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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A hipertensão arte-
rial sistêmica (HAS) é conhecidamente uma das princi-
pais doenças relacionadas à doença renal crônica. Muitos 
estudos têm demonstrado uma correlação entre as lesões 
ateroscleróticas no fundo do olho e o grau de aterosclero-
se renal, secundário à hipertensão arterial, validando este 
dado como uma importante rotina semiotécnica para a 
depuração de nefropatias em hipertensos. O objetivo deste 
estudo foi verificar a presença de correlação entre esses 
dois acometimentos.
MÉTODO: Foram selecionados 30 pacientes baseados nos 
critérios de inclusão do estudo. A depuração da creatinina 
e a microalbuminúria foram utilizadas para avaliar a pre-
sença de nefropatia. Alterações retinianas foram estabe-
lecidas pela oftalmoscopia indireta. As correlações foram 
estudadas pelo método de Spearmam. Análise de múltipla 
Variância e o teste do Qui-quadrado foram empregados 
para estabelecer o impacto dos diversos fatores sobre as 
variáveis.
RESULTADOS: 68,2% dos pacientes com retinopatia 
apresentaram nefropatia hipertensiva (NH), enquanto que 
41,7% dos nefropatas tinham também retinopatia hiper-
tensiva (RH) (x2 = 4,75; p < 0,05). Fatores de risco para 
aterosclerose, fármacos utilizados e os sintomas nefrológi-
cos não diferiram entre os grupos. Pacientes com concomi-
tância de NH e RH, apresentaram valores mais elevados 
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de microalbuminúria quando comparados ao grupo sem 
acometimento e ao grupo com NH. Detectou-se correlação 
significativa entre essas complicações (r = 0,42; p < 0,05).
CONCLUSÃO: A retinopatia hipertensiva na população 
estudada, apresentou correlação com a ocorrência da ne-
fropatia hipertensiva. O encontro de alterações microvas-
culares em pacientes hipertensos, na fundoscopia, sugere 
investigação da lesão renal.
Descritores: fundo de olho, hipertensão, insuficiência renal, 
nefroesclerose.

SUMMARY 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Hypertension is a 
commonly cited cause for declining renal function. Pres-
ence of retinal arteriolar abnormalities has been postulat-
ed to represent an indicative of systemic microcirculatory 
damage and renal dysfunction secondary to hypertension. 
Demonstration of this microvascular damage may provide 
a useful indicator of at-risk individuals for progressive re-
nal function decline. The purpose of this investigation is to 
describe the associations between these abnormalities.
METHODS: Thirteen patients were recruited based in the 
inclusion conditions of the study. Glomerular filtration rate 
and the microalbuminuria were used to evaluate the neph-
ropathy presence. Retinal arteriolar abnormalities were 
evaluated by using indirect fundoscopy. Correlations were 
examined by using Spearman correlation test. Test of Mul-
tiple Variance and Chi-square test were used to establish 
the impact of the several factors on the variables.
RESULTS: 68.2% of patients with retinopathy showed 
hypertensive nephropathy (HN), while 41.7% of patients 
with nephropathy also had hypertensive retinopathy (HR) 
(x2 = 4.75; p < 0.05). Risk factors for arteriosclerosis, used 
medications and the nephrological symptoms did not differ 
among the groups. Cases with both complications (HN + 
HR), presented higher values of microalbuminuria as com-
pared to those without HR, with or without HN. Signifi-
cant correlation was detected between the 2 complications 
(r = 0.42; p < 0.05).
CONCLUSION: This investigation shows correlation be-
tween the presence of HR and HN. Presence in the fundos-
copy of such retinal microvascular abnormalities, in hyper-
tensive patients, suggests screening for renal dysfunction.
Keywords: eye fundus, hypertension, nephrosclerosis, renal 
Insufficiency. 
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iNtRODUÇÃO

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é considerada um 
dos maiores desafios de saúde pública da atualidade. É de-
finida como uma entidade clínica na qual o individuo apre-
senta níveis médios de pressão arterial que conferem signifi-
cativo aumento do risco de eventos cardiovasculares a curto 
ou longo prazo. Seu diagnóstico é baseado na verificação da 
pressão arterial, onde valores persistentes (aferidos em duas 
ou mais consultas) de pressão arterial sistólica (PAS) acima 
de 140 mmHg e de pressão arterial diastólica (PAD) acima 
de 90 mmHg, identificam a população hipertensa1.
Etiologicamente, a HAS está relacionada a fatores genéti-
cos (familiares e raciais), culturais (padrão alimentar, se-
dentarismo e obesidade), entre outros2-4.
A pressão arterial elevada possui correlação com altas ta-
xas de mortalidade e morbidade, na população em geral. 
As incidências de doença renal em estágio terminal e insufi-
ciência cardíaca, são duas outras condições em que a hiper-
tensão tem um papel causador principal, continuam a au-
mentar. Em relação ao rim, a hipertensão arterial pode ser 
tanto causa como conseqüência de doença renal. Múltiplas 
anormalidades na função renal desempenham um papel 
crítico no desenvolvimento da HAS, entre elas: alterações 
nos mecanismos de reabsorção do sódio, do controle do vo-
lume extracelular, do sistema renina-angiotensina e da sen-
sibilidade ao sal. A hipertensão, quando secundária, ocorre 
freqüentemente em decorrência de doenças renais, ou seja, 
parenquimatosas ou de hipertensão renovascular5-7.
A hipertensão representa importante fator de risco para a 
perda progressiva da função renal, de acordo com as esta-
tísticas dos bancos de diálise em diversos países. Na popu-
lação negra, é a causa mais comum de doença renal termi-
nal, responsável por 35% a 40% dos casos. Na população 
branca, é a segunda causa de doenças renais terminais nos 
EUA e na Europa (20% a 25% dos casos), apesar de este ser 
considerado um diagnóstico superestimado, feito de forma 
presuntiva na maioria dos pacientes8-10.
Enquanto a progressão da insuficiência renal é rápida em 
pacientes com hipertensão maligna não tratada, o curso do 
envolvimento renal na hipertensão benigna é variável, em-
bora quanto mais intensa e duradoura a hipertensão, tanto 
mais grave a lesão e conseqüente impacto sobre a função 
renal. Ademais, a grande maioria dos pacientes com doen-
ça renal desenvolve ou agrava a HAS à medida que a fun-
ção renal diminui5 11-13. 
Na nefropatia hipertensiva, as pequenas artérias dos rins, in-
cluindo a arteríola aferente, sofrem um número de mudanças 
patológicas, que altera toda a auto-regulação renal. Assim 
como nos demais vasos, a arteríola aferente exibe disfunção 
endotelial e prejudica a auto-regulação adaptativa. Com o 
passar do tempo, esse defeito aumenta pelas mudanças histo-
lógicas provocadas pela hiperplasia e posterior hialinização 
da camada íntima. Assim, a progressão do estreitamento dos 
vasos pré-glomerulares pode resultar em isquemia glomeru-
lar e túbulo-intersticial, induzindo à atrofia tubular e à fibro-
se intersticial. Como resultado, há declínio na taxa de filtra-
ção glomerular, que pode ser evidenciada pela diminuição da 

depuração da creatinina. As lesões estruturais no glomérulo 
causadas pela HAS produzem alterações nas barreiras à fil-
tração de proteínas, havendo extravasamento anormal de al-
bumina para o filtrado glomerular. Sendo, assim, a pesquisa 
da microalbuminúria é um marcador da lesão renal tanto na 
nefropatia diabética quanto na hipertensiva14-18.
A HAS também provoca alterações nas circulações da reti-
na e coróide levando a conhecida retinopatia hipertensiva. 
Inicialmente, ocorre uma vasoconstrição focal ou generali-
zada das arteríolas retinianas, resultando em estreitamento 
arteriolar, aterosclerose, espessamento da parede das arté-
rias retinianas, espasmo arteriolar focal e cruzamentos ar-
teriovenosos patológicos. Pode haver também lesão da bar-
reira hematorretiniana, resultando em extravasamento de 
plasma e elementos figurados do sangue para a retina19-22.
Clinicamente podem ser observados hemorragias, exsuda-
tos duros, exsudatos algodonosos e o edema de papila. Em 
1939, Keith Wagener e Barker desenvolveram uma classifi-
cação para estadiamento da retinopatia hipertensiva (Tabe-
la 1), onde os graus I e II são conseqüências do remodela-
mento vascular, enquanto que os graus III e IV são marcos 
da hipertensão maligna acelerada, que leva a lesão tecidual 
grave, com isquemia e hemorragia tecidual, associada ou 
não com edema cerebral18,21.

Tabela 1 – Classificação da Retinopatia Hipertensiva de 
Keith-Wagener
Grau 0 Sem alterações retinianas
Grau I Estreitamento arteriolar e alterações do reflexo 

arteriolar leves
Grau II Estreitamento arteriolar e alterações dos reflexos 

arteriolar mais acentuados e cruzamento artério-
venular

Grau III Alterações do grupo II, hemorragias retinianas e 
exsudatos

Grau IV Alterações do grupo III e papiledema

O grau de esclerose arteriolar retiniana geralmente depende 
da duração e gravidade da hipertensão, e espelha o acometi-
mento vascular de outros órgãos (p. ex.: cérebro, rins)23. Base-
ados nesse espelhamento, muitos estudos têm observado cor-
relação significativa entre as lesões ateroscleróticas no fundo 
do olho e o grau de aterosclerose presente em biópsias renais18. 
Assim, o fundo de olho é uma técnica semiológica valiosa na 
avaliação dos pacientes portadores de HAS24,25.
O objetivo do presente estudo foi correlacionar a presença 
de nefropatia, em pacientes hipertensos, com alterações de-
tectadas no exame de fundo de olho. 

MÉtODO

Após aprovação do Comitê de Ética da Instituição, rea-
lizou-se o estudo selecionando aleatoriamente pacientes 
hipertensos essenciais diagnosticados há pelo menos cin-
co anos, provenientes dos ambulatórios de Cardiologia e 
Nefrologia do Hospital Escola Dr. José Carneiro, depois 
de adequada divulgação e obtenção do consentimento pós-
informação. Os procedimentos seguidos foram de acordo 
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com os padrões éticos da Declaração de Helsinki de 1975, 
tal como revista em 1983. Os critérios de exclusão foram 
pacientes menores de 35 anos, acima de 75 anos, diabéticos, 
portadores de hepatopatia e/ou de doenças auto-imunes. 
Os pacientes foram atendidos segundo um protocolo pré-de-
terminado que consistiu de anamnese e adequada aferição 
da pressão arterial. O exame de fundo de olho foi realizado 
10 a 20 minutos após a instilação de colírios midriáticos, 
através da oftalmoscopia indireta. Após este atendimento, o 
paciente era submetido à avaliação da função renal, através 
da depuração da creatinina e à pesquisa da microalbuminú-
ria, obtidas através da urina de 24 horas e uma amostra de 
soro coletada durante o período de coleta de urina. Após o 
recebimento da urina de 24 horas, procedia-se a medida de 
seu volume e a separação em alíquotas: uma para dosagem 
da microalbuminúria e a outra era utilizada para a medida 
da depuração da creatinina. Utilizaram-se como valores de 
referência: para microalbuminuria ≥ 30 e/ou < 300 mg/min 
e para a depuração de creatinina < 80 mL/min, eram indi-
cativos de acometimento renal.
A hipertensão foi definida como “controlada” caso houves-
se história de hipertensão com uso de medicamentos anti-
hipertensivos regularmente, cuja pressão arterial diastólica 
média (PAD) abaixo de 90 mmHg e a PAS média menor 
que 140 mmHg. A hipertensão “não controlada” foi defi-
nida como história positiva sem uso de medicamentos ou 
com uso irregular ou ainda com PAD igual ou maior que 
90 mmHg e/ou a PAS média maior que 140 mmHg. O diag-
nóstico e a classificação das alterações retinianas foram 
estabelecidos por ocasião da oftalmoscopia, usando a clas-
sificação de Keith-Wagener, porém agrupando-as em: sem 
alterações, com alterações leves (grupos I e II) e alterações 
graves (grupos III e IV), a fim de se proceder às análises de 
correlação e concordância. 
As alterações renais foram determinadas pelos níveis da de-
puração da creatinina e pela presença de microalbuminúria 
e agrupadas em: sem alterações (depuração de creatinina 
normal e ausência de microalbuminúria), alterações leves 
(apenas presença de microalbuminúria), alterações graves 
(quando presente diminuição da depuração da creatinina a 
valores abaixo de 80 mL.min).
Na análise estatística todos os dados foram previamente 
normalizados e expressos em média e desvio-padrão, usan-
do o programa SPSS. A seguir, foram construídas tabelas 

tradicionais de contingência. O teste Qui-quadrado foi em-
pregado para estabelecer o impacto de diferentes fatores 
sobre as variáveis: acometimento renal e retininiano, quan-
do presentes ou quando ausentes. As correlações entre as 
variáveis foram estudadas pela correlação de Spearmam. 
Análise de Múltipla Variância foi empregada para estabe-
lecer o impacto das diversas variáveis sobre o evento ne-
fropatia. Em todas as análises, considerou-se significativo 
quando o valor de p < 0,05.

RESUltADOS

Foram inicialmente selecionados 30 pacientes. Porém, ape-
nas 24 foram incluídos no estudo por terem o protocolo 
completo com toda a propedêutica realizada. As caracte-
rísticas sócio-demográficas e clínicas destes pacientes estão 
apresentadas na tabela 2. A média de idade dos pacientes 
foi de 56,1 ± 7,5 anos. Houve predomínio do sexo masculi-
no (70,8 versus 29,2%) da cor parda e de nível social médio, 
sendo a maioria (50%) usuária de apenas um medicamento 
anti-hipertensivo. A média do tempo de diagnóstico da hi-
pertensão foi de 7,3 ± 2,5 anos. Dos 24 pacientes hipertensos 
encaminhados para avaliação oftalmológica, 45,8% (n = 11) 
tinham algum grau de retinopatia hipertensiva e 54,2% (n = 
13) eram normais quanto à oftalmoscopia, sendo estes gru-
pos comparáveis quanto às características gerais analisadas. 
Os pacientes foram subdivididos em subgrupos segundo 
a presença ou ausência de cada complicação, cujos dados 
estão contidos na tabela 3. A média de idade do grupo de 
pacientes com NH e sem RH foi maior que dos demais, em-
bora não estatisticamente significativo. Não houve diferen-
ça na distribuição quanto ao sexo, raça e nível sócio-eco-
nômico. O tempo de diagnóstico de hipertensão foi maior 
naqueles com NH sem RH (8,3 ± 3,2, p < 0,05), entretanto 
não diferiu significativamente nos outros agrupamentos. A 
freqüência de atuais fumantes foi semelhante entre os gru-
pos, assim como a média dos seus índices de massa cor-
pórea (IMC) e o sedentarismo. Não houve diferença na 
freqüência de dislipidemia auto-referida entre os 4 grupos. 
A grande maioria dos pacientes referiu história familiar de 
hipertensão (91,7%) e novamente este dado não diferiu nos 
diversos grupos. A freqüência do número de medicações 
utilizadas e possíveis sintomas nefrológicos não diferiram 
entre os grupos. 

Tabela 2 – Características Sócio-Demográficas e Clínicas dos Pacientes Submetidos à Avaliação Oftalmológica e Renal 
(n = 24). 

Total Retinopatia Valor de p
Presente Ausente

Nº de pacientes 24 11 13 -
Sexo (M / F) 17/7 6/5 11/2 ns
Idade (anos)* 56,1 ± 7,5 55,1 ± 8,8 57,1 ± 6,2 ns
Raça (B / N / P) 6/3/11 1/2/6 5/1/5 ns
Tempo de diagnóstico (anos)* 7,3 ± 2,5 7,6 ± 2,2 7,1 ± 2,7 ns
Controle regular (sim / não) 9/15 3/8 6/7 ns

* Valores expressos em média ± DP
M = masculino; F = feminino; B = branca; N = negra; P = parda.
ns = não significativo
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Os pacientes que apresentavam ambas as complicações ti-
nham PAS maior do que os que não tinham complicações 
(165 ± 8,36 versus 146 ± 5,77, p < 0,05, respectivamente). O 
grupo com ambas as complicações também apresentou va-
lores de PAD maiores (100,8 ± 10,2, p < 0,05). A depuração 
da creatinina diferiu entre os grupos sendo menor naqueles 
com NH e RH quando comparados aos grupos sem com-
plicações e com NH (54,7 ± 15,9 versus 201,9 ± 97,1 e 72,3 
± 10,7, p < 0,05, respectivamente). Pacientes com conco-
mitância de NH e RH, apresentaram valores mais elevados 
de microalbuminúria quando comparados ao grupo sem 
acometimentos e ao grupo com NH (215,7 ± 158,7 versus 
18,4 ± 41,1 e 40,8 ± 63,3, p < 0,05, respectivamente). A mi-
croalbuminúria nos pacientes com RH sem NH não diferiu 
estatisticamente dos pacientes sem complicações.
Observou-se que a maioria dos pacientes apresentava graus 
mais leves das complicações. 68,2% dos pacientes retinopa-
tas apresentaram NH, enquanto que 41,7 % dos nefropatas 
tinham também retinopatia (x2 = 4,75; p < 0,05). Detectou-
se correlação significativa entre as 2 complicações hiperten-
sivas (r = 0,42; p < 0,05). 

DiSCUSSÃO

A busca da detecção precoce das microangiopatias na hi-
pertensão arterial se tornou ainda maior após a compro-
vação de que o diagnóstico precoce e o controle eficiente 
dos níveis pressóricos são capazes de retardar a sua pro-
gressão15,25,26. A oftalmoscopia indireta demonstrou ser um 
método simples e eficiente para o diagnóstico da retinopa-
tia hipertensiva23. A microalbuminúria está sendo reconhe-
cida como um fator de risco independente para morbidade 
e mortalidade cardiovascular, e sua dosagem tem permitido 
o diagnóstico precoce da nefropatia hipertensiva14,16.
O grau de esclerose arteriolar retiniana geralmente depende 
da duração e gravidade da hipertensão27, e espelha as con-
dições das artérias do restante do organismo23. Baseados 
nesse espelhamento, muitos estudos têm relatado correla-
ção significativa entre as lesões ateroscleróticas no fundo 
do olho e o grau de aterosclerose presente em biópsias re-
nais18,28. Diante disso, observou-se a hipótese de que uma 
concordância poderia haver por conta dos estágios evoluti-
vos da retinopatia hipertensiva e nefropatia hipertensiva.
Na tentativa de afastar causas diferentes de retinopatia que 
não hipertensiva, e também afastando o grupo de faixa etá-
ria onde a prevalência de hipertensão secundária é maior23, 
foram excluídos os pacientes hipertensos menores de 35 anos, 
acima de 75 anos, diabéticos, portadores de hepatopatia e/ou 
de doenças auto-imunes. Foram investigadas associações 

entre as complicações microvasculares hipertensivas a nível 
renal e retiniano a certos fatores de risco para aterosclero-
se, número de medicações utilizadas e os sintomas nefro-
lógicos. No entanto, a existência de associação dos fatores 
descritos à uma ou outra complicação, em particular, não 
pôde ser confirmada.
Analisando-se variáveis sócio-demográficas não foram en-
contradas diferenças no comportamento dos grupos que 
desenvolveram uma; outra ou ambas as complicações. Pa-
cientes não brancos, idosos haviam se associado a maior 
risco de retinopatia hipertensiva em alguns estudos21,23, 
Embora se tenha obtido maior número de pacientes não 
brancos e idosos, a falta de representatividade da presente 
amostra não permitiu tal análise.
A presença de microalbuminúria e baixos níveis da depu-
ração da creatinina se associaram aos casos de maior gra-
vidade clínica, caracterizados pela concomitância das duas 
complicações. Deve-se intervir terapeuticamente em ambas 
as situações, entretanto Macissac e col.14 citaram que inter-
venções médicas na fase microalbuminúrica seriam capazes 
de melhorar consideravelmente o prognóstico desta com-
plicação, ao contrário das intervenções realizadas na fase 
macroalbuminúrica, comumente realizadas nos serviços de 
saúde pública.
No presente estudo houve discreto predomínio na freqüên-
cia de RH em relação a NH. No entanto, a pesquisa sistemá-
tica de ambas as complicações mostrou que a NH esteve de 
fato mais freqüentemente presente entre os pacientes retino-
patas do que a RH entre os nefropatas. Apesar da pequena 
amostra se tornou claro a importância da realização rotinei-
ra da fundoscopia e da pesquisa de microalbuminúria na po-
pulação de hipertensos, no intuito de rastrear complicações 
renais e assim estabelecer medidas que evitem a progressão 
da lesão renal, que quando não minimizada inexoravelmente 
conduzirá à insuficiência renal crônica terminal.

CONClUSÃO

Diante do exposto, a retinopatia hipertensiva, determinada 
pelo exame de fundo de olho, na população estudada, apre-
sentou correlação com a ocorrência e gravidade da nefro-
patia hipertensiva, de modo que o encontro de alterações 
microvasculares em pacientes hipertensos, na fundoscopia, 
exige a investigação da lesão renal.
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