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 INTRODUÇÃO 

A hipertensão arterial (HTA) é um importante 
fator de risco cardiovascular, sendo respon
sável por cerca de 12,8% da mortalidade 
mun dial. Estimase uma prevalência de 530% 
de HTA re sistente entre o total de doentes hi
pertensos. (1)

A hiperatividade simpática renal desempenha 
um papel central na HTA. Neste sentido, foi in
troduzida uma inovadora técnica de desner
vação renal percutânea para tratamento da 
HTA resistente. Tratase de um procedimento, 
minimamente invasivo, que visa inativar os ner
vos renais, através da aplicação de radiofrequên
cia, em curtas emissões, ao longo do compri
mento das artérias renais. (2) O estudo Sym plicity 
HTN-1 mostrou que este procedimento permi
te reduzir eficazmente a tensão arterial (TA). (2,3) 
No entanto, mais recentemente, o ensaio Sym-
plicity HTN-3 revelou que o procedimento não 
atingiu os endpoints de eficácia, levantando dú
vidas sobre o papel da desnervação renal no 
tratamento da HTA resistente. (4,5)

Neste clima de incerteza, relatamos o caso clíni
co de um doente submetido a desnervação re

 Resumo 

A hipertensão arterial é uma patologia muito prevalente e constitui um im
portante fator de risco cardiovascular. Apesar da terapêutica farmacológica 
otimizada, estimase que 5 a 30% dos doentes permaneçam mal controla
dos, o que os coloca em maior risco para eventos cardiovasculares. Recen
temente, foi introduzida uma técnica de desnervação renal, por radiofre
quência, para o tratamento da hipertensão resistente. Os autores apresentam 
o caso clínico de uma doente que foi submetida à desnervação renal e abor
da problemáticas como a eficácia e segurança do procedimento.

 Abstract 

Hypertension is a very common disease and an important cardiovascular 
risk factor. Despite optimal pharmacological therapy, it is estimated that 5 to 
30% of patients remain poorly controlled, which increases their risk of car-
diovascular events. Recently, a new technique of renal denervation by radio-
frequency was introduced for the treatment of resistant hypertension. The 
authors present the clinical case of a patient who underwent renal denerva-
tion and addresses issues such as the effectiveness and safety of the proce-
dure.
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nal, descrevendo a eficácia e efeitos adversos 
decorrentes da técnica.

 DESCRIÇÃO DO CASO

Doente do sexo feminino, de 46 anos de idade, 
caucasiana com antecedentes de HTA, obesi
dade e dislipidémia. Durante o seu seguimen
to, foram excluídas causas secundárias de HTA 
e foi realizada monitorização ambulatorial da 
pressão arterial (MAPA) que confirmou HTA sis
todiastólica grau 3, com tensão arterial média 
(TAM) diurna de 193/131 mmHg e noturna de 
172/108 mmHg. Foi efetuado ecocardiograma 
com evidência de hipertrofia ventricular esquer
da, com boa função sistólica, mas com disfun
ção diastólica grau 1. 
A doente apresentava uma função renal nor
mal, com uma taxa de filtração glomerular 
(TFG) de 90 mL/min/1,73 m2 (estimada pela 
fór mula Modification for Diet in Renal Disease), 
o que constituiu um critério de elegibilidade 
para a realização da desnervação renal. (3) An
tes do procedimento, foi realizada uma angio 
tomografia computorizada abdominal que reve
lou artérias renais permeáveis, de calibre regu

lar (cerca de 5 mm), sem evidência de esteno
ses, com comprimento de 6 cm à direita e 4,2 cm 
à esquerda, características anatómicas compa
tíveis com a intervenção. A doente estava me
dicada em ambulatório com bisoprolol (10 mg/
dia), clonidina (0,30 mg/dia), diltiazem (300 mg/ 
dia), espironolactona (100 mg/dia), metildopa 
(500 mg/dia), perindopril + indapamida (10/2,5 
mg/dia), rilmenidina (2 mg/dia), valsartan + hi
droclorotiazida (160/25 mg/dia), apesar disso 
permanecia sem controlo da TA (200/140 mmHg 
na consulta prévia ao procedimento). 
Após a obtenção de um acesso vascular (artéria 
femoral direita), foi realizada uma angiografia 
seletiva das artérias renais que excluiu esteno
ses significativas. Não se verificaram dificulda
des na cateterização das artérias renais. Em se
guida, foi introduzido o dispositivo Symplicity® 
com a aplicação de radiofrequência em seis 
pon tos de cada artéria renal. O tempo total de 
fluoroscopia foi de 11 minutos e 22 segundos, 
administraramse 60 mL de contraste Visipa-
que®320 e a duração do procedimento foi de 
46 minutos. A angiografia de controlo não mos
trou alterações. A doente mantevese hemodi
namicamente estável e não ocorreram compli
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cações imediatas, acabando por ter alta hos  
pitalar no dia seguinte ao procedimento.
Alguns dias após a intervenção, a doente apre
sentou lipotimias e vómitos, constatandose hi
potensão. Recorreu ao seu médico assistente, 
tendo sido descontinuados vários antihiper
tensores. Numa destas consultas – sete dias 
após o procedimento – foi verificado ligeiro agra
vamento da função renal, ureia de 80 mg/dL e 
creatinina de 1,62 mg/dL, com novo ajuste da 
terapêutica antihipertensora. 
Cerca de um mês após a intervenção, a doente 
recorre ao serviço de urgência, por lipotimias e 
vómitos; por esta altura, já se encontrava medi
cada apenas com perindopril + indapamida 
(10/2,5 mg/dia), ao contrário dos habituais dez 
antihipertensores que cumpria antes da inter
venção. Ao exame objetivo, destacavase hipo
tensão (TA: 88/58 mmHg) e bradicardia (fre 
quência cardíaca: 45 bpm). Analiticamente apre
sentava agravamento da função renal: ureia de 
280 mg/dL e creatinina de 8,15 mg/dL e sedi
mento urinário sem alterações. Restante estu
do analítico sem desvios de relevo. Realizou eco
grafia e ecodoppler renal que mostraram 
es pectros normais, com índices de resistência 
adequados, excluindo lesões vasculares agu
das. A doente foi internada, cumpriu fluidote
rapia intensiva e foram suspensos todos os 
anti hipertensores, verificandose melhoria do 
perfil tensional, sem necessidade de suporte 
aminérigco. A evolução analítica também foi 
favorável, verificandose diminuição progres
siva dos níveis de ureia e creatinina (ao segun
do dia de internamento apresentava ureia de 
129 mg/dL e creatinina de 2,15 mg/dL). Contu
do, a partir do terceiro dia de internamento, 
apresentou elevação progressiva dos valores 
tensionais, pelo que houve necessidade de re
introduzir terapêutica anti hipertensora. Du
rante o internamento, foi confirmada a adesão 
terapêutica, tendose introduzido quatro fár
macos (bisoprolol 5 mg/dia, indapamida 1,5 
mg/dia, lercanidipina 20 mg/dia e perindopril 8 
mg/dia). Ao décimo dia de internamento, data 
da alta, apresentava ureia de 47 mg/dL e crea
tinina de 1,45 mg/dL (TFG estimada de 41 mL/
min/1,73 m2).
A doente foi reobservada três meses após o 
procedimento e apresentava uma TA de 220/ 
130 mmHg, apesar dos quatro fármacos pres

critos. Houve necessidade de reintroduzir no
vos anti hipertensores: clonidina (0,30 mg/dia), 
espironolactona (50 mg/dia), rilmenidina (2 mg/ 
dia) e aumentouse a posologia de bisoprolol 
(5 para 10 mg/dia). Seis meses após o procedi
mento, foi realizada MAPA que mostrou TAM 
diurna de 200/138 mmHg e TAM noturna de 
171/110 mmHg. Assim, seis meses após pro
cedimento, e apesar da terapêutica com sete 
fármacos, a doente mantinha HTA resistente 
confirmada por MAPA. Em ambas as consultas 
de reavaliação apresentava função renal nor
mal (aos seis meses: ureia de 48 mg/dL e crea
tinina de 0,98 mg/dL).
À data, a doente mantém HTA resistente, con
firmada por MAPA com TAM diurna de 195/130 
mmHg e TAM noturna de 201/120 mmHg.

 DISCUSSÃO

Este caso clínico permite rever duas proble
máticas relacionadas com a desnervação renal 
no tratamento da HTA resistente – a segurança 
e a eficácia.
Relativamente à segurança, os estudos Sym-
plicity HTN-1, 2 e 3 não mostraram nenhuma 
reação adversa semelhante à descrita neste ca
so clínico. (2,3) No entanto, o presente caso mos
tranos que poderão decorrer reações adver
sas, como hipotensão sintomática persistente e 
lesão renal aguda, com declínio da TFG, após 
este procedimento. Colocamse algumas reser
vas pelo facto da doente se encontrar medica
da com dois antihipertensores, na altura da 
complicação hipotensiva; todavia, é frequente 
que os doentes submetidos a esta técnica man
tenham grande parte, senão mesmo a totali
dade, da terapêutica antihipertensora após o 
procedimento. (6)

No que concerne à eficácia, com a análise des
te caso, verificamos que houve apenas uma 
melhoria transitória do perfil tensional após a 
desnervação renal. Estes resultados são bastan
te divergentes daqueles apresentados nos es
tudos Symplicity HTN-1 ou HTN-2. (6) A evo lu
ção do perfil tensional, neste caso, aproximase 
mais dos resultados obtidos no, mais recente, 
estudo Symplicity HTN-3. (46)

Na verdade, o estudo Symplicity HTN-3 mos
trou que a desnervação renal não atingiu os 
objetivos propostos em termos de eficácia. No 

grupo de doentes submetido à desnervação 
renal houve uma redução de 6.8 ± 15.1 mmHg 
na TA medida por MAPA, enquanto que no gru
po que recebeu o tratamento “falso” houve 
uma descida de 4.8 ± 17.3 mmHg, isto é, uma 
diferença não significativa de 2 mmHg. (4,5,7) No 
seguimento destes resultados, foram suspen
sos os estudos Symplicity HTN 4, HTN Japão e 
HTN Índia. (8)

 CONCLUSÃO

A hiperatividade simpática é uma componente 
chave na fisiopatologia da HTA. A desnervação 
renal parece interromper esta sobreestimu
lação neurohormonal. No entanto, o mais re
cente estudo Symplicity HTN-3 não confirmou 
a eficácia, previamente descrita, deste procedi
mento. (4,5,7) O presente caso clínico vem alertar 
para a necessidade de maior investigação so
bre a eficácia e segurança da desnervação re
nal no tratamento da HTA resistente. 
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