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Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) na
Avaliação Terapêutica da Hipertensão Arterial

Celso Amodeo

São Paulo, SP

Conceitos farmacológicos básicos - Quando trata-
mos da análise do efeito terapêutico de uma medicação,
devemos levar em consideração uma série de fatores que
sofre influência das características da substância e das con-
dições inerentes do organismo que recebeu tal medicamen-
to. Esses fatores podem ser didaticamente explicados atra-
vés da farmacodinâmica e da farmacocinética. A primeira
refere-se ao mecanismo de atuação da medicação no orga-
nismo e a segunda, ao manuseio da medicação pelo corpo.

A resposta dos medicamentos anti-hipertensivos rela-
cionada à concentração dos mesmos no tecido, aonde a ação
deve ser exercida, depende da farmacodinâmica do medi-
camento, ao passo que a manutenção da concentração apro-
priada para que sua ação aconteça, depende da
farmacocinética da medicação.

O grau de absorção de um medicamento para dentro
da circulação sistêmica é expresso pela biodisponibilidade,
que é definida como a fração do medicamento que efetiva-
mente está circulando no plasma. A velocidade com que a
substância é absorvida é freqüentemente definida como a
constante de absorção. Mudanças nessas duas variáveis
acarretam alterações no tempo em que as concentrações
máximas são atingidas após administração de uma dose
oral única. Durante um tratamento crônico, como no caso
da hipertensão arterial (HA), a biodisponibilidade é expres-
sa pela concentração média obtida, enquanto apenas as os-
cilações dos níveis plasmáticos estão relacionadas com a
velocidade de absorção. Portanto, situações que interfiram
na velocidade de absorção de um medicamento anti-hiper-
tensivo (alimentação, pH das secreções do tubo disgestivo,
ingestão próxima de outros medicamentos, doenças asso-
ciadas, etc) podem determinar modificações no seu nível
plasmático.

O sucesso no tratamento da HA depende da   indivi-
dualização de cada caso. As diferenças individuais podem
determinar constantes de absorção e biodisponibilidade
diferentes dos medicamentos. Normalmente o ajuste
posológico é feito de forma empírica, até que o controle
pressórico tenha sido atingido. Esse controle da pressão ar-
terial (PA) é avaliado, geralmente, através da medida casual
da PA. Tal metodologia não reflete o padrão da PA nas 24h
e pode ser inadequada, devido à possibilidade de estarmos
diante de casos de hipertensão do jaleco branco. Nestes ca-

sos o ajuste posológico para uma dose maior pode acarre-
tar acúmulo e toxicidade da medicação, podendo levar a
efeitos colaterais indesejáveis.

Também o ajuste terapêutico empírico, com controle
pressórico casual isolado, pode levar a situações de esque-
mas terapêuticos que não propiciam níveis pressóricos de-
sejáveis ao longo das 24h.

Neste contexto, a monitorização ambulatorial da pres-
são arterial (MAPA) é uma metodologia que apresenta
como uma das principais indicações, a avaliação do efeito
terapêutico anti-hipertensivo ao longo das 24h.

MAPA na avaliação terapêutica da hipertensão
arterial - A MAPA permite a obtenção de um grande nú-
mero de medidas pressóricas, que de modo geral são de qua-
tro a seis medidas por hora durante o dia e de duas a quatro
medidas por hora durante a noite. Isto permite o cálculo das
médias pressóricas horárias. Através dessas medidas in-
dividualizadas ou das médias horárias conseguimos obter
uma curva do comportamento pressórico do paciente du-
rante o dia e, também, durante suas atividades habituais.
Quando o paciente está sob tratamento medicamentoso, a
análise da curva pressórica de 24h permite observar se o
medicamento está produzindo um efeito hipotensor ade-
quado e se tal efeito se mantém ao longo do dia durante
diferentes atividades.

A análise da curva pressórica deve ser realizada so-
mente após decorrido um período de administração contí-
nua da medicação, para que se permita ao organismo uma
adaptação e, desta forma, não haver modificações impor-
tantes na biodisponibilidade dos medicamentos.

Sabemos hoje que os padrões de curvas pressóricas
demonstram a existência de pacientes que podem ou não
apresentar o chamado descenso fisiológico da PA com o
sono. Pacientes que apresentam o descenso da pressão com
o sono, a prescrição do momento da tomada e do tipo de
medicação vai depender, fundamentalmente, dos níveis
pressóricos matinais. Se tais níveis forem elevados, pode-
remos prescrever medicamentos de dose única diária, à noi-
te, cujo pico de ação máxima (que de forma geral
corresponde ao nível plasmático máximo circulante) ocorre
em torno de 6 e 8h, para que, assim, possamos ter efeito
máximo pela manhã. Na dependência dos níveis
pressóricos vespertinos, pode-se ou não administrar um
outro anti-hipertensivo, de início de ação e duração mais
curta, visto que à noite ocorre o descenso fisiológico.

Nos pacientes que não apresentam descenso fisiológi-
co com o sono, ainda é obscuro na literatura a vantagem ou
não de se administrar medicamentos que possam artifici-
almente produzir um descenso da PA durante o sono. De
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forma geral, a abordagem terapêutica é feita com medica-
mentos anti-hipertensivos em doses múltiplas, também na
dependência do comportamento diurno da PA. Tais indivi-
dualizações terapêuticas só podem ser obtidas com o auxílio
da MAPA.

Visto que a MAPA auxilia na estratificação do risco
cardiovascular, através da análise da variabilidade da PA 1

e da presença ou não do descenso fisiológico com o sono 2,
podemos com esta metodologia avaliar o efeito medica-
mentoso sobre tais parâmetros e assim especular sobre o
efeito protetor tecidual do medicamento anti-hipertensivo.

Efeito trough:  peak dos medicamentos anti-
hipertensivos - Uma outra forma de avaliar o efeito anti-
hipertensivo com a MAPA é através do cálculo da relação
entre o nível de PA imediatamente antes da tomada da pró-
xima dose e o momento de maior queda pressórica após a
ingestão do medicamento, subtraindo-se o efeito placebo.
Tal relação é conhecida como efeito trough: peak (T/P). Nos
Estados Unidas da América, a FDA (Food and Drug Admi-
nistration) preconiza que o T/P mínimo para considerar um
medicamento eficaz em relação ao intervalo de administra-
ção proposto, seja de 50 a 60%.

Além do tipo de medicação, a variabilidade da PA nas
24h também depende das atividades do paciente. Desta for-

ma, para que a relação T/P seja aceitável, há necessidade de
um período não inferior há quatro semanas de placebo, e
tais cálculos devem ser realizados com o paciente em condições
basais pré determinadas, antes e após a tomada da medicação 3.

Limitações da MAPA na avaliação da terapêutica
anti-hipertensiva - A MAPA é um método novo, que não
dispõe até o momento de critérios de normalidade valida-
dos por estudos longitudinais longos que avaliem o grau de
risco cardiovascular para cada nível de PA determinado.
Desta forma, fica difícil definir o nível de PA ambulatorial
adequado que deva ser atingido pelo tratamento anti-
hipertensivo.

As medidas obtidas com a MAPA em repouso apre-
sentam boa correlação com medidas intra-arteriais; entre-
tanto, ainda não há trabalhos que correlacionem as medi-
das obtidas pela MAPA com as obtidas por método intra-ar-
terial, durante as atividades habituais ambulatoriais. Al-
guns trabalhos na literatura demonstram menor precisão
das medidas pressóricas obtidas com a MAPA, quando os
pacientes estão exercendo atividades 4,5. Portanto, tais as-
pectos limitantes do método devem ser considerados, quan-
do da análise do efeito hipotensor, ao longo das 24h, de um
medicamento anti-hipertensivo.
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