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Introdução

As evidências sobre a participação do sistema nervoso
simpático (SNS) no controle das funções cardiovasculares e
metabólicas normais e seu papel na gênese e manutenção de
várias doenças são amplas. A importância da compreensão do
funcionamento do SNS e dos sistemas a ele relacionados é in-
dispensável não somente para elucidar a fisiopatologia de vá-
rias doenças, mas também para entender como drogas que agem
no sistema simpático interferem na evolução das doenças, al-
terando de forma significativa o prognóstico dos pacientes.
Nesse sentido, a Hipertensão Arterial Sistêmica, condição de
grande morbi-mortalidade cardiovascular, é um exemplo de
doença na qual o SNS tem participação na evolução (gênese e
manutenção da hipertensão) e na apresentação clínica (lesões
nos órgãos-alvo) dos pacientes. Além disso, na terapêutica da
HAS, o uso de drogas que bloqueiam a atividade simpática
(central ou periférica) mostra-se extremamente benéfica, com
significativa diminuição das taxas de eventos cardiovasculares
em todos os grupos de pacientes hipertensos.

Evidências do aumento da atividade do
SNS na HAS

Estudos em famílias e filhos de hipertensos
Existe uma tendência de a HAS ocorrer em famílias, e se

o SNS desempenha um papel importante na gênese da HAS,
evidências de aumento da atividade simpática devem estar pre-
sentes em filhos normotensos de pais hipertensos. Infere-se
também que esses mesmos filhos podem apresentar níveis de
pressão arterial e catecolaminas maiores que os dos controles,
filhos de normotensos. Evidências obtidas em uma série de
estudos em famílias mostram resultados conflitantes. Mais re-
centemente, um estudo de coorte com normotensos filhos de
hipertensos demonstrou de forma convincente o papel do au-
mento da atividade simpática na gênese da HAS primária, bem
como a associação precoce com distúrbios metabólicos espe-
cificamente na alteração do metabolismo da glicose. No estu-
do, em que 600 jovens japoneses tiveram seguimento longitu-
dinal de 10 anos, a história familiar de HAS foi capaz de pre-
dizer a presença de hiperinsulinemia, resistência à insulina e
respostas supranormais de noradrenalina plasmática e insuli-
na à sobrecarga de glicose. A concentração inicial elevada de
noradrenalina plasmática foi forte preditora do aumento de
pressão arterial e futuro desenvolvimento de hipertensão crôni-
ca. Os resultados sugeriram não somente que o aumento da ativi-
dade simpática precede e prediz o desenvolvimento da HAS, mas
que os fatores ambientais e/ou distúrbios metabólicos interagem
com o simpático na gênese da hipertensão. Trabalhos do nos-
so grupo evidenciaram que filhos normotensos de pais hiper-
tensos apresentam níveis maiores de PA de consultório e du-
rante monitorização prolongada da pressão arterial, níveis ele-
vados de noradrenalina no sangue periférico, colesterol, tri-
glicérides e glicose, bem como discretas alterações no contro-
le barorreflexo. A atividade simpática periférica, obtida por
meio da técnica de microneurografia, mostrou-se significati-
vamente mais elevada em filhos de hipertensos “malignos”,
quando comparados com filhos de normotensos.

Obesidade e aumento da atividade simpática na
hipertensão inicial
Obesidade e HAS têm forte correlação positiva em todas

as idades, independentemente de sexo ou raça. Aumento da
atividade simpática tem sido demonstrado em indivíduos obe-
sos e há uma aceitação geral de que o SNS contribui na gêne-
se da hipertensão relacionada à obesidade. Parece ocorrer uma
relação do tipo ciclo vicioso entre ganho de peso, aumento da
atividade simpática, resistência à insulina e HAS. O ganho de
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peso resulta em aumento da atividade simpática, que pode le-
var a resistência à insulina e hiperinsulinemia. O ciclo é refor-
çado pela tendência de a hiperinsulinemia estimular o apetite,
o ganho de peso e o aumento da atividade simpática. Em um
trabalho de revisão, Golstein concluiu que, na maioria dos es-
tudos, jovens com hipertensão classificados como “borderline”
ou limítrofe apresentavam níveis elevados de noradrenalina
plasmática quando comparados com seus controles normais
(usualmente com menores índices de massa corporal). Subse-
qüentemente a essa revisão, um estudo prospectivo em
Tecumseh, Michigan, evidenciou que 37% dos hipertensos jo-
vens com HAS “borderline” apresentavam elevação da nora-
drenalina plasmática, da freqüência cardíaca, do débito cardía-
co e do fluxo de sangue para o antebraço. Esse padrão, deno-
minado de aumento do SNS com estado circulatório hiperdi-
nâmico (circulação hipercinética), persistiu por 5 a 23 anos, e
foi também associado a história de HAS nos pais. Níveis ele-
vados de adrenalina foram também relatados nas fases iniciais da
HAS primária. Esse fato é de interesse, pois a adrenalina pode
ser captada da circulação pelas terminações nervosas simpáticas,
onde pode aumentar a liberação a noradrenalina liberada por cada
impulso nervoso, pela estimulação de β-receptores pré-sinápticos
(chamado efeito co-transmissor). Essa relação pode ser um im-
portante fator para o desenvolvimento do aumento do SNS sus-
tentado relacionado ao estresse emocional (caracterizado por
incrementos episódicos de catecolaminas plasmáticas).

Envelhecimento, aumento do SNS e HAS
sustentada
Aumentos de noradrenalina plasmática com a idade ocor-

rem em paralelo com aumentos dos níveis de pressão arterial e de
resistência vascular sistêmica. Mesmo após o ajuste pela idade,
uma grande correlação residual existe entre noradrenalina plas-
mática e resistência vascular sistêmica em pacientes hipertensos.
Outras modificações cardiovasculares relacionadas ao envelheci-
mento podem também contribuir para aumentos do SNS com a
idade, tal como a função comprometida dos receptores cardiopul-
monares e receptores aórticos. O aumento crônico da resistência
vascular tende a diminuir a performance cardíaca, exacerbando a
depressão da função cardíaca associada à diminuição dos recep-
tores β-adrenérgicos. No estudo “Normative Aging Study”, den-
tre vários parâmetros testados como determinantes da pressão
arterial a taxa de excreção urinária de noradrenalina foi a que
obteve uma das maiores correlações, independentemente da idade.

A adequação de um dado nível de descarga simpática deve
ser julgada em relação aos níveis de pressão arterial. Se a pres-
são arterial está elevada, a atividade do SNS deve estar reduzi-
da. Dessa forma, uma atividade simpática normal em presença
de HAS crônica deve ser considerada inapropriada. Vários tra-
balhos na literatura demonstraram correlação direta entre ati-
vidade simpática periférica, avaliada por meio da técnica de
microneurografia, e aumentos dos níveis de HAS.

Maior responsividade ααααα-adrenérgica na HAS
Outro aspecto de impacto biológico da maior atividade

do SNS na HAS é a observação de uma elevada sensibilidade

α-adrenérgica na HAS. Estudos demonstraram a presença de
uma maior vasodilatação em hipertensos, comparados a nor-
motensos, em resposta a bloqueio α-adrenérgico agudo; e que
essa maior sensibilidade α-agonista está possivelmente ligada
ao metabolismo anormal de ácidos graxos nos vasos sangüíneos.
O impacto total do SNS no sistema cardiovascular depende da
quantidade da descarga (atividade) do simpático e também do
grau de sensibilidade dos receptores adrenérgicos. Assim, ve-
rificando-se a sensibilidade pressora α-agonista simultaneamen-
te com a descarga simpática, detecta-se, em indivíduos nor-
mais, uma relação inversa entre essas variáveis. Entretanto, em
pacientes hipertensos tal correlação está prejudicada, e isso
ocorre de forma proporcional  à  duração da hipertensão e ao
nível de elevação. Esse achado tem sido interpretado como con-
seqüência de alterações estruturais vasculares crônicas (remo-
delamento), relacionadas à HAS, em que os vasos reagem de
forma mais intensa aos estímulos simpáticos.

SNS na HAS secundária
Corroborando a idéia da importante participação do SNS

na HAS crônica há o fato de que em várias formas de HAS
secundária pode-se demonstrar atividade simpática aumenta-
da, elevação de catecolaminas ou controle reflexo autonômico
alterado. Exemplos são feocromocitoma, excesso de esterói-
des, HAS renovascular e insuficiência renal crônica. O eviden-
te efeito hipotensor de drogas simpatolíticas, de ação central
ou periférica, na HAS secundária é mais uma evidência do pa-
pel do SNS na HAS estabelecida, de qualquer etiologia.

Mecanismos de aumento da atividade do
SNS na HAS

Passados muitos anos de investigação, a origem do au-
mento da atividade do SNS permanece ainda obscura. Várias
hipóteses tentam explicar os possíveis mecanismos que levam
à hiperatividade neuroadrenérgica associada à HAS.

Tem-se demonstrado repetitivamente, pelo menos em
modelos animais, um excessivo “drive” hipotalâmico que fa-
vorece a origem “central” da simpatoexcitação. Em humanos,
mais recentemente, foi descrita uma condição patológica – de-
nominada compressão neurovascular (CNV) – na região ros-
troventrolateral da medula (RVLM), que pode estar associada à
HAS. Trabalho do nosso grupo demonstrou que há relação entre
a presença de CNV (detectada por meio da ressonância nuclear
magnética) na região RVLM e a maior atividade simpática peri-
férica, avaliada por meio da microneurografia. Outra situação
relacionada a HAS e hiperatividade simpática é a Síndrome da
Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS). Vários mecanismos são
sugeridos para explicar a relação entre episódios noturnos de
hipoxia/hipercapnia e os aumentos sustentados da atividade
do SNS nos portadores de SAOS, especialmente as alterações
no controle reflexo cardiovascular (quimiorreflexo).

Como o barorreflexo representa o maior mecanismo re-
flexo envolvido na modulação fisiológica da atividade simpá-
tica, vários autores sugeriram a hipótese de que a redução na
influência inibitória exercida pelos receptores aórticos e caro-
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tídeos (barorreflexo) sobre a atividade simpática poderia cau-
sar a hiperatividade simpática em pacientes hipertensos.

Em vários modelos de HAS em animais demonstrou-se
que o barorreflexo não é capaz de tamponar os aumentos crô-
nicos de pressão arterial, devido principalmente ao mecanismo
de “adaptação” ou “resetting” dos pressorreceptores periféricos.
A adaptação dos pressorreceptores não priva o indivíduo do me-
canismo de tamponamento de variações agudas, tanto nas que-
das quanto nos aumentos, da pressão arterial. Entretanto, a adap-
tação se acompanha de queda da sensibilidade do barorrefle-
xo, o que pode determinar uma maior labilidade da pressão
arterial e mesmo aumento do tônus basal simpático.

Estudos em humanos apresentaram resultados conflitan-
tes, alguns apontando para uma menor sensibilidade do baror-
reflexo e outros não-evidenciando essas alterações.

Estudos do nosso grupo demonstraram a presença de dis-
função do barorreflexo e aumento de atividade simpática em
filhos de pais hipertensos, quando comparados com filhos de
normotensos, sugerindo que alterações no SNS podem ter uma
influência genética, e estar relacionados à gênese da HAS.

Alterações estruturais vasculares ocorrem em associação
com o aumento da idade, especificamente uma diminuição na
complacência vascular da aorta e dos grandes vasos. No proces-
so de envelhecimento aumenta a síntese do colágeno e diminui a
síntese de elastina, levando ao enrijecimento dos vasos. Na HAS
esse processo ocorre prematuramente. Como resultado direto das

alterações mecanico-elásticas da parede dos vasos, ocorre menor
distensibilidade dos pressorreceptores, levando a uma menor sen-
sibilidade do barorreflexo e conseqüente menor atividade sim-
patoinibitória do barorreflexo.

Na HAS, graus variados de hipertrofia do ventrículo es-
querdo (HVE) estão presentes. A HVE decorre da hipertrofia
dos cardiomiócitos e da proliferação de colágeno (aumento da
matriz extracelular). Ambos os processos contribuem para o
endurecimento ventricular, menor relaxamento e a síndrome
da disfunção diastólica. O enrijecimento cardíaco atua como
uma influência restritiva no reflexo desencadeado pelos recep-
tores cardiopulmonares, diminuindo o efeito desse reflexo so-
bre a inibição do SNS. A menor atividade do reflexo cardio-
pulmonar em pacientes hipertensos foi demonstrada por vári-
os grupos, incluindo o nosso. Portanto, as alterações estrutu-
rais dos grandes vasos e do coração na HAS colaboram para as
alterações na regulação reflexa da pressão arterial e conseqüen-
temente para o aumento da atividade simpática.

Como conclusão, a inapropriada atividade do SNS é um
fator crítico na patogênese e manutenção da hipertensão arte-
rial crônica, primária ou secundária. A atividade simpática
aumentada é perpetuada pela obesidade, pela resistência à in-
sulina, e pela adaptação e/ou menor sensibilidade do controle
reflexo cardiovascular (barorreflexo) e do reflexo cardiopul-
monar. Mais estudos são necessários para elucidar melhor os me-
canismos que levam ao aumento da atividade do SNS na HAS.
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