
Ablação arteria renal  

Principais estudos 



O que é? 





Em quem aplicar? 
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• Excluir HAS do avental 
branco 

• 3 ou mais agentes 
antihipertensivos 

• 1 agente diurético 

Condições 

• Apnéia do sono 

• Hiperaldosteronismo 

• Doença crônica renal 

• Estenose de artéria 
renal 

• Medicamentos e 
substâncias 

Função renal 

• Anatomia da artéria 
renal 

• Comorbidades 



Qual o motivo? 











Desde quando? 





Grande parte dos estudos mostra redução da 
PA no consultório havendo discrepancias 

quando se utiliza o MAPA 



Padrão de redução da PA ao longo do tempo 











Critérios standard de inclusão na maioria dos estudos 
 
 Maior que 18 anos 
 PAS maior que 160 ou maior que 150mmHg em diabéticos 
 Uso de 3 ou mais antihipertensivos 
 Uso de 1 diurético 
 Função glomerular maior que 45ml/min/1,73 m² 
 Descartar causas secundárias 
 Descartar diabetes tipo 1 
 Ausência de anormalidades renovasculares 
 Ausência de doença valvar 
 Ausência de gravidez 
 Uso de medicação estável nos ultimos 3 meses 



Eventos adversos 
Autor Ano  Cateter Efeito adverso 

Esler 
Simplicity 2 

2010 Simplicity 1 pseudoaneurisma femular 
1 infecção urinária 
1 admissão por parestesia 
7 (13%) bradicardia intraprocedimento resolvido com 
atropina 

Ewen 2014 Simplicity NR 

Mahfoud 2014 Simplicity NR 

Pokusholav 2012 Navistar ThermoCool Sem complicações no procedimento ou seguimento 

Bhatt 
Simplicity 3 
 

2014 Simplicity Morte 0,6% 
Infarto do miocardio 1,7% 
Elevação creatinina >50% 1,4% 
Evento embólico 0,3% 
Crise hipertensiva 2,6% 
AVC 1,1% 
Estenose de arteria renal nova  >70% da luz  0,3% 
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Avaliação PA com 
MAPA base e 6 meses 

após procedimento 

535 pacientes 

Grupo Ablação artéria 
renal 

2 
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simulado 

(somente angiografia) 

1 



• Critério de inclusão: standard 
• Critérios de exclusão: 

–  standard  
– Internação por HAS no ultimo ano 
– Estenose de artéria renal maior que 50% 
– Aneurisma de arteria renal, multiplas arterias 
– Diametro da arteria renal menor que 4mm ou arteria 

renal curta menor que 20mm 
 

– Sucesso diferença maior que 5mmHg em relação ao 
placebo 









Conclusão 

• O estudo confirma a segurança de denervação renal com o 
cateter Symplicity; no entanto, um efeito redutor significativo na 
PA  no MAPA de 24 horas não foi observada. Além disso 
pesquisas clínicas com desenho rigoroso serão necessárias para 
entender se a desnervação renal tem qualquer papel no 
tratamento de hipertensão resistente. 



Autor Ano  Cateter Número 
Pacientes 
Denervação 

Número de 
Pacientes  
Controle 

Não 
respondedores 

Esler 
Simplicity 2 

2010 Simplicity 52 53 16% 

Ewen 2014 Simplicity 50 10 14% 

Mahfoud 2014 Simplicity 55 17 NR 

Pokusholav 2012 Navistar 
ThermoCool 

13 14 0% 

Bhatt 2014 Simplicity 364 171 NR 



• Em conclusão a meta-análise mostra que 
Denervação renal  é superior a terapia médica 
otimizada na redução da PA, no entanto, a 
heterogeneidade entre as populações de 
estudo é alta, e mais dados são necessários 
para melhor comparar as estratégias de 
tratamento.  


