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Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial como Método de
Avaliação do Prognóstico em Hipertensão Arterial

Dante Marcelo Artigas Giorgi

São Paulo, SP

As medidas casuais da pressão arterial (PA), obtidas
em consultório, têm sido associadas diretamente à morbi-
dade e mortalidade cardiovascular há muitos anos. A maior
parte dos avanços nas áreas de prevenção e tratamento da
hipertensão arterial (HA) desenvolveram-se a partir dessa
relação direta entre níveis de PA, quer sistólica ou
diastólica, e a ocorrência de eventos cardiovasculares. Po-
rém, as medidas casuais, especialmente na hipertensão
leve, apresentam baixos índices de correlação com o apa-
recimento de complicações relacionadas à HA 1,2. Desta
forma, as medidas casuais e de consultório provêm uma
medida de fator de risco para a PA muito limitada, princi-
palmente quando se leva em conta a conhecida variação da
PA, momento a momento, dependente dos comportamen-
tos assumidos por cada indivíduo. O estudo da PA, através
de técnicas que permitem a sua aferição batimento-a-
batimento, levou a avanços consideráveis no conhecimento
dos fatores que a influenciam durante as atividades diári-
as e no estabelecimento de uma medida da variabilidade da
pressão 3. Por serem de alto custo e, muitas vezes, realiza-
das por métodos intra-arteriais, a praticidade dessas medi-
das é muito pequena.

Entretanto, apesar de suas limitações na aferição das
variações da PA, os aparelhos não invasivos de monitori-
zação são mais práticos e de mais ampla utilização do que
os sistemas invasivos e vêm sendo utilizados no sentido de
se relacionar as variáveis obtidas durante o período de
monitorização e a ocorrência de lesões em órgãos-alvo.

Na avaliação do hipertenso, o uso da monitorização
ambulatorial da pressão arterial (MAPA) deve ser visto
como um dado que pode (e deve) acrescentar mais exatidão
na estratificação do risco cardiovascular do indivíduo, do
que a utilização dos métodos convencionais de aferição da
PA. Assim sendo, todas as variáveis obtidas através da sua
utilização são importantes, restando determinar o peso de
cada uma na determinação do risco, em analogia até com a
presença de outros fatores associados a doenças cardiovas-
culares (fumo, obesidade, etc).

De maneira prática, a análise das pressões obtidas pela
MAPA deve incluir o cálculo de todas as variáveis (médi-
as de 24h e subperíodos, carga pressórica, presença e mag-
nitude da queda de PA durante o período de sono, desvio-

padrão e coeficiente de variação) para que melhor se pos-
sa relacioná-las com as lesões dos órgãos-alvo (coração, cé-
rebro, rins e vasos). É muito importante salientarmos que
os estudos que correlacionam as medidas obtidas pela
MAPA e morbidade e mortalidade cardiovascular ou são
constituídos por uma população pequena 4 ou encontram-
sem em desenvolvimento (MONICA, PAMELA). Mais
ainda, os estudos existentes até o momento pecam com a
não relação temporal entre os achados de lesões de órgãos-
alvo e as alterações encontradas nas variáveis obtidas pela
MAPA.

Relação entre pressão arterial ambulatorial e
morbi-mortalidade cardiovascular - São poucos os estu-
dos realizados no sentido de se avaliar, longitudinalmente,
a relação entre as variáveis aferidas pela MAPA e a morbi-
mortalidade cardiovascular. Considerado como o único es-
tudo longitudinal realizado até o momento, o trabalho de
Perloff e col 5, utilizando no seu início monitor semi-auto-
mático Remler M-2000, vem sendo conduzido desde 1962.
Os autores, estudando 761 hipertensos com evolução mé-
dia de 5,5 anos (até 16 anos), introduziram o conceito de
que a PA obtida através da monitorização ambulatorial
possui dois componentes: PA ambulatorial prevista e PA
ambulatorial residual. O primeiro pode ser calculado atra-
vés da PA de consultório pela fórmula da equação de regres-
são linear entre a média da PA ambulatorial  e a PA casual
de consultório, obtidas no estudo. A PA ambulatorial resi-
dual é considerada como a diferença entre a PA
ambulatorial observada e a prevista. Este componente não
pode ser previsto pela PA de consultório, representando,
portanto, a grande contribuição da monitorização
ambulatorial na caracterização da PA de cada paciente.
Assim, a PA ambulatorial residual correlaciona-se positi-
vamente com o desenvolvimento de eventos
cardiovasculares independentemente de outros fatores de
risco cardiovascular (fumo, intolerância à glicose, peso,
lípides, idade). Uma maior pressão ambulatorial residual
implica na permanência da PA elevada durante a maior
parte do dia, em vez de diminuir a valores inferiores ao da
consulta médica. Isto implica em maior “carga” sobre o sis-
tema cardiovascular ao longo do tempo, relacionada à PA
(“carga pressórica”). Essa definição de carga pressórica foi
alterada alguns anos após, significando atualmente a por-
centagem de medidas de PA que superam determinados
valores 6.

A relação entre a variabilidade da PA de 24h obtida
invasivamente e o desenvolvimento de lesões em órgãos-
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Tabela I - Índices de correlação entre a massa de ventrículo esquerdo, avaliada por ecocardiografia, valores de pressão arterial sistólica (PAS) obtidas pela
média de 24h dos valores aferidos por monitorização ambulatorial não invasiva da pressão arterial (MAPA) e em consultório

Estudo Média de 24h da PAS PAS de consultório

Rowland e col 8 (n=50) 0,60* 0,51
Devereux e col 9 (n=100) 0,50** 0,24
Drayer e col 10 (n=12) 0,81** 0,55
Kleiner e col 11 (n=93) 0,26 0,22
Prisant e col 12 (n=55) 0,50** 0,33
Verdecchia e col 13 (n=235) 0,48** 0,38

* p<0,05; ** p<0,01, contra PAS em consultório
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alvo, após um período de 4 a 13 anos de seguimento, foi es-
tudada pela primeira vez em 73 pacientes com hipertensão
essencial 7. Os autores mostraram que as variáveis mais
importantes na determinação de lesões em órgãos-alvo no
seguimento foram a PA casual da última visita do segui-
mento, o nível inicial de lesões já existentes no início do se-
guimento e a variabilidade da PA na avaliação inicial me-
dida pelo desvio padrão da PA de 24h.

Outros estudos longitudinais, incluindo maior núme-
ro de pacientes, estão em desenvolvimento e poderão, em
breve futuro, estabelecer quais variáveis obtidas durante a
monitorização acrescentam valores prognósticos para a HA
independentes da avaliação clínico-laboratorial que vem
sendo utilizada até o momento.

Relação entre pressão arterial ambulatorial e es-
trutura e função ventricular esquerda - A PA obtida du-
rante as 24h apresenta, quando comparada com a PA obti-
da em consultório, uma correlação mais próxima com le-
sões de órgãos-alvo, em geral, e, particularmente, com
marcadores individuais de lesão de órgãos, tais como,
hipertrofia ventricular esquerda 8-13 e funções sistólica e
diastólica de ventrículo esquerdo (VE) 6,14. Os coeficientes de
correlação, entre os índices de massa de VE e pressão arteri-
al sistólica (PAS) de consultório ou ambulatorial, são mostrados
na tabela I.

Este melhor índice de correlação entre o índice de
massa de VE e a média de 24h da PAS também foi demons-
trado em indivíduos normotensos com ambos genitores
hipertensos, um genitor hipertenso ou ambos normotensos
15. Desta forma, enquanto o coeficiente de correlação entre
o índice de massa do VE e a PAS obtida casualmente foi de
0,38, o coeficiente de correlação entre o índice de massa de
VE e a média da PAS das 24h foi de 0,47.

Já a pressão arterial diastólica (PAD) obtida tanto por
medida casual quanto pela MAPA não apresentou uma cor-
relação significativa (r=0,27 e 0,33), respectivamente).

Em nosso meio, não existem estudos que comparem os
índices de correlação obtidos entre o índice de massa de VE
e as PA obtidas em consultório e durante a MAPA. Porém,
em análise de 101 indivíduos normotensos e 90 hipertensos
essenciais 16, mostrou-se haver correlação significativa en-
tre o índice de massa de VE e a média das 24h, da vigília e
do período de sono da PAS (r=0,48, 0,52 e 0,60, respectiva-
mente) para os indivíduos hipertensos essenciais. Para os

normotensos a correlação mais significativa foi com a mé-
dia das 24h da PAD (r=0,45).

Em relação à carga pressórica, White e col 6, estudan-
do 30 pacientes com HA leve ou moderada, mostraram que,
em pacientes com carga pressórica >50%, 93% apresenta-
vam aumento do índice de massa de VE. No mesmo estu-
do, carga pressórica aumentada também se correlacionou
bem com diminuição da velocidade máxima de enchimento
do VE. Por outro lado, se a carga pressórica fosse <40%, a
freqüência de anormalidades de VE estava <17%. A velo-
cidade máxima de enchimento do VE foi correlacionada de
modo semelhante tanto com a média da PA ambulatorial
quanto com a carga pressórica.

A correlação com o índice de massa de VE com a carga
pressórica foi melhor do que com a média da PA ambula-
torial, nesse mesmo estudo.

A variabilidade da PA, obtida por monitorização, con-
tínua intra-arterial, mostrou associação positiva com maior
freqüência de lesões de órgãos-alvo 17. Estudo analisando a
variabilidade da PA da vigília em 728 indivíduos 18, através
da MAPA, mostrou um índice de correlação fraco, porém
significativo, entre o desvio padrão da PAS do período de
vigília e lesões de órgãos-alvo, incluindo a sobrecarga de
VE (r= 0,218, p<0,0001).

A intensidade da queda da PA durante o sono mostra
correlação inversa com a massa de VE, avaliada por ecocar-
diograma. Sugere-se que pacientes que apresentem uma
queda da PA durante o sono >10% dos valores obtidos na
vigília podem retardar ou prevenir o desenvolvimento de
hipertrofia de VE 12. Essa interpretação pode ser sujeita a
críticas, pois, por outro lado, essa alteração na modulação
da PA durante o sono pode ser devida a mudanças estrutu-
rais e funcionais, tanto do VE (débito cardíaco) quanto dos
vasos (resistência periférica).

Relação entre pressão arterial ambulatorial e lesão
renal - Microalbuminúria está presente em cerca de 40% de
pacientes diabéticos com HA 19, sendo considerada como
um sinal inicial de lesão glomerular em pacientes diabéti-
cos, quer sejam normotensos quer sejam hipertensos 20, po-
dendo estar presente em freqüências variáveis em
hipertensos essenciais 21,22. Alguns estudos, com pequeno
número de pacientes, demonstraram haver uma correlação
significativa entre a PAD de consultório e
microalbuminúria 23-25. Entretanto, outros autores não con-
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seguiram tal relação mesmo analisando um maior número
de pacientes 26.

Em estudo com 42 hipertensos essenciais não trata-
dos, mostrou-se haver correlação significativa entre a mé-
dia de 24h da PAS e o nível de microalbuminúria, não ha-
vendo correlação com a PAD 27. Outros autores, analisan-
do 21 pacientes com HA limítrofe, mostraram a existência
de correlação significativa apenas entre a PAD do período
de vigília e a microalbuminúria 28. Em estudo recente 29, in-
cluindo 63 hipertensos essenciais e 21 controles normais,
os autores mostraram haver correlação significativa entre
microalbuminúria e média da PAS de 24h e média da PA do
período de sono, tanto sistólica quanto diastólica, quando
considerado o grupo de hipertensos como um todo. Não
havia tal correlação com a medida casual de consultório.
Porém, quando os pacientes hipertensos foram subdividi-
dos em pacientes com queda pressórica durante o sono nor-
mal ou anormal, verificou-se que a mediana da excreção
urinária de albumina era significativamente maior no 2º
grupo do que nos controles normotensos e nos hipertensos
com queda pressórica no sono normal. Apenas no 2º gru-
po havia correlação significativa entre a PAD de 24h e do
período de sono com o nível de microalbuminúria. Assim
sendo, pode-se inferir que pacientes que apresentem alte-
ração do ritmo circadiano da PA, com queda durante o sono
deprimida, manifestam mais freqüentemente lesão renal do
que os pacientes que apresentem essa queda em magnitu-
de normal. Qual das alterações está presente mais precoce-
mente (se a microalbuminúria ou se a não queda da pressão
durante o sono) permanece a ser esclarecida.

Relação entre pressão arterial ambulatorial e le-
sões de sistema nervoso central - É bem conhecida a cor-

relação existente entre níveis de PA casual e a incidência de
acidentes vasculares cerebrais isquêmicos ou
hemorrágicos. Contudo, até o momento, existem raros es-
tudos que se propõem a analisar a correlação entre lesões de
sistema nervoso central e os níveis de PA obtidos pela
MAPA. Um dos mais sofisticados foi o realizado por
Shimada e col 30 que, utilizando técnica de imagem cerebral
por ressonância nuclear magnética, encontraram haver
associação entre ausência de queda da PA durante o sono e
presença de lesão cerebral por episódios de infartos
lacunares.

Conclusão

A MAPA apresenta vantagens e desvantagens na prá-
tica clínica. As anormalidades estruturais e funcionais de
órgãos associados à HA estão correlacionadas mais forte-
mente à média da PA de 24h do que às medidas convenci-
onais esfigmomanométricas da PA. Mais ainda, uma rela-
ção adicional existe entre a incidência e a severidade des-
sas anormalidades e a magnitude da queda da pressão du-
rante o sono ou com a variabilidade da PA de 24h. Entretan-
to, estudos prospectivos controlados devem ser realizados
no sentido de demonstrar que os dados obtidos para a PA
ambulatorial são superiores ou adicionam algum valor
prognóstico à PA de consultório. Além disso, ainda não está
apropriadamente definida a normalidade da PA
ambulatorial, com os dados existentes até o presente.

A análise do prognóstico do paciente hipertenso de-
pende ainda de uma correta e cuidadosa avaliação clínico-
laboratorial, incluindo meticulosa aferição da PA de cada
indivíduo com esfigmomanômetro de coluna de mercúrio,
para estabelecimento de fatores de risco cardiovasculares.
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