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Etiologia HA(secundária

INTRODUÇÃO: Hipertensão arterial (HA) secundária ocorre mais em crianças e adolescentes, e estenose de aorta (EA) e/ou artéria renal (EAR)
é importante causa, que geralmente requer tratamento intervencionista, que pode ser feito por angioplastia com ou sem implante de stent,
ou por cirurgia. Há poucas evidências da evolução em fase adulta desta população.
OBJETIVOS: Avaliar evolução a longo prazo de crianças/adolescentes com HA secundária a EA/ EAR submetidas a tratamento intervencionista
(cirurgia/ angioplastia).
MÉTODOS: Tipo de estudo: estudo clínico, observacional, retrospectivo. Foram incluídos retrospectivamente crianças e adolescentes
portadoras de HA secundária a EA e/ou EAR, que foram submetidas a tratamento intervencionista (cirurgia/angioplastia) ou clinico no
Instituto do Coração da FMUSP com evolução na fase adulta. Coleta de dados: Avaliação retrospectiva de registros de prontuários de 26
crianças/ adolescentes com HA secundária a EA (n=14) / EAR (n=22), idade media 13,2 anos (6S18 anos). Etiologias principais: Arterite de
TakayasuSAT (18), fibrodisplasia (6), Síndrome de Goldenhar (1), e WilliamsSBeuren (1). Repercussões clínicas: Doença Renal Crônica (DRC)
(RFG<60ml/min/1.73m2)S11,5%; Insuficiência CardíacaS26,9%; ClaudicaçãoS11,5%. Em pacientes com AT, comprometimento de outras artérias
em 55,5%, principalmente carótidas, subclávias e mesentéricas.
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RESULTADOS: Dos 26 pacientes, 2 faleceram < 2 anos após
procedimento (falência de múltiplos órgãos e infarto
miocárdico). Foram obtidos dados de evolução em fase
adulta (média 20 anos após intervenção) em 11 pacientes;
idade 38,5±8 anos, 6 mulheres/5 homens.
CONCLUSÃO: Evolução em fase adulta após intervenção
para correção de HA secundária a EA/EAR em
crianças/adolescentes mostra manutenção de antiS
hipertensivos em todos, e reSintervenções e eventos mais
frequentes em pacientes com AT.
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ESPECIFICAÇÕES
Ambosffaleceram <2fanos após proceddimento (falênciaf
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