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Anatomia & Endotélio



Célula Endotelial



Marcadores de função endotelial



Disfunção endotelial

• Diminuição de produção / 
disponibilidade de NO;

• Desequilibrio nos factores
derivados do endotélio com 
propriedades relaxamento vs
contração;

• Precede o desenvolvimento de 
ateroesclerose;

• Reversível



Interações…



Doença Renal
• Disfunção endotelial é caracteristico de DRC terminal  estes doentes têm

elevado risco CV;

• Na DRC moderada e terminal sob hemodiálise ou diálise peritoneal existe alterção
de função endotelial coronária/ periférica ou ambas. (Annuk et al 2001 e Miyazaki 
et al 2000). 

• Pós- transplante renal…

• Etiologia multifactorial:

Aumento stress oxidativo;

Hiperhomocisteinemia;

Dislipidémia;

Hiperglicémia;

HTA;

Retenção inibidores L-arginina;

Albuminúria – pode ser o reflexo da lesão endotelial pelo aumento da 
permeabilidade.



Dislipidémia secundária

Dislipidémia secundária complexa:
• >TG;
• < (HDL) cholesterol;
• normal LDL;
• > LDL small dense;
• Apolipoproteina B pode sofrer modificações enzimáticas e 

AGE oxidação /glicosilação alteram a clearance de LDL 
mediada por receptores e prolongam o tempo de circulação
plasmática.

Mais grave no Sindrome Nefrótico.



Avaliação da função endotelial I

• Invasiva – avaliação circulação coronária epicardica / 
microcirculação;

• Periférica / Não invasiva Hiperemia reactiva:

- Flow-mediated vasodilation (FMD)da artéria braquial;

- Pletismografia digital: Tonometria arterial periférica (TAP/ 
Endopat);



Tonometria arterial periférica 1

Vantagens:
• não invasivo;
• validado;
• independente do utilizador;
• reprodutível.

Limitações: sistema nervoso autónomo
(simpático)

Outputs:
Endotélio - RHI = Reactive Hiperemia
Index;
Stiffness artérias - AI= Augmentation 
index



Tonometria arterial periférica 2 - Resultados



Ondas…



• Velocidade de onda de pulso

• (MAPA 24h – padrão Dipper, 
non Dipper e Dipper reverso);

• Métodos de imagem:
- IMTc;
- Score de Cálcio (Angio-TC 

coronárias)

Avaliação da “rigidez” arterial



IMTc (intima-media thickness carótidas)



• cIMT increased significantly with body dimensions, BP and pulse pressure;
• In a stepwise multivariate model, systolic BP SDS and BMI SDS were significant 

independent positive predictors of cIMT SDS 

Anke Doyon et al Hypertension. 2013;62:550-556.







Lesão cardiovascular na DRC



Melhoria da função endotelial…

• Estatinas: efeitos benéficos na circulação
coronária e periférica – via antioxidante / anti-
inflamatória – restabelece niveis de NO –
efeito independente da acção
hipolipemiante elevação enzima NOs;

• Fármacos anti- HTA:  b-block, IECAs, Antag. CC 
(biodisponibilidade NO, via NOs;

• Lifestyle: exercício físico, redução de peso, 
alimentação (polifenois – fruta, chá, cacau)
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