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CONCLUSÃO 
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RESULTADOS 

OBJETIVOS 

• Foram utilizadas as bases de dados do DATASUS (Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde), com a utilização de filtro para 
delimitar as regiões do país, relacionando com cada ano; 

• Foi realizada busca bibliográfica na base de dados Biblioteca Virtual de 
Saúde (BVS) para revisão de literatura, utilizando os descritores 
hipertensão arterial sistêmica, hipertensão renovascular e mortalidade 
e o operador booleano AND, com os filtros texto completo e  últimos 5 
anos.  

REFERÊNCIAS 

• A mortalidade por doença cardíaca e renal hipertensiva foi maior no 
Sudeste; 

• No ano de 2018, a região Sudeste teve mortalidade maior, seguido 
pela região Sul; 

• Nos anos de 2014 a 2017, a região Sudeste teve maior mortalidade, 
seguido pela região Nordeste.  

• A partir dos dados analisados, conclui-se que há maior mortalidade 
relacionadas à doença cardíaca e renal hipertensiva na região 
Sudeste; 

• Por conseguinte, a avaliação e o manejo clínico do paciente com 
essas morbidades devem ser exaustivamente estudados para aplicar 
o tratamento adequado a partir da definição da etiologia da HAS. 

• Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde ,DATASUS; 
• BORELLI, F. A. de O. O tratamento da hipertensão renovascular frente aos 

resultados dos novos estudo. Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo, São 
Paulo, 2015; 25 (1):32-7; 

• BARBOSA, A. H. P.; SOUZA, M. T. Abordagem percutânea das doenças da 
artéria renal. Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo, São Paulo, 2017; 27 
(1):63-6.  

• A hipertensão arterial (HA) é uma doença altamente prevalente, 
ocorrendo em cerca de 30% da população brasileira (BARBOSA & 
SOUZA, 2017); 

• A doença hipertensiva pode ter diferentes etiologias como a 
cardiopatia, a estenose da artéria renal (EAR) e a doença 
parenquimatosa renal (BARBOSA & SOUZA, 2017); 

• A EAR é uma das principais causas de hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) secundária, e responsável por 6% dos pacientes em diálise 
(BARBOSA & SOUZA, 2017); 

• Acomete principalmente mulheres jovens, e tem como principal 
etiologia a aterosclerose de artéria renal unilateral ou bilateral 
(BORELLI, 2015); 

• Essa doença tem como característica fisiopatológica a diminuição do 
fluxo sanguíneo renal, levando a isquemia renal, ativação do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), com consequente aumento da 
pressão arterial, e em caso de estenose unilateral, a hipertensão no rim 
contralateral pode levar a nefropatia hipertensiva a custa de fluxo 
normal no rim com estenose. E, a pressão arterial elevada, sem 
controle, pode ocasionar lesões de órgão alvo como retinopatia 
hipertensiva, acidente vascular cerebral e doença arterial coronariana 
com evolução para infarto agudo do miocárdio, elevando a mortalidade 
(BARBOSA & SOUZA, 2017); 

• O diagnóstico precoce é importante, a fim de evitar falência renal e 
complicações cardiovasculares graves (BORELLI, 2015); 

• As características clínicas, que levam a suspeita de EAR, são o início 
precoce (adulto jovem) ou tardio (idoso) de HAS, sopros abdominais, 
déficit renal sem causa aparente e HAS resistente (BARBOSA & SOUZA, 
2017); 

• Para confirmação diagnóstica são necessários exames complementares, 
como o Doppler colorido, angiotomografia ou ressonância nuclear 
magnética das artérias renais, no entanto, o padrão ouro é a 
arteriografia renal (BARBOSA & SOUZA, 2017); 

• É necessário também avaliar a função renal por meio da creatinina e da 
uréia (BARBOSA & SOUZA, 2017); 

• O conhecimento da fisiopatologia da doença e das repercussões nos 
diferentes órgãos é fundamental para escolha da terapia e o seu 
sucesso (BARBOSA & SOUZA, 2017); 

• A discussão sobre o melhor tratamento ainda é presente, sendo o 
tratamento medicamentoso inicialmente utilizado e mais recomendado. 
Isso ocorre, pois muitas vezes não se sabe se a EAR é realmente a 
causadora da hipertensão arterial, e a correção da estonese com a 
utilização do tratamento intervencionista percutâneo (angioplastia 
renal percutânea) não necessariamente trará benefícios ao paciente. 
Dessa forma, a correção dos fatores de risco para doença 
aterosclerótica como controle da pressão arterial, da dislipidemia e da 
glicemia podem ser suficientes em alguns pacientes (BORELLI, 2015); 

• Contudo outros estudos, não controlados, mostram que a terapia 
intervencionista com stent promovem reduções importantes na pressão 
arterial sistólica e na estabilização da função renal. Enquanto estudos 
randomizados falharam ao demonstrar melhora da pressão arterial 
e/ou da função renal na EAR por causa aterosclerótica, enquanto 
melhoraram na EAR por outras causas (BORELLI, 2015);   

 

• Avaliar a prevalência de mortalidade dos casos de doença cardíaca e 
renal hipertensiva nas diferentes regiões do país no período entre 
2014 e 2018. 

Região 2014 2015 2016 2017 2018 

Norte 110 133 136 170 182 

Nordeste 403 448 449 553 500 

Sudeste 885 869 980 1196 1369 

Sul 328 355 442 504 547 

Centro-

Oeste 

115 136 140 182 203 

Tabela 1. Mortalidade por região: doença cardíaca renal e hipertensiva, por ano  

Fonte: DATASUS 


