EUROPEAN SOCIET Y OF H YPERTENSION
CLINICAL PRACTICE NEWSLETTERS

COMO IDENTIFICAR DOENÇA ARTERIAL CORONÁRIA
EM DOENTES HIPERTENSOS ASSINTOMÁTICOS ?
1

, Kyriakos Dimitriadis

1

, Athanasios J. Manolis , Enrico Agabiti-Rosei

2

3

4

2012;13: NO.54

First Cardiology Clinic, University of Athens, Hippokratio Hospital, Greece
Department of Cardiology, Helena Venizelou Hospital, Athens, Greece
3
Department of Cardiology, Aslepeio Hospital, Athens, Greece
4
Clinica Medica-Division of Internal Medicine, University Hospital, Brescia, Italy

1

2

Hipertensão arterial e doença arterial coronária : situação actual

A doença arterial coronária (DC) é a principal causa de morte e é, em todo
o mundo, uma das principais causas de morbilidade e de perda de qualidade de vida. Os doentes hipertensos, comparativamente aos normotensos,
apresentam uma prevalência de DC 2 a 3 vezes superior [1-4] e 60% dos
doentes que sofrem de DC têm hipertensão arterial (HTA), o que sugere
da DC [1-5].
A DC tem um longo período de latência assintomática. Muitos doentes,
mesmo aqueles com doença cardiovascular (CV) avançada, não apresentam
quaisquer sintomas até aparecimento de um 1º evento CV grave, como
morte súbita CV, angina instável, enfarte agudo do miocárdio (EAM) ou
haver na prática clínica uma necessidade de exclusão de DC nos doentes
hipertensos assintomáticos aquando da avaliação pré-operatório de risco
estudo após episódio de taquicardia ventricular (TV) ou de síncope [6, 7].
Com base no exposto, o objectivo desta newsletter é propor uma estratégia
de avaliação de risco de DC em doentes hipertensos assintomáticos.

Fisiopatologia da isquemia do miocárdio na hipertensão

Nos doentes hipertensos, a isquemia miocárdica é causada por factores
crónica [3,8]. Para além da obstrução arteriosclerótica e das grandes artérias coronárias epicárdicas muitas vezes há uma capacidade vasodilatadora
da microcirculação coronária diminuída, causada principalmente pela hip-

inadequada
angiogénese, compressão extra vascular, redução da área da microcirculanervoso simpático e o sistema renina-angiontensina [3,8-11]. Do ponto
menos durante o período de stress, a redução da perfusão coronária subendocárdica e facilitar a isquemia, a disfunção diastólica e sistólica [3,8-11].
viscosidade sanguínea, contribuem para um estado protrombótico e para a
ocorrência de eventos CV [8].
Todos os mecanismos acima descritos conduzem a um desequilíbrio de
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oferta / necessidade de oxigénio, que contribuem tanto para o aparecimento
dos eventos CV como para o aparecimento de isquemia silenciosa [12-14].
A isquemia silenciosa é muito comum em doentes com hipertensão arterial
não controlada bem como nos hipertensos idosos não tratados, sugerindo
tratarem-se de situações com um terreno isquémico pronunciado [12-14].
Contudo, a evidência do valor prognóstico da isquemia silenciosa é escassa
e contraditória. No estudo Baltimore Longitudinal Aging study não se encontrou associação entre a isquemia transitória e os eventos CV [14], mas
num estudo Sueco em homens nascidos em 1914, a presença de isquemia
silenciosa constituiu um forte preditor de eventos cardíacos [14]. Nos dias
tivamente a carga global isquémica, devem ser interpretados com cautela.

Avaliação do risco CV na Hipertensão Arterial: combinando os
“scores” de risco e as lesões de órgãos-alvo

Em doentes hipertensos assintomáticos, o diagnóstico de DC deve ser
orientado pelo risco cardiovascular total [4-7]. De acordo com as directrizes
que apresentam: pressão arterial (PA) sistólica ≥ 180 mmHg e / ou pressão
arterial diastólica ≥ 110 mmHg, diabetes mellitus (tipos 1 e 2), um só factor
de risco severamente elevado ou mais de três factores de risco cardiovascular, história prévia de doença CV ou renal e a presença de lesões de órgão
estimada, pela fórmula de Cockcroft-Gault ou pela fórmula MDRD, < de
60 ml/min/1.73 m2
espessamento da carótida com um ratio íntima média > 0,9 milímetro ou
presença de placa aterosclerótica, velocidade de onda de pulso carotídeofemoral (VOP) > 12 m/seg, e o índice tornozelo / braço < 0,9). Estes
doentes devem ser submetidos a testes adicionais de diagnóstico para DC,
mesmo que sejam assintomáticos. Na maioria dos restantes hipertensos o
uso de scores de risco, estabelecidos com base no estudo de Framingham, o
SCORE de risco e o score de HeartScore, devem ser o suporte para a clastambém em consideração com os valores de PA [4-8].
presença de um falso-positivo pode resultar na necessidade inapropriada
de execução de testes adicionais de isquemia, levar a um agravamento da
ansiedade do doente, e à possibilidade de aparecimento de problemas laborais ou problemas com as companhias de seguros. Assim, se um indivíduo
hipertenso assintomático, após avaliação cuida
risco CV, não é necessária uma investigação mais aprofundada para o estudo
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em médio ou alto / muito alto risco, recomenda-se a execução de um teste
de stress funcional.

Rim

Exames para avaliação do risco CV em doentes hipertensos
assintomáticos
Avaliação de lesões de órgãos-alvo
Coração

usando a fórmula MDRD abreviado ou a fórmula de Cockcroft-Gault, está
relacionada com risco de eventos CV [4, 5, 16]. Numa população de hiper2
associase a um risco acrescido de eventos CV em 66%, mesmo após o ajuste para
HVE e outras variáveis de confusão [16]. No estudo ADVANCE, a um

Eletrocardiograma
De acordo com as recomendações mais recentes da European Society of
Hypertension (ESH), a execução de um ECG está indicado para avaliação
do risco CV em indivíduos hipertensos assintomáticos [4, 5]. Dados epidemiológicos, têm demonstrado que em adultos assintomáticos, um ECG de
ventricular esquerda (HVE), alargamento do QRS, infra desnivelamento de
ST, ondas T invertidas, ondas Q, a presença de arritmias, são indicativos de
um risco acrescido para a ocorrência de eventos CV [7, 15].
ção com a avaliação padrão usada no estudo Women’s Health Initiative e no
Cleveland Clinic study [7].

a avaliação do risco da DC e para a detecção da HVE [4, 5]. Para um
indivíduo hipertenso, o estudo MAVI provou que, por cada aumento de
39 g/m2 de massa ventricular há um aumento em 40% do risco de um
evento CV. Num estudo grego, com um follow up de 6 anos, a presença de
HVE associou-se a um risco acrescido em 1,52 de eventos cardiovasculares [4, 5, 16]. À excepção da presença de HVE, os que apresentavam uma
remodelação concêntrica ou uma HVE tinham um risco de eventos CV
duas vezes superior [4, 5]. Além disso, tanto a fracção de ejecção, como a
fracção de encurtamento do VE previram risco de evento CV, bem como
ou através do Doppler tecidular). A presença de alterações da contractilidade segmentar do ventrículo esquerdo pode ser devida a um enfarte do
miocárdio silencioso prévio ou a isquemia, pelo que estas alterações devem
ser investigadas [4, 5, 7].

Vasos sanguíneos

Espessura da camada íntima-média carotídea
A avaliação da espessura da carótida íntima-média é predictiva da incidênpara cada aumento de 0,19 mm de espessura da intima-média associa-se
um risco acrescido de morte por enfarte do miocárdio de 36% [4, 5, 7]. A
relação entre a espessura da camada íntima-média e eventos CV é linear e
contínua, mas na prática utiliza-se o
de > 0,9 milímetros.
Índice braço – tornozelo
Este teste usado para a doença arterial periférica tem valor prognóstico
para a DC, especialmente nos pacientes de risco intermédio. Um valor
estenose> 50% e é associadamente predictor de eventos CV [4, 5, 7].
Rigidez arterial
A velocidade da onda de pulso carotídeo-femoral é, em doentes hipertensos, um predictor independente de eventos CV. Embora a relação entre a
rigidez e risco de eventos CV seja contínua é usado o
de > 12 m /
seg [4, 5].

em 2,2 vezes do risco de evento CV, o que está em concordância com as
conclusões do estudo VALUE relativamente ao valor preditivo da taxa de
Microalbuminúria
Na hipertensão arterial a microalbuminúria, mesmo nos valores abaixo
dos limiares estabelecidos (ratio albumina / creatinina <30 mg / g), tem
um valor preditivo de risco cardiovascular e há uma relação contínua de
risco CV para os vários valores de microalbuminúria, nos homens ≥ 3,9
mg / g e nas mulheres ≥ 7,5 mg / g [4, 5]. Isto poderá dever-se ao facto de
progressão da aterosclerose [18].

Testes funcionais para estudo da Doença Coronária
Prova de esforço

A prova de esforço (em tapete ou em cicloergómetro) está indicada em
doentes hipertensos de médio e alto risco para despiste de DC assintomática. Na hipertensão, a disfunção diastólica, a HVE, o aumento do stress da
parede ventricular e a isquemia subendocárdica, diminuem a sensibilidade

até 90% [3,8,19]. A tolerância ao esforço está diminuída em pacientes com
mau controlo da pressão arterial, e com doença hipertensiva sistémica grave
pode causar depressão do segmento ST induzida pelo esforço, na ausência
de ateroesclerose, o que reduz a acuidade diagnóstica da prova [3,8]. Além
HVE ou doença isquémica em ECG basal, juntamente com problemas ortopédicos que não permitem atingir o esforço máximo no teste de esforço,
não devem ser sujeitos à prova de esforço [20]. Contudo apesar da relativa
baixa sensibilidade, a prova de esforço tem um excelente valor preditivo
negativo e é ideal para o rastreio inicial dos hipertensos de médio e alto
risco.

Testes de imagem de perfusão miocárdica
nos doentes hipertensos de alto risco, especialmente se é diabético [7]. Em
3664 pacientes de alto risco assintomáticos, que foram referenciados para
CPM, aqueles que apresentavam isquemia > 7,5% tinham uma taxa anual
de eventos CV de 3,2% [21]. Este teste tem uma elevada sensibilidade
(Eco-stress), havendo até estudos que caracterizam a CPM com uma sensibilidade superior ao Eco-stress [8, 22, 23]. Apesar destes factos a CPM por
causa da duração do exame, do custo e da exposição à radiação, poderá não
ser competitiva para a avaliação dos doentes hipertensos assintomáticos [7].

Ecocardiograma de stress (Eco-stress)

O Eco-stress não está indicado nos hipertensos assintomáticos de baixo
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e médio risco, a menos que a prova de esforço, nos de médio risco seja
positiva, duvidosa, sub-máxima ou inconclusiva [3,7]. O Ecocardiograma
de stress pode ser efectuado através de formas dinâmicas, que inclui a
prova de esforço e o cicloergómetro, ou através do uso de fármacos, como
a dobutamina e o dipiridamol [24]. Este teste de diagnóstico é altamente
dependente da experiência do operador e da qualidade das imagens adquiridas [24]. A presença de uma má janela acústica impede a execução desta
técnica. As contra indicações para o uso do dipiridamol e da adenosina,
incluem a presença de perturbações severas da condução intraventricluar e
a presença de doença pulmonar. Ainda no caso da dobutamina, como esta
provoca, na maioria dos doentes, um aumento da pressão arterial sistólica,
deve ser usada com racionalidade no doente hipertenso [24]. Vários estudos
têm demonstrado que o ecocardiograma de stress apresenta um excelente
valor prediditvo no doente hipertenso [22, 23, 25] e a dobutamina em
comparação com o dipiridamol oferece melhor acuidade de diagnóstico.
Para além disso, em doente com um teste de esforço com infra desnivela-

deverão ser considerados como o 1º passo. Perante um teste negativo para
isquemia, o doente deverá manter a sua terapêutica, não sendo necessário
a execução de outros exames. Perante um teste de isquemia positivo deverá

uma estratégia de revascularização com vista a melhoria do prognóstico
CV.
Doentes hipertensos assintomáticos
Exame clínico, ECG e despiste de LOA

bloqueio de ramo direito o dipiridamol é o que apresenta melhor precisão
diagnóstica [22, 23]. A baixa sensibilidade do dipiridamol, para a presença
de uma doença de 1 só vaso, poderá ser ultrapassada com o uso associado
do protocolo de atropina [8]. Perante um ecocardiograma de stress negativo
é expectável que as artérias coronárias estejam normais ou apresentem
uma doença coronária mínima com um prognóstico benigno, pelo que a

A avaliação do score de cálcio coronário deverá ser considerada: em doentes
hipertensos assintomáticos com médio e alto risco CV, em homens com
mais de 40 anos e em mulheres com mais de 50 anos [7]. Doentes de risco
médio, com um score de cálcio coronário elevado (> 300) têm um risco
acrescido de morte cardíaca ou de enfarte agudo do miocárdio de 2,8% [7].
Contudo, devido ao risco da radiação, e avaliando o custo / benefício, este
exame não está muito indicado neste tipo de doentes hipertensos.

Baixo Risco

Médio ou Alto/Muito Alto Risco
Prova de esforço de acordo com os
critérios de inclusão de exclusão

Nenhum teste subsequente

Positivo para isquemia

(de acordo com disponibilidade e
experiência laboratoriais)

Fig 1. Algoritmo

Negativo para isquemia

Positivo para isquemia

diagnóstico para
doença coronária em
doentes hipertensos
assintomáticos

Revascularização coronária e

tomáticos: uma abordagem em três etapas (Figura 1)
Para uma correcta avaliação de um doente hipertenso assintomático,

Conclusão

clínica e um exame físico. Para além disso, deve ser feito um ECG, bem
como um ecocardiograma de repouso em paralelo com uma pesquisa de
lesões de órgãos-alvo de acordo com as recomendações actuais [4,5]. Com

hipertensos assintomáticos tem como objectivo uma melhoria da qualidade de vida e do prognóstico CV. Esta estratégia ajuda o médico a tomar
decisões baseadas na evidência, relativamente a mudança do estilo de vida
e a intervenção farmacológica, de forma a minorar risco CV, e a optimizar
a abordagem cardiológica. Por outro lado, se um doente é considerado de

alto risco.
Segundo passo: testes funcionais para DC
Nos indivíduos de baixo risco mais nenhum exame deverá ser considerado.
Para os doentes de médio e alto risco, deve ser feita uma prova de esforço
de acordo com os critérios estabelecidos [20]. Nos restantes doentes,
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