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Parte 1

Introdução e conceitos básicos

1. CoMporTaMenTo fisiolóGiCo da pressão 
arTerial nas 24 horas
A pressão arterial (PA) varia em virtude da interação de fatores 
neuro-humorais, comportamentais e ambientais (Tabela 1)1. 
Existe uma variação contínua da PA batimento a batimento, de 
acordo com as atividades do indivíduo, e em hipertensos essa 
variabilidade apresenta maior amplitude do que em normotensos 
e está relacionada a pior prognóstico. Durante o período de vigí-
lia, esses valores são maiores do que os obtidos durante o sono.

3. Medida da pressão arTerial Casual no 
ConsulTório
A medida da PA casual no consultório, apesar de considerada 
procedimento-padrão para o diagnóstico de hipertensão arterial 
e para o seguimento de pacientes hipertensos3, está sujeita a 
inúmeros fatores de erro, destacando-se a influência do obser-
vador e do ambiente onde a medida é realizada. Além disso, 
propicia um número reduzido de leituras que não apresentam 
boa reprodutibilidade em longo prazo (Grau de Recomendação I – 
Nível de Evidência A).

Entre outras, essas são razões para a necessidade de obten-
ção de medidas da PA por meio de outros métodos capazes de 
abstrair esses erros e criar condições que propiciem uma medida 
de pressão arterial que reflita, com segurança e fidelidade, o 
seu real comportamento. 

Esse documento estabelece as normas para a realização 
de dois desses métodos de maior utilização na prática clínica: 
monitorização ambulatorial da pressão arterial de 24 horas 
(MAPA) e monitorização residencial da pressão arterial (MRPA). 

4. equipaMenTos para realização da Mapa e da 
Mrpa
As considerações a seguir apresentadas devem ser cuidadosa-
mente obedecidas para que os equipamentos utilizados para a 
realização dos exames de MAPA e de MRPA atendam às normas 
internacionalmente recomendadas.

4.1 VaLidação

Os aparelhos de MAPA e de MRPA são considerados 
validados quando tiverem sido submetidos aos protocolos de 
validação e aprovados por eles. Existem protocolos bem defini-
dos para a validação dos aparelhos4, tais como o da Association 
for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI), que 
classifica o equipamento em aprovado ou reprovado, ou o da 
British Hypertension Society (BHS), que estabelece graus de A 
até D e considera o equipamento validado quando recebe graus 
A ou B para as pressões sistólica e diastólica. É importante 
verificar se o equipamento a ser adquirido está validado, por 

Tabela 1. Variações da pressão arterial (mmHg), de acordo com várias 
situações e atividades

Atividades Pressão 
sistólica

Pressão 
diastólica

Reuniões + 20,2 + 15,0

Trabalho + 16,0 + 13,0

Caminhar + 12,0 + 5,5

Vestir + 11,5 + 9,7

Tarefas domésticas + 10,7 + 6,7

Telefonar + 9,5 + 7,2

Conversar + 6,7 + 6,7

Assistir à TV + 0,3 + 1,1

Repouso 0 0

Dormir - 10,0 - 7,6

2. reGisTro da pressão arTerial
O registro da PA pode ser realizado por método direto ou intra-
-arterial e métodos indiretos, sendo os mais empregados:

a)  Método auscultatório: identifica pela ausculta o apare-
cimento e desaparecimento dos ruídos de Korotkoff, que 
correspondem, respectivamente, às pressões arteriais 
sistólica e diastólica;

b)  Método oscilométrico: identifica, por oscilometria, o 
ponto de oscilação máxima que corresponde à PA média 
e determina, por meio de algoritmos, as pressões arteriais 
sistólica e diastólica2.
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meio de consulta a: www.eshonline.org, www.hyp.ac.uk/bhs/
bp_monitors/automatic.htm ou www.dableducational.com/
sphygmomanometers/devices_3_abpm.html (Grau de Reco-
mendação I – Nível de Evidência B).

4.2 CaLibração

A calibração deve ser realizada pelo fornecedor ou seu re-
presentante, no mínimo, anualmente ou de acordo com a 
recomendação do fabricante (Grau de Recomendação I – Nível 
de Evidência D). Também deve ser executada sempre que for 
identificada discrepância maior do que 5 mmHg entre as medidas 
obtidas pelo aparelho e as registradas em aparelho de coluna de 
mercúrio calibrado, por meio de um conector em Y, procedimento 
que deve ser realizado, pelo menos, a cada seis meses (Grau 
de Recomendação IIa – Nível de Evidência D).

4.3 ManGuitos

Recomenda-se o uso de manguitos adequados à circunferência 
do braço (Tabela 2) e originais do fabricante do aparelho3 (Grau 
de Recomendação I – Nível de Evidência B). Não se recomenda 
o uso de tabelas de correção nem a colocação do manguito em 
antebraço (Grau de Recomendação IIa – Nível de Evidência B).

Tabela 2. Dimensões aceitáveis da bolsa de borracha para braços de 
diferentes tamanhos3

Denominação 
do manguito

Circunferência 
do braço (cm)

Largura do 
manguito (cm)

Comprimento 
da bolsa (cm)

Criança 6-15 5 15

Infantil 16-21 8 21

Adulto pequeno 22-26 10 24

Adulto 27-34 13 30

Adulto grande 35-44 16 38

Coxa 45-52 20 42

Alguns conceitos fundamentais e relacionados com as me-
didas de PA fora do consultório, quer pela MAPA ou pela MRPA, 
precisam ser conhecidos e estão definidos a seguir.

5. fenôMeno do avenTal branCo: efeiTo, 
hiperTensão e norMoTensão do avenTal 
branCo
Os valores da PA medida em consultório podem ser maiores, 
semelhantes ou menores do que os obtidos durante a vigília pela 
MAPA ou MRPA. Essas diferenças possibilitam a classificação 
dos pacientes em quatro diferentes categorias (Figura 1): normo-
tensão, hipertensão, hipertensão do avental branco (hipertensão 
isolada de consultório)5 e hipertensão mascarada (normotensão 
do avental branco)6.
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Figura 1. Efeito, hipertensão e normotensão do avental branco, 
esquema modificado da referência indicada. [Adaptado de Nobre F, 
Coelho EB. Três décadas de MAPA – monitorização ambulatorial da 
pressão arterial de 24 horas: mudanças de paradigmas no diagnóstico e 
tratamento da hipertensão arterial. Arq Bras Cardiol. 2003;81(4):428-34]

A normotensão se caracteriza por valores normais de PA 
no consultório (< 140/90 mmHg) e na MAPA de 24 horas 
(≤ 125/75 mmHg) ou na MRPA (≤ 130/85 mmHg), enquan-
to a hipertensão se caracteriza por valores anormais da PA  
no consultório (≥ 140/90 mmHg) e na MAPA ou na MRPA  
(≥ 130/85 mmHg).

Define-se efeito do avental branco como o valor referente à 
diferença entre a medida da pressão arterial no consultório e a 
média da MAPA na vigília ou MRPA, sem que haja mudança no 
diagnóstico de normotensão ou hipertensão. Considera-se efeito do 
avental branco significativo quando essa diferença for superior a 20 
e 10 mmHg, respectivamente, nas pressões sistólica e diastólica7.

A hipertensão do avental branco ocorre quando há valores 
anormais na medida da PA no consultório (≥ 140/90 mmHg) e 
valores normais de pressão arterial pela MAPA durante o perío-
do de vigília (≤ 130/85 mmHg) ou pela MRPA (≤ 130/85 mmHg).

É importante observar que nessa condição ocorre mudança 
de diagnóstico de normotensão fora do consultório para hiper-
tensão no consultório.

A hipertensão mascarada ocorre quando há valores normais 
na medida da PA no consultório (< 140/90 mmHg) e valores 
anormais de pressão arterial pela MAPA durante o perío do de 
vigília (> 130/85 mmHg) ou MRPA (> 130/85 mmHg). Nessa 
condição, também acontece mudança de diagnóstico de hiper-
tensão fora do consultório para normotensão no consultório.

Nas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão VI (DBH VI), 
utilizando-se os critérios de normalidade para medidas de con-
sultório, MAPA, MRPA, e também para as medidas realizadas 
pelo próprio paciente, identificadas como automedidas (AMPA), 
a classificação dos diversos comportamentos da PA pode ser 
definida como expresso na tabela 3.
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Tabela 3. Valores de pressão arterial no consultório, MAPA, AMPA (automedida da pressão arterial) e MRPA que caracterizam efeito do avental 
branco, hipertensão do avental branco e hipertensão mascarada

Consultório MAPA vigília25 AMPA MRPA

Normotensão ou hipertensão controlada < 140/90 ≤ 130/85 ≤ 130/85 ≤ 130/85

Hipertensão ≥ 140/90 > 130/85 > 130/85 > 130/85

Hipertensão do avental branco ≥ 140/90 ≤ 130/85 ≤ 130/85 ≤ 130/85

Hipertensão mascarada < 140/90 > 130/85 > 130/85 > 130/85

5.1 siGnifiCado CLíniCo e proGnóstiCo da hipertensão do aVentaL 
branCo

As características que orientam a pesquisa para o seu diagnóstico 
são: jovens ou idosos, sexo feminino, relato de medidas normais 
fora do consultório e hipertensão estágio I sem lesão de órgão-alvo.

Alguns estudos apontam que a hipertensão do avental 
branco apresenta risco cardiovascular intermediário entre nor-
motensão e hipertensão verdadeira, porém mais próximo ao 
risco dos normotensos8-10 (Grau de Recomendação IIb – Nível de 
Evidência B). Ainda que não existam evidências de benefícios de 
intervenções medicamentosas nesse grupo, os pacientes devem 
ser considerados no contexto do risco cardiovascular global, 
devendo permanecer em seguimento clínico com orientações 
de mudanças de estilo de vida.

5.2 siGnifiCado CLíniCo e proGnóstiCo da hipertensão MasCarada 
ou norMotensão do aVentaL branCo

As características que orientam a pesquisa para diagnóstico 
nessa situação são: jovens com PA casual normal ou limítrofe 
e hipertrofia de ventrículo esquerdo, pais hipertensos, relato de 
medidas ocasionalmente elevadas fora do consultório e risco 
cardiovascular elevado11. Alguns estudos sugerem que tais pa-
cientes têm maior prevalência de lesões de órgãos-alvo do que 
indivíduos normotensos, mas há divergências a esse respeito12.

Por fim, considerados esses aspectos gerais, comuns à MAPA 
e à MRPA, devem-se considerar alguns pontos necessários para 
orientar a constituição de um serviço para realização desses 
exames. Essas orientações básicas estão apontadas a seguir.

6. esTabeleCiMenTo de uM serviço de Mapa 
Para criar e dar continuidade a um serviço de MAPA, público 
ou privado, localizado em consultório, ambulatório ou centro 
diagnóstico, deve-se atender a alguns princípios básicos como 
definidos na Tabela 4, Parte I. 

Tabela 4. Condições indispensáveis para a criação de serviços de 
MAPA ou MRPA
Local apropriado

Pessoal treinado

Equipamentos validados

Equipamentos calibrados

Manguitos de acordo com as necessidades individuais

Médico responsável com conhecimentos específicos nos métodos
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