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A monitorização ambulatorial não invasiva da pres-
são arterial surgiu na década de 60, tendo alcançado mai-
or desenvolvimento a partir dos anos 80. O grande núme-
ro de publicações sobre o tema, a validação do método pe-
las mais importantes sociedades científicas internacionais
e a inquestionável expansão da sua utilização clínica, têm
despertado um crescente interesse sobre a monitorização
ambulatorial da pressão arterial (MAPA) por todas as espe-
cialidades que, de alguma forma, assistem a pacientes
hipertensos.

As oscilações da pressão arterial (PA) ao longo das
24h são há muito conhecidas, devido a experimentos utili-
zando registros contínuos intra-arteriais. O registro obtido
de forma não invasiva, em intervalos programados, abriu
novas perspectivas ao conhecimento nesse campo, tornan-
do possível uma utilização mais ampla da monitorização
dinâmica da PA. Assim, podemos avaliar as flutuações da
PA nas diferentes horas do dia, em atividades variadas,
durante o sono, em ambientes diversos e até quantificar a
ação terapêutica dos medicamentos

Vários trabalhos têm demonstrado diferenças entre
medidas pressóricas realizadas no consultório médico e

aquelas obtidas nas atividades diárias. Estudos utilizando
a MAPA vêm comprovando a correlação de seus achados
com importantes aspectos diagnósticos, terapêuticos e
prognósticos da hipertensão arterial, bem como de outras
afecções, ampliando os horizontes de sua utilização.

O desenvolvimento de um método não invasivo con-
fiável de avaliação da PA, de forma dinâmica ao longo das
24h, representa inquestionavelmente o progresso que,
como em qualquer outra situação, cria novos desafios. A
necessidade de critérios de normalidade, a maior compre-
ensão da variabilidade da PA e o conhecimento dos fenôme-
nos fisiológicos, patológicos e terapêuticos que influenci-
am a regulação pressórica são alguns destes muitos desafios
àqueles que utilizam a MAPA.

Neste Simpósio, especialistas e estudiosos discutem
aspectos práticos de utilização e interpretação do método.
Aos colaboradores, nossos agradecimentos.

Marcus Vinícius Bolívar Malachias
Instituto de Hipertensão Arterial e Biocor

Hospital de Doenças Cardiovasculares
Belo Horizonte, MG

Apresentação


	Índice 

