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PESQUISA

Bel Levy

studo desenvolvido no
Instituto Oswaldo Cruz
(IOC) avaliou o efeito de
diferentes classes far-
macológicas utilizadas

no tratamento da hiperten-
são arterial sobre a microcir-
culação sanguínea – sistema
fisiológico responsável pela ir-
rigação de órgãos como cé-
rebro, coração e rins e pela
distribuição de oxigênio pelo
corpo, que apresenta distúr-
bios em decorrência da do-
ença. Os resultados têm im-
plicação terapêutica e podem
contribuir para a prescrição
de tratamentos mais eficazes.

Realizada no Laboratório
de Farmacologia Neuro-Car-
diovascular do IOC, a pesqui-
sa avaliou em ratos genetica-
mente hipertensos o efeito de
quatro classes farmacológicas
utilizadas no tratamento da
doença: losartan, enalapril,
nifedipina e atenolol. A aná-
lise estrutural de tecidos,
como a pele, e de músculos,
como o coração, permitiu a
identificação das característi-
cas morfológicas da microcir-
culação dos animais. Através
de microscopia intravitral de
fluorescência, a observação
in vivo do funcionamento de
capilares e arteríolas permi-
tiu a análise funcional do sis-
tema durante a administra-
ção dos tratamentos.

A pesquisa indica o me-
lhor desempenho sobre a mi-
crocirculação sanguínea de compostos
pertencentes às classes de antagonis-
tas de receptores da angiotensina II
(losartan) e inibidores da enzima
conversora da angiotensina II (ena–

lapril). A angiotensina II é um hormônio
vasoconstritor que colabora para rea-
bsorção de sódio pelos rins e provoca
o aumento do volume sanguíneo. “Du-
rante os experimentos, as duas classes
normalizaram a densidade capilar em
músculos esqueléticos e a rarefação es-

trutural cardíaca. Além disso, a primei-
ra reverteu completamente a rarefação
funcional de capilares em músculos e
em tecidos cutâneos e a segunda au-
mentou significativamente a densida-
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de funcional de capilares na pele”, des-
creve o farmacologista Eduardo Tibiri-
çá, chefe do Laboratório de Farmaco-
logia Neuro-Cardiovascular do IOC e
coordenador do estudo.

         Estudo será
essencial para
o tratamento

da hipertensão

A classe que integra blo–
queadores de canais de cál-
cio (nifedipina) também re-
verteu a rarefação funcional
de capilares em músculos e
em tecidos cutâneos e nor-
malizou a densidade capilar
em músculos esqueléticos. O
atenolol, pertencente à clas-
se dos beta–bloqueadores,
não induziu alterações na
densidade funcional ou es-
trutural de capilares nos ra-
tos hipertensos.

O trabalho dá continui-
dade a estudo realizado em
2006 pelo Laboratório em
parceria com o Instituto Na-
cional da Saúde e da Pesqui-
sa Médica da França (Inserm,
na sigla em francês), que
constatou pela primeira vez
os efeitos benéficos da tera-
pia anti-hipertensiva sobre a
microcirculação. “A hiper-
tensão arterial é caracteriza-
da pela rarefação da micro-
circulação sanguínea, isto é,
pela perda de capilares, que
leva ao aumento da pres-
são arterial. Sabemos que
os medicamentos melho-
ram a condição do pacien-

te, mas para aprimorar o tratamento
é preciso entender de que maneira isso
ocorre – tarefa para qual o estudo da
microcirculação é imprescindível”, jus-
tifica Tibiriçá.
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