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Nas últimas décadas, os aprimoramentos nas técnicas de medi-
da da pressão arterial permitiram diagnósticos mais precisos e 
detalhados, tratamentos mais eficazes e melhor conhecimento 
da epidemiologia da hipertensão arterial sistêmica. A aplicação 
correta desses conhecimentos seguramente permite maiores 
benefícios aos pacientes portadores de hipertensão. Esses be-
nefícios somente serão obtidos se os cuidados necessários para 
as medidas da pressão arterial, com procedimentos técnicos 
acurados, forem observados.

A técnica clássica proposta há mais de um século por Riva-
Rocci para a medida da pressão arterial é um dos procedimentos 
médicos mais difundidos. Entretanto, ela tem sido questionada 
quanto à sua precisão. Seria mais correto dizer que se conhe-
ce o rigor técnico necessário para que sua aplicação ofereça 
resultados precisos, dentro de suas limitações.

Os procedimentos para sua realização exigem cuidados 
nem sempre observados, oferecendo resultado sem a precisão 
desejada. Além disso, é crescente a percepção de que a medida 
casual da pressão arterial produz valores que podem superesti-
mar ou, menos frequentemente, subestimar a pressão arterial 
usual do paciente. O efeito do avental branco, por exemplo, 
quando não adequadamente identificado, pode fazer com que o 
paciente seja inadequadamente diagnosticado como hipertenso, 
ou mais grave, um paciente com hipertensão pode não receber 
o tratamento adequado, por falta de diagnóstico.

Pequenos aumentos de pressão arterial podem trazer signi-
ficativas elevações do risco cardiovascular, e a medida casual, 
isoladamente, não é um método suficiente para avaliar todos 
os pacientes. A busca de novos métodos práticos e confiá-
veis, para a obtenção de medida precisa da pressão arterial, 
resultou no desenvolvimento de equipamentos automáticos e 

semiautomáticos. Atualmente, dispõe-se de pelo menos três 
métodos em uso na prática clínica para avaliação da pressão 
arterial: a medida casual ou de consultório, a monitorização 
ambulatorial de pressão arterial (MAPA) e a monitorização 
residencial de pressão arterial (MRPA). A MRPA é um método 
prático, porém de uso ainda restrito. O conhecimento de aspec-
tos específicos desse método deve encorajar mais médicos a 
adotarem esse procedimento na prática médica, ampliando seu 
arsenal diagnóstico e de avaliação terapêutica.

DIAGNóSTICO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 
SISTÊMICA PELA MRPA
A pressão arterial em consultório é usualmente maior que aquela 
registrada pela MAPA de 24 horas, que, por sua vez, é maior que 
a obtida pela MRPA1. Essas diferenças se refletem em diferentes 
valores de normalidade em cada um dos métodos. 

Para a MRPA, consideram-se valores médios anormais aque-
les maiores ou iguais a 135/85 mm Hg2-4. Esses valores foram 
sugeridos inicialmente por metanálises3,5,6 envolvendo 5.422 
indivíduos normotensos e hipertensos sem tratamento, como 
valores de referência para o limite superior da normalidade, e 
são indicados para todos os pacientes adultos. Não há indicação 
formal para se utilizar valores mais baixos para populações es-
peciais, a exemplo do que ocorre com a medida de consultório. 
Entretanto, alguns especialistas, fundamentados em estudos 
iniciais, sugerem que isso pode ser desejável e deve-se ficar 
alerta para tal possibilidade.

A pressão arterial medida em consultório, na primeira con-
sulta, tende a ser maior que a obtida pela MRPA. Porém, não 
há diferenças consistentes entre as medidas subsequentes em 
consultório e a MRPA, como foi observado por Padfield et al.7. 
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Desse modo, a utilização da MRPA permite a antecipação de 
um diagnóstico que poderia exigir várias consultas e demorar 
meses para ser firmado.

Isso se torna ainda mais relevante quando são consideradas 
que as possibilidades diagnósticas não mais se limitam à hiper-
tensão arterial e à normotensão, mas há a identificação cada 
vez mais frequente de pacientes com hipertensão mascarada 
e hipertensão do avental branco (HAB). A figura 1 mostra as 
possibilidades diagnósticas que a MRPA e a medida da pressão 
casual permitem2.

a partir de anamnese detalhada, principalmente nas fases 
precoces de seguimento, antes de ocorrer lesão de órgãos-
alvo. Não há diretrizes ou evidências que proponham um modo 
sistematizado de buscar esses casos, mas sua relevância 
clínica induz a não medir esforços para identificar tais casos 
com rapidez e precisão. 

VANTAGENS E LIMITAÇÕES DA MRPA
A MRPA apresenta como principal vantagem, em relação à 
medida casual, a possibilidade de coletar um número maior de 
medidas de pressão arterial durante vários dias, até mesmo 
meses, e sem a interferência de um observador. Isso permite 
avaliar o efeito da terapia instituída em diversos horários e 
sem a reação de alarme usualmente presente durante uma 
medida casual.

Em geral, os pacientes se familiarizam rapidamente com o 
equipamento semiautomático e seu uso aumenta o envolvimento 
com o tratamento da hipertensão arterial, o que provavelmente 
contribui para melhores taxas de controle da pressão arterial 
quando o método é empregado.

Em contrapartida, muitos equipamentos imprecisos e não 
validados estão disponíveis e acessíveis. Há, portanto, a neces-
sidade de orientação nesse sentido, minimizando os erros nas 
medidas ao se utilizá-los. A inobservância desse cuidado pode 
levar os médicos a relutarem em aderir uma técnica prática e 
eficaz, por causa da imprecisão dos resultados.

A orientação deve abranger os aspectos técnicos das me-
didas e a utilização do equipamento e também a importância 
de não alterar o esquema terapêutico proposto em função das 
medidas observadas. Alguns pacientes ficam muito ansiosos 
com o exame, alteram as medicações. Outros reagem realizan-
do medidas excessivas. Uma orientação clara e objetiva pode 
evitar esses erros.

Alguns autores sugerem que a falta de medidas noturnas é 
uma limitação do método. Embora alguns monitores ofereçam 
algumas medidas noturnas, a amostragem torna-se pouco 
relevante. Quando for conveniente avaliar o comportamento 
à noite, a MAPA é o método de escolha, sendo esse um dos 
motivos pelo que se entendem MAPA e MRPA como métodos 
complementares e não excludentes.

Aliado a essas características, o método apresenta boa 
reprodutibilidade, valor prognóstico comprovado e baixo custo13. 
Portanto, oferece informações de grande importância de modo 
confiável a custo acessível.

A medida casual em consultório ainda é a referencial para 
classificação e estratificação de risco cardiovascular na prática 
médica. Entretanto, diversos estudos verificaram que a MRPA 
é superior, ou pelo menos equivalente, à medida de consultório, 
quanto ao seu valor prognóstico.

Figura 1. Possibilidades diagnósticas de acordo com as medidas de 
pressão arterial casual e MAPA na vigília ou MRPA.
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DIAGNóSTICO DE HIPERTENSÃO DO AVENTAL 
BRANCO E MASCARADA PELA MRPA
A análise de dados obtidos em medidas casuais e a informação 
do paciente podem levar a considerar o diagnóstico de HAB, 
mas a confirmação depende de avaliação complementar.  
A identificação dos pacientes clinicamente “hiperativos” é feita 
classicamente pela MAPA, mas a MRPA tem recebido conside-
ração crescente. Estudos que comparam MAPA e MRPA para o 
diagnóstico de HAB encontraram as mesmas taxas e a mesma 
magnitude do efeito do avental branco. Ocorre, entretanto, dis-
cordância nos pacientes diagnosticados em, aproximadamente, 
20% dos casos8,9.

Indivíduos com comportamento adequado da pressão no 
consultório, mas que usualmente se mantêm hipertensos, são, 
atualmente, diagnosticados como portadores de hipertensão 
mascarada. 

Dois métodos, MAPA e MRPA, são adequados para diag-
nosticar essas situações, que apresentam prevalências muito 
significativas. A HAB ocorre em 15% a 20% da população, 
enquanto a HAM ocorre em 10% a 15%10,11. A MRPA pode ser 
utilizada nesses casos12 tão adequadamente quanto a MAPA.

Essas duas situações são de extrema importância clínica. 
Embora o diagnóstico seja feito por medidas laboratoriais, a 
suspeita de HAB ou HAM é um exercício de raciocínio clínico, 
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Ohkubo et al.14 foram os primeiros a realizar um estudo 
populacional que mostrou que a pressão arterial medida pela 
MRPA tem um valor preditivo para mortalidade maior que a 
pressão arterial de consultório. O estudo PAMELA, realizando 
seguimento populacional, também mostrou que a MRPA se rela-
ciona mais fortemente com o risco cardiovascular que a medida 
de consultório15,16. Agarwal e Andersen17 demonstraram que o 
método se correlaciona melhor que a medida de consultório 
com o prognóstico de pacientes portadores de insuficiência 
renal crônica, no que se refere à mortalidade e à insuficiência 
renal crônica terminal. Neste estudo, a pressão arterial sistólica, 
obtida com a MRPA, apresentou melhor correlação com esses 
desfechos do que a proteinúria, a taxa de filtração glomerular e 
outros fatores de risco cardiovascular, mostrando-se um fator 
de risco isolado para insuficiência renal crônica terminal.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A  
METODOLOGIA DA MRPA
A variabilidade da pressão arterial é o aspecto que mais dificulta 
a sua interpretação. Embora todas as variáveis hemodinâmicas 
sofram, em graus variados, a influência de fatores ambientais, 
emocionais, farmacológicos e fisiológicos, o impacto sobre a 
pressão arterial é significativo a ponto de influenciar, equivo-
cadamente, decisões clínicas18. A padronização das condições 
das medidas de pressão arterial na MRPA e a análise criteriosa 
de como elas foram obtidas podem minimizar o efeito desses 
fatores e permitir melhor conduta terapêutica.

As recomendações feitas para a medida casual da pressão 
arterial, discutidas em outro artigo19, são válidas e fundamentais 
para a realização da MRPA. O paciente deve ser orientado sobre 
os cuidados para medir sua pressão e deve seguir as recomen-
dações da DBH-V, expressas na tabela 1. O braço a ser utilizado 
deve ser definido com o médico ou a enfermeira, sendo aquele 
que apresentar a maior pressão arterial, evitando, ou minimi-
zando, o efeito de uma eventual obstrução arterial20,21.

O número de medidas realizadas em uma MRPA determina 
sua reprodutibilidade22. Muitos estudos sugerem que um número 
que varia de 5 a 3022-24 medidas realizadas entre dois e sete 
dias22-25 é suficiente para a obtenção de valores confiáveis. As 
diretrizes da European Society of Hypertension propõem que 
sejam coletadas medidas duplicadas pela manhã e pela tarde 
por sete dias4, mas há diversos protocolos.

A II Diretriz Brasileira de MRPA2 propôs que o procedimento seja 
realizado por cinco dias, sendo o primeiro apenas para instrução 
do paciente e, nos subsequentes, deve-se realizar três medidas 
pela manhã e três medidas à noite. As medidas do primeiro dia 
de coleta devem ser desprezadas, e as medidas dos três dias 
subsequentes servem de base para análise, devendo haver, pelo 
menos, 12 medidas válidas, distribuídas por todos os períodos. 

O maior número de medidas seguramente representará 
melhor o comportamento da pressão arterial do examinando. 
Um equilíbrio entre o número de medidas e os dias de exame 
deve ser observado para que o método mantenha precisão e 
praticidade. Assim sendo, o protocolo deve fornecer um resul-
tado que represente a pressão arterial usual do paciente, ser 
reprodutível e ter valor prognóstico26.

A maioria dos protocolos propõe se desprezar as medidas 
obtidas no primeiro dia de exame, fase na qual o paciente está se 
adaptando ao equipamento. Apenas se deve assegurar que o nú-
mero restante de medidas seja estatisticamente representativo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Staessen et al.27 verificaram a utilidade das monitorizações 
residencial e ambulatorial de pressão arterial na avaliação de 
pacientes hipertensos, considerando-as métodos complemen-
tares. Observaram que a avaliação com MRPA permitiu uma 
conduta medicamentosa menos agressiva e útil na identificação 
dos pacientes portadores de HAB. 

A MRPA não deve ser vista como um substituto da medida 
de consultório. Embora alguns autores já tenham sugerido que 
os médicos não deveriam mais realizar a medida da pressão 
arterial de consultório (Graves e Sheps28), em decorrência da 
frequente impropriedade com que medem a pressão e, sobre-
tudo, considerando a possibilidade de HAB, e propondo que a 
medida casual da pressão arterial seja realizada apenas por 
enfermeiros bem treinados ou com equipamentos automáticos 
validados, outros autores se contrapõem a essa ideia. Essas 
considerações foram criticadas por Nobre29, que observou a 
necessidade de se atender às normas técnicas de medida da 
pressão e não abandonar a prática do procedimento, afirmando 
que “se um procedimento que compete aos médicos não estiver 
sendo adequadamente bem feito, eles não devem deixar de 
fazê-lo, mas sim aprender a executá-lo corretamente”.

Tabela 1. Preparo do paciente para medida da pressão arterial

1. Explicar o procedimento ao paciente

2. Manter o paciente em repouso por, pelo menos, 5 minutos em
ambiente calmo

3. Evitar que o paciente esteja com a bexiga cheia

4. Orientá-lo a não praticar exercícios físicos 60 a 90 minutos antes

5. Orientá-lo a não ingerir bebidas alcoólicas, café ou alimentos e não 
fumar 30 minutos antes

6. Posicioná-lo de forma que mantenha as pernas descruzadas, os pés 
apoiados no chão, o dorso recostado na cadeira e relaxado

7. Remover roupas do braço no qual será colocado o manguito

8. Posicionar o braço na altura do coração (nível do ponto médio do 
estemo ou quarto espaço intercostal), apoiado, com a palma da mão 
voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido

9. Solicitar ao paciente que não fale durante a medida
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A MRPA pode suprir essa dificuldade com a medida casual, 
quando é oferecido um método padronizado e bem executado, por 
equipe capacitada a orientar os pacientes e avaliar os resultados.

As medidas, automáticas ou semiautomáticas, obtidas 
durante a realização da MRPA, devem ser interpretadas res-
peitando-se suas limitações e ponderando-se suas vantagens. 
Assim, seguramente o método se consolidará como uma fer-
ramenta de extrema utilidade na condução, e diagnóstico, dos 
pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica, sendo 
um método mais preciso do que a medida casual e mais prático 
do que a MAPA.
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