avaliação as medidas devem ser obtidas nos dois 

membros superiores. Em caso de diferença, utilizar o braço de maior 
pressão.  

 
As medidas devem ser efetuadas em duas ou mais consultas antes 

de se estabelecer o diagnóstico de hipertensão arterial.  
 
A medida na posição ortostática deve ser feita pelo menos na  

avaliação inicial especialmente em idosos, diabéticos e portadores e 
disautonomias, dependentes do álcool e usuários de medicação anti-
hipertensivas. 

 

 
MEDIDA DA PRESSÃO ARTERAL 
 

1.  Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, praticou 
exercícios físicos, ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos ou fumou 
até 30 minutos antes. Manter as pernas descruzadas e braços na altura 
do coração. 

 
2.  Deixar o paciente descansar por 5 a 10 minutos. 
 
3.  Usar manguito de tamanho adequado (bolsa de borracha com largura = 

40 % e comprimento = 80 % da circunferência do braço). 
 
4.  Palpar o pulso radial e inflar até o seu desaparecimento para estimar a 

sistólica. 
 
5.  Posicionar a campânula do estetoscópio sobre a área braquial e inflar 

rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão 
sistólica. Desinflar lentamente. 

 
6.  Determinar a sistólica no aparecimento dos sons e a diastólica no 

desaparecimento dos sons. Não arredondar os valores para dígitos 
terminados em zero ou cinco.  

 
 



 
 
 
 

8  Referências 
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