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RESUMO

A utilização da Monitoração Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) tem oferecido parâmetros que suportam diretamente a estratificação e 
associação independente de risco cardiovascular (CV), especialmente na população idosa. O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil da pressão 
arterial (PA) sistólica (SIST) e diastólica (DIAST) em 24 horas (24h), vigília (VIG) e sono, pressão de pulso (PP) e descenso sistólico (descSIST) e 
diastólico (descDIAST) em população de idosos referidos como saudáveis clinicamente, comparando este padrão entre os gêneros. Em uma 
coorte de 1652 indivíduos com idade superior a 60 anos, de ambos os gêneros, encaminhados para realização de MAPA, selecionamos 434 
sujeitos sem histórico de doença CV prévia e/ou faziam uso de fármaco de ação CV.  Destes, 242 (56%) tinham média PA normais 24h (G1) e 192 
(44%) médias elevadas (G2), sendo 68 com hipertensão sistólica isolada (G2A) e 124 com hipertensão sistodiastólica (G2B). Aplicou-se análise de 
variância para estudo comparativo entre os grupos, admitindo-se nível de significância para valor p<0,05.  As médias PAS 24h, VIG e SONO no G1 
foram 118,94±7,2, 122,27±3,0, 110,23±4,1 mmHg em homens e 117,05±6,3, 120,46±2,4 e 107,57±3,4 mmHg em mulheres (p=0,06). Valores de 
PAD nos mesmos períodos foram respectivamente, 67,66±6,62, 70,61±5,3 e 60,24±2,4 mmHg em homens e 67,94±5,2, 70,70±5,2 e 60,57±5,1 
mmHg em mulheres (p=0,08). A análise estatística não demonstrou diferença para os valores de PP entre os gêneros, nos diferentes períodos 
avaliados. No G2 houve diferença significativa entre os subgrupos A e B para todos os parâmetros, sendo PA24h 137,18x71,85 G2A e 
142,67x86x33 G2B, p><0,003 PAS e p 0,001 PAD, com PP24h 65,32 e 56,33 mmHg, respectivamente (p><0,001), não havendo diferença
significativa entre os gêneros. Em relação ao descSIST e descDIAST, observamos valores no G1 10,06±7,07 e 14,37±8,18, no G2A 5,24±10,2 e 9,73±
9,8 e no G2B 8,93±6,47 e 13,36±6,5 mmHg, ou seja, valores menores no G2A em comparação ao G1 e G2B (p><0,001 e p><0,033, 
respectivamente), sendo G1 e G2B sem diferença significativa entre si. Sabendo-se que o padrão de descenso noturno é o mais consistente 
achado preditor de desfecho CV, corroboramos em nossos achados, dados de literatura, que demonstram alteração no descenso noturno da PA 
na população idosa, em especial em presença de hipertensão sistólica isolada, como marcador da própria elevação da PA, após ajuste para idade, 
sexo e 
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