
VELOCIDADE DE ONDA DE 
PULSO 

Alisson Machado 



•VOP        marcador do enrijecimento arterial; 

 

•Rigidez arterial     decréscimo da elasticidade arterial, pela 
perda ou desorganização das fibras elásticas; 

  



 Aumento adicional na pressão na parte final da sístole 

  

 Aumento das pressões aórtica e ventricular esquerda 

  

 Aumento do consumo miocárdico de oxigênio 

  

 Hipertrofia ventricular esquerda 

  



•A principal causa de enrijecimento arterial é o acúmulo de 
colágeno e perda/desorganização das fibras elásticas: 

 

Consumo de sódio; 

Sistema renina-angiotensina-aldosterona; 

Receptores de angiotensina II; 

Idade; 

Diabetes. 



•O enrijecimento dos vasos arteriais é acelerado na presença de 
hipertensão, mesmo em populações nas quais a prevalência de 
aterosclerose é baixa; 

 

•MAS, parece preceder o desenvolvimento de aterosclerose e pode 
exercer papel na sua gênese e progressão; 



•O risco para qualquer complicação cardiovascular aumenta 
paralelamente à elevação da VOP; 

 

Diagnóstico precoce e monitorização das estruturas funcionais do 
coração e das artérias 



•Afetada pela idade: 

 

Adulto jovem - 5-8 m/s; 

Idoso hipertenso - 12-15 m/s. 

 

 

•Ponto de corte? 



VOP NO ESTUDO LONGITUDINAL DE 
SAÚDE DO ADULTO (ELSA-BRASIL) 



•Método não invasivo; 

 

•Exame sem uso clínico consolidado; 





•VOP carotídeo-femoral 



•Aparelho Complior, Artech Medicale, França. 

 

•Paciente deitado; 

 

•Sensores de pulso posicionados nas artérias carótida e femoral 
direitas; 

 

•Média aritmética de dez ciclos cardíacos consecutivos. 



•VOP = raiz quadrada (Eh/2pR): 

 

•E: módulo elástico de Young; 

•h: espessura da parece vascular; 

•p: densidade do sangue; 

•R: raio do vaso. 

 

•Fator efetivo: elasticidade. 



DIETA E VOP 



•Perda de peso 



•Redução da pressão arterial; 

 

•Redução de processos inflamatórios? 



•Parecem ser benéficos: 

Suplementação de ômega-3; 

Maior consumo de frutas, vegetais e lácteos. 

 

•Parecem ser deletérios: 

Maior consumo de gorduras saturadas e de sódio. 
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