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Hipertensão do Jaleco Branco

Atualização

O termo hipertensão do “jaleco branco”, white coat
hypertension ou hipertensão “de consultório”, só chegou a
ser usado comumente nos últimos anos, mas não se trata de
um conceito novo. Tal denominação tem sido usada para
descrever pacientes cuja pressão arterial (PA) sistêmica é
persistentemente elevada quando medida no consultório do
médico ou na clínica, porém normal em outras ocasiões.
Tem-se sugerido que tais pacientes estão em risco relativa-
mente baixo para morbidade cardiovascular e que o trata-
mento farmacológico de suas pressões arteriais talvez não
seja apropriado. No presente momento, existem duas prin-
cipais áreas de controvérsias relativas à hipertensão do jale-
co branco: É uma condição benigna? Quais as suas origens?

Definição - A definição ampla de hipertensão do jale-
co branco ou white coat hypertension é uma elevação per-
sistente da PA no consultório médico ou clínica e uma pres-
são normal em outros momentos. Ela não pode ser diagnos-
ticada simplesmente com base nas pressões de consultório
e domiciliar, já que a pressão poderia estar elevada no am-
biente de trabalho, por exemplo. Sua definição precisa é
inevitavelmente arbitrária, assim como qualquer outra ca-
tegoria de hipertensão. Deve-se enfatizar que ela não pode
ser definida com base numa única visita clínica. Muitos in-
divíduos têm uma pressão relativamente alta quando exa-
minados pela primeira vez. Tais cifras podem se apresen-
tar mais baixas em consultas subseqüentes por habituação
ao ambiente da clínica ou devido à regressão à média. Um
critério comumente utilizado é o de uma PA >140/90mmHg
à 1ª visita na clínica, que permanece elevada na 2ª e 3ª vi-
sitas. Para se estabelecer que a PA é normal fora da clínica
é indicado o uso da monitorização ambulatorial e a defini-
ção de um ponto de corte para o limite superior da variação
normal. Pickering e col utilizaram o percentil 90 da pres-
são no período diurno (ou seja, 134/90mmHg) como o limi-
te superior, baseado nos registros feitos em voluntários
normais. Para serem classificados como hipertensos do ja-
leco branco, os pacientes tinham de ter ambas as pressões
ambulatoriais, sistólica e diastólica, abaixo desses níveis 1.

É importante salientar que os critérios utilizados para
definir white coat hypertension são importantes determi-
nantes de sua prevalência e também de seu prognóstico.

Verdecchia e col examinaram a questão da definição da hi-
pertensão do jaleco branco, comparando quatro diferentes
pontos de corte para definir a variação da PA pela moni-
torização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) normal,
tomando níveis propostos em estudos anteriores (tab. I) 2-4.
A prevalência da hipertensão do jaleco branco diferiu nota-
damente entre os quatro métodos, variando de 12,1% usan-
do o ponto de corte mais baixo, até 53,2%, usando o mais
alto. Existiram mudanças paralelas na prevalência de
hipertrofia ventricular esquerda (HVE), variando de 2,4 a
14,7% (tab. I). Os autores concluíram que se a hipertensão
do jaleco branco for considerada como uma condição benig-
na, convém utilizar definições mais conservadoras (tal
como o ponto de corte original de 134/90mmHg)

Prevalência - Dependendo dos critérios usados para
sua definição e da população em estudo, a prevalência de
hipertensão do jaleco branco entre pacientes com hiperten-
são leve a moderada (pressões diastólicas entre 90 e
105mmHg) é de cerca de 20 a 40%. Valores similares já fo-
ram relatados tanto para serviços hospitalares quanto para
clínicas particulares 5-7.

Fatores demográficos que contribuem para a hi-
pertensão do jaleco branco - Já se constatou que a hiper-
tensão do jaleco branco é influenciada por vários fatores
demográficos, incluindo sexo, idade e obesidade. Resta ain-
da saber se raça é ou não um fator. A hipertensão do jaleco
branco tende a ser um tanto mais comum nas mulheres do
que nos homens, mas isto não tem sido um achado univer-
sal. É surpreendentemente comum em pacientes maiores de
65 anos, inclusive naqueles com hipertensão sistólica iso-
lada. Talvez seja menos comum nos obesos, embora isto
tampouco tenha sido um achado geral.

Fatores psicológicos que contribuem para a hiper-
tensão do jaleco branco - A influência da presença do
médico sobre a PA do paciente foi bem demonstrada pelo
estudo do grupo de Mancia e col 8,9, usando o registro intra-
arterial contínuo em pacientes hospitalizados. Quando o
médico se aproximava do paciente e colocava-lhe no bra-
ço o manguito do tensiômetro, produzia-se uma elevação
imediata da pressão, que persistia durante todo o procedi-
mento de leitura, seguida de um retorno gradual ao valor de
referência ao longo de um período de vários minutos. Nou-
tro estudo semelhante, a alteração média da pressão
provocada pela presença do médico foi de 23/18mmHg,
valor este cerca de duas vezes mais alto do que ocorria quan-
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Tabela I - Conseqüências de critérios diferentes para o diagnóstico de hipertensão do jaleco branco

Autor Referência Percentil Limite sup. Prevalência
do normal de WCH c/HVE

Verdecchia 143 90 136/87 12,1% 2,4%
Pickering 142 90 134/90 16,5% 3,5%
Staessen 144 95 146/91 28,9% 9,0%
O’Brien 145 95 150/95 53,2% 14,7%

Fig. 1 - Comparação da reatividade aos estressores de laboratório em pacientes com hi-
pertensão do jaleco branco ou hipertensão sustentada.
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do a pressão era lida por uma enfermeira 8.
No estudo de Pickering e col, as pressões na clínica

foram registradas não só por um médico, mas também por
um técnico (geralmente do sexo feminino) 10. As leituras do
técnico não só eram mais baixas do que as do médico, como
também mais próximas da média diurna registrada durante
a MAPA 11-13. Estas observações são consistentes com os
achados anteriores do grupo de Mancia e col de que os mé-
dicos provocam um maior efeito white coat do que as enfer-
meiras.

A personalidade do paciente é outro fator potencial.
Poder-se-ia prever que os pacientes que apresentam o efeito
white coat fossem, de um modo geral, mais preocupados,
porém isto não ocorre necessariamente. Até agora não hou-
ve nenhuma demonstração de qualquer diferença consis-
tente nos níveis de ansiedade entre pacientes com hiperten-
são do jaleco branco ou hipertensão sustentada 14.

Fatores fisiológicos que contribuem para a hiper-
tensão do jaleco branco - A hipertensão do jaleco branco
não parece caracterizar-se pelo aumento generalizado da
reatividade da PA ao estresse, uma vez que os registros
ambulatoriais não mostram nenhuma variabilidade au-
mentada da PA nos hipertensos do jaleco branco, nem ne-
nhum aumento exagerado da PA no seu horário de trabalho,
em comparação com os normotensos ou pacientes com hi-
pertensão sustentada. Este ponto de vista é corroborado por
estudos nos quais a reatividade da PA aos estressores de la-
boratório foi comparada em indivíduos com hipertensão de
consultório e hipertensão sustentada, não sendo constata-
das, de um modo geral, quaisquer diferenças 15,16. Um exem-
plo disso é mostrado na figura 1.

Vários estudos usando a MAPA não revelaram nenhu-
ma variabilidade maior da PA ao longo de 24h nos hiper-
tensos do jaleco branco, quando comparados com portado-
res de hipertensão sustentada ou com controles normo-
tensos. Assim, nenhum desses estudos oferece qualquer
apoio à idéia de que o efeito jaleco branco seja a manifesta-
ção de uma hiperatividade cardiovascular generalizada.

A sensibilidade dos reflexos baroreceptores é um fa-
tor que regula a resposta da PA a um estímulo pressórico
agudo (por exemplo um médico), de tal modo que uma res-
posta maior seria provocada em pacientes com reflexos me-
nos sensíveis. Contudo, já se relatou que os indivíduos com
hipertensão do jaleco branco têm uma sensibilidade barore-
flexa maior do que aqueles com hipertensão sustentada.
Uma vez que uma sensibilidade reflexa reduzida é uma con-
seqüência da hipertensão sustentada, este achado também

seria consistente com um sistema cardiovascular normal
em portadores de hipertensão do jaleco branco.

Há, também, algumas evidências indiretas de que a
atividade nervosa simpática é normal, conforme avaliação
feita pela freqüência cardíaca, norepinefrina plasmática e
excreção de catecolamina urinária 16-18.

Mecanismos subjacentes da hipertensão do jaleco
branco - Já foram postuladas pelo menos três hipóteses
para explicar a hipertensão do jaleco branco. A 1ª delas é a
de que a hipertensão do jaleco branco representa uma res-
posta de alerta exagerada ou uma resposta de orientação e,
assim, uma hiperatividade generalizada diante de estímu-
los novos ou estressantes. A 2ª é a de que a hipertensão do
jaleco branco é um precursor da hipertensão sustentada, o
qual poderia estar associado à hiperatividade, ou ser inde-
pendente desta. O 3º mecanismo aventado é o de que a hi-
pertensão do jaleco branco é uma resposta aprendida ou
condicionada.

Como já vimos, a maior parte das evidências não apóia
o ponto de vista de que a hipertensão do jaleco branco repre-
sente uma hiperatividade generalizada. Se bem que não se
possa excluir a possibilidade de que ela seja um precursor
da hipertensão essencial (primária), o fato de que ela ten-
de a ser mais (ao invés de menos) comum nos pacientes
idosos, seria um argumento contra tal possibilidade. O efei-
to jaleco branco parece ser igualmente grande em pacien-
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Fig. 2 - Desenvolvimento hipotético do efeito jaleco branco (efeito white coat). Quan-
do se toma a pressão arterial pela primeira vez, há uma resposta pressórica devido à res-
posta de defesa ou orientação. Na maioria dos pacientes esta se torna habitual com a
exposição repetida, mas em alguns indivíduos, ela pode se perpetuar como resposta con-
dicionada.

Fig. 3 - Relação hipotética entre a pressão arterial casual (consultório) e a verdadeira (pela
MAPA) e o risco de doença cardiovascular. As unidades de risco são arbitrárias. Note-
se que o paciente A, que é mais gravemente hipertenso do que o paciente B, exibe uma
diferença maior entre as pressão arteriais casual e verdadeira.
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tes com hipertensão renovascular do que é na hipertensão
primária ou essencial, o que seria de se esperar se ele for um
efeito adquirido 19.

Uma explicação alternativa é que, se bem que o efei-
to jaleco branco se origine como parte do reflexo de defesa,
ele chega a se perpetuar através do condicionamento clás-
sico. O indivíduo que exibe inicialmente uma grande res-
posta pressórica é informado pelo médico que a sua pressão
é motivo de preocupação e precisa ser avaliada novamen-
te. O estímulo inicial não-condicionado é uma situação
nova e desagradável que desencadeia a resposta de medo,
levando ao aumento da PA. O paciente aprende a associar
a imagem do médico como arauto de más notícias, o qual
por sua vez se torna um estímulo não-condicionado que
continua a provocar a resposta pressórica no paciente. As-
sim, o processo normal de habituação, que resulta na dimi-
nuição da resposta de alerta a novas visitas, não ocorre.

Os dois padrões contrastantes, a habituação, levando
à diminuição da resposta de defesa ou orientação, e o con-
dicionamento, levando à perpetuação desta resposta sob a
forma do efeito jaleco branco (fig. 2).

 Um estudo norueguês apóia este mecanismo proposto
20. Vinte e nove jovens do sexo masculino nos quais se cons-
tatou durante um exame de rotina, uma PA elevada, foram
divididos aleatoriamente em dois grupos. Ao 1º grupo foi
enviada uma carta informando-os de que a sua PA estava
demasiadamente alta, e ao 2º grupo uma carta de teor neu-
tro. Na ocasião do 2º exame, a PA no 1º grupo estava 16/
10mmHg mais alta do que no 2º grupo, durante todo o pe-
ríodo de teste que durou 45min.

A hipertensão do jaleco branco é uma condição
benigna? - Do ponto de vista do clínico, a indagação mais
importante é se a hipertensão do jaleco branco pode ser ou
não considerada uma condição benigna. Atualmente há
dois pontos de vista divergentes a respeito: a maioria dos
pesquisadores considera o prognóstico como benigno, en-
quanto que uma minoria tem sugerido que os riscos na hi-
pertensão do jaleco branco são semelhantes aos riscos dos
portadores de hipertensão sustentada.

O ponto crucial da discussão diz respeito a qual medi-

da da PA proporciona a melhor indicação do risco de morbi-
dade cardiovascular. É bem reconhecido, a partir de estu-
dos, como o Framingham Heart Study, que as medidas da
pressão quer casuais ou na clínica, tendem a mostrar o fe-
nômeno de regressão à média, de tal modo que os indivídu-
os cuja pressão é registrada originalmente como alta, exi-
birão uma diminuição com o tempo, ao passo que aqueles
com pressão inicial baixa, exibirão um aumento. Assim, em
níveis altos de pressão na clínica, a PA verdadeira é supe-
restimada, ao passo que em níveis baixos ela é subestima-
da e a relação entre a PA e o risco será, portanto, mais acen-
tuada para a pressão verdadeira do que para a pressão ca-
sual (fig. 3).

As evidências a favor do ponto de vista de que a hiper-
tensão do jaleco branco é benigna não são conclusivas, mas
em geral são corroborantes. O único estudo prospectivo de
morbidade relacionada com pressões ambulatoriais publi-
cado é o de Perloff e col 21,22.

Embora eles não tenham tentado definir um subgrupo
com hipertensão do jaleco branco, verificaram que os paci-
entes cujas pressões ambulatoriais estavam mais baixas em
relação às suas pressões na clínica, tinham um risco menor
do que aqueles com pressões ambulatoriais mais elevadas.
As pressões ambulatoriais realçavam o valor prognóstico
da pressão na clínica, nos pacientes que estavam com me-
nos de 50 anos, que tinham uma pressão diastólica inicial
<105mmHg e que não possuíam história anterior de even-
tos mórbidos. Todas estas são características que associa-
ríamos com a hipertensão do jaleco branco. Nos pacientes
mais idosos com hipertensão mais avançada, as pressões
ambulatoriais não tinham nenhum valor adicional em re-
lação às pressões na clínica. Existem, também, evidências
de que, para o mesmo nível de pressão na clínica, a lesão de
órgão-alvo está menos acentuada em pacientes com hiper-
tensão do jaleco branco do que naqueles com hipertensão
sustentada 23-25.

Um ponto de vista contrário, o de que a hipertensão do
jaleco branco não é uma condição benigna, foi expresso por
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Fig. 4 - Distribuição da pressão arterial na população geral (negrito) e a porcentagem de
hipertensos do jaleco branco com hipertrofia do ventrículo esquerdo (normal). Os núme-
ros acima das linhas verticais mostram quatro pontos de corte diferentes utilizados para
definir  hipertensão do jaleco branco.
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Julius e col 26 com base nos seus achados de um estudo
demográfico em adultos jovens, realizado em Tecumseh
(MI),  cuja PA foi avaliada por leituras em casa e na clíni-
ca. Não foi realizada nenhuma MAPA neste estudo. Foram
classificados como normotensos (ambas as leituras nor-
mais), hipertensos mantidos (ambas elevadas), ou
hipertensos do jaleco branco (somente as pressões na clíni-
ca elevadas). Usando os critérios de Julius, 58% dos
hipertensos tinham hipertensão do jaleco branco e também
exibiam uma alta prevalência das anormalidades metabó-
licas que acompanham a hipertensão (por exemplo, fre-
qüência cardíaca mais rápida, resistência vascular
sistêmica mais elevada, hiperinsulinemia e
hipertrigliceridemia). Entretanto, esta conclusão decorreu
da sua escolha do ponto de corte, o que talvez tenha resul-
tado na inclusão de muitos hipertensos verdadeiros no gru-
po de hipertensão do jaleco branco. Como se vê na figura 4,
um ponto de corte que dê uma prevalência maior de hiper-
tensão do jaleco branco incluirá uma maior proporção de
pacientes com lesão de órgãos-alvo.

Hipertensão do jaleco branco em idosos - Vários
estudos têm relatado que a hipertensão do jaleco branco é
tão comum na senilidade, incluindo pacientes com hiper-

tensão sistólica isolada, quanto em pacientes mais jovens.
Além do mais, existe menos correlação entre as pressões
ambulatoriais e da clínica em indivíduos mais velhos do
que nos mais jovens.
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