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O interesse crescente pela rigidez arterial e suas 
consequências, além da pressão aórtica central, nos leva a 
comentar importante artigo publicado na revista científica, 
Hypertension 2009, 54:375-383., uma vez que abrange 
excelente revisão, de forma impecavelmente didática e 
indispensável para os que se interessam ou se dedicam à 
esta área. Além disso, o artigo tenta dirimir dúvidas e desfaz 
certas crenças até então sustentadas por alguns, na tentativa 
de estabelecer paradigmas que expliquem os fenômenos 
hemodinâmicos e estruturais que ocorrem, tanto na periferia 
quanto na região central da árvore arterial, levando-se em 
consideração, naturalmente, as diferentes faixas etárias dos 
indivíduos. O artigo em questão foi publicado por uma distinta 
plêiade de estudiosos no assunto tais como os Drs. Alberto 
Avolio, engenheiro fisiologista australiano, além de outras 
figuras expoentes como os franceses, Prof. Michel Safar, Pierre 
Boutouyrie e os britânicos, Carmel McEniery (Cambridge-UK) 
e John Cockcroft (Cardiff-UK), dentre outros colaboradores. 

Importante dizer que quando se fala em amplificação, isto 
nos remete a um fenômeno de transmissão da onda de pulso 
gerada na sístole (aorta) em direção aos vasos periféricos. O 
artigo aponta, inicialmente, para quatro importantes novas 
realidades, chanceladas pelas últimas Diretrizes da Sociedade 
Européia de Hipertensão: 1. a rigidez aórtica foi introduzida 
como um índex de lesão de órgão-alvo; 2. A pressão arterial 
sistólica (PS) e a pressão de pulso (PP) podem diferir entre 
as artérias braquial e central (aorta e seus ramos proximais); 
3. os efeitos dos medicamentos anti-hipertensivos sobre a 
pressão no braço não reflete invariavelmente aqueles efeitos 
vistos na pressão central e; 4. a pressão central (aórtica) está 
significativamente relacionada a eventos cardiovasculares. 
Tais premissas são realidades incontestes na atualidade e nos 
desafiam cada vez mais para enxergarmos com uma lupa 
o que se passa na “boca do coração” (aorta) em termos de 
avaliação prognóstica quando comparamos as informações 
advindas da pressão braquial. Ou seja, até quando iremos 
acreditar exclusivamente nas informações (científicas) oriundas 
dos sons de Korotkoff? 

A característica mais óbvia da pressão sanguínea no leito 
arterial, geralmente, negligenciada por décadas, tanto na 
prática clínica quanto em pesquisa, é que ela é uma onda 
periodicamente oscilatória que viaja do coração em direção 
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às artérias periféricas, denominada de onda de pulso. A 
pressão da onda de pulso pode ser refletida e amplificada (1), 
tem amplitude e frequência e esses parâmetros podem ser 
analisados no tempo (domínio do tempo) e como componentes 
harmônicos sinusoidais (domínio de frequência). Ambas 
abordagens propiciam resultados análogos. A avaliação da 
amplificação da pressão de pulso é baseada na avaliação 
sequencial ou idealmente simultânea das pressões braquial 
(periférica) e central (aórtica). Esta necessidasde surge 
primariamente porque: 1) a amplificação da pressão de pulso 
(PP) é altamente variável intra e entre indivíduos e (2) os 
modelos de regressão aplicados para predizer a amplificação 
da PP explicam menos do que 70% da variabilidade. 

Apesar da avaliação invasiva das pressões braquial e 
central ser o método padrão para avaliar a real magnitude 
da amplificação, o método não-invasivo tem se tornado 
largamente difundido e oficialmente reconhecido na prática 
clínica, apesar das suas limitações. Dois métodos se destacam: 
1) o uso da função de transformação matemática radial-aorta 
da forma da onda de pressão (GTF). Este método utiliza a 
tonometria por aplanação da onda de pulso radial. O principal 
problema desta técnica é que os registros não-invasivos da 
pressão no membro superior do corpo (usualmente a artéria 
braquial) são usados para calibrar a onda de pulso radial. O 
segundo método avalia a pressão sistólica na artéria carótida 
comum como variável substituta para a pressão na aorta 
ascendente. Devido ao fenômeno de amplificação, a pressão 
sistólica é aproximadamente maior em 2 mmHg na artéria 
carótida do que na aorta.  A onda de pressão de pulso é 
obtida igualmente por tonometria de aplanação diretamente 
da carótida e é calibrada pela média da medida não-invasiva 
e pressão diastólica. A pressão diastólica pode ser obtida 
diretamente de leituras na artéria braquial. Considerando-se 
a idade do indivíduo, percebe-se claramente que o fenômeno 
denominado de “amplificação” cresce de regiões centrais para 
a periferia, ou melhor, no jovem, a amplificação da pressão de 
pulso vai crescendo da aorta (elástica) para a periferia (menos 
elástica). No indivíduo idoso, como a artéria aorta (e seus 
ramos proximais) está menos elástica, a pressão aórtica central 
sendo maior, a diferença da amplificação entre a região central 
(aorta) e a periferia (vasos periféricos – braço) vai diminuindo 
a medida que o indivíduo envelhece. 
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O que precisa ficar bem claro é que alguns iniciantes neste 
assunto têm confundido augmentation índex (AI) ou índice de 
incremento com índice de amplificação. O que não significam 
a mesma coisa. Augmentation índex é a relação entre o delta 
P/PP, ou seja, é o incremento da pressão sistólica quando 
a onda refletida entra na sístole que ainda não acabou (a 
onda retorna rapidamente com velocidade para dentro do 
ventrículo E) dividido pelo valor absoluto da PP. Em resumo, 
o augmentation índex é um incremento. A amplificação é 
um fenômeno de transmissão, completamente diferente do 
primeiro, e que está relacionado com a idade do indivíduo. 

Quanto mais jovem, maior a amplificação do centro para a 
periferia. Além do mais, usar o tão badalado augmentation 
index como fator prognóstico, é muito discutível, uma vez 
que a partir dos 60 anos de idade, este parâmetro (AI) tende 
a estabilizar ou até mesmo a diminuir, pois o denominador vai 
crescendo por conta da PP que vai aumentando nos idosos. 
Ou seja, o uso clínico do AI é limitado. No entanto, os estudos 
do fenômeno de amplificação da pressão de pulso e a pressão 
aórtica central são os mais promissores elementos do ponto 
de vista clínico e prognóstico, muito embora, há ainda muitas 
dúvidas a serem esclarecidas nesta área. 


