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U
m efeito positivo da tera-
pia anti-hipertensiva, até
então desconhecido, aca-
ba de ser identificado por
pesquisadores do Instituto

Oswaldo Cruz (IOC). Um estudo reali-
zado em parceria com o Instituto Na-
cional da Saúde e da Pesquisa Médi-
ca da França (Inserm, na sigla em
francês), a ser publicado no American
Journal of  Hypertension, demonstrou
que, além de diminuir a pressão arte-
rial, a terapia anti-hipertensiva contri-
bui para o funcionamento adequado
da microcirculação sangüínea. Respon-
sável pela distribuição de oxigênio pelo
corpo e pela irrigação de órgãos como
cérebro, coração e rins – considerados
órgãos-alvo no tratamento da hiperten-
são –, a microcirculação é afetada
diretamente pela doença e pode oca-
sionar até mesmo derrames cerebrais.

“A hipertensão arterial é caracte-
rizada pela rarefação da microcircu-

lação sangüínea, isto é, pela perda
de vasos capilares, que leva ao au-
mento da pressão arterial”, explica o
coordenador da pesquisa no Brasil,
Eduardo Tibiriçá, chefe do Laborató-
rio de Farmacologia Neuro-Cardiovas-
cular do IOC. “Os capilares da micro-
circulação são responsáveis pela
irrigação de importantes órgãos e seu
comprometimento pode resultar em
doenças graves associadas à hiperten-
são arterial, como acidente vascular
cerebral ou isquemia do miocárdio. Por
isso, o ideal é que a terapia anti-
hipertensiva não só abaixe a pressão
do paciente, mas também atue de for-
ma positiva sobre a microcirculação.”
É justamente este fato que o estudo
acaba de comprovar.
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microcirculação cutânea de três grupos
de pessoas: 70 indivíduos com pressão
arterial normal, 24 hipertensos que nun-
ca passaram por tratamento e 76 paci-
entes em situação controlada há pelo
menos 12 meses. O resultado confir-
mou que a rarefação capilar é maior
entre hipertensos não tratados e que a
terapia anti-hipertensiva exerce efeito
positivo sobre a microcirculação, con-
tribuindo, portanto, para a prevenção
de doenças decorrentes da hiperten-
são arterial.

Como os pacientes hipertensos são
tratados por uma associação de medi-
camentos, a pesquisa não pôde preci-
sar quais drogas são responsáveis pelo
efeito sobre a microcirculação. Essa
questão poderá ser respondida por um
estudo experimental de avaliação do
efeito de drogas específicas sobre a mi-
crocirculação de camundongos, em
curso no Laboratório de Farmacologia
Neuro-Cardiovascular do IOC.

Pesquisa do IOC descobriu novos benefícios da terapia anti-hipertensiva


