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RESUMO

A hipertensão arterial (HA) é um grave problema de saúde pública por estar diretamente relacionada à grande morbimortalidade cardiovascular 
(CV). Por ser uma patologia silenciosa durante muitos anos nem sempre a hipertensão é diagnosticada precocemente. A Monitorização 
Residencial da Pressão Arterial (MRPA) é utilizada em estudos populacionais para a detecção da HA permitindo um refinamento no seu 
diagnóstico e classificando os indivíduos em quatro grupos: normotensão, hipertensão sustentada, hipertensão do jaleco branco e hipertensão 
mascarada. O estudo de coorte LapARC é um estudo populacional para avaliação do perfil de risco CV em adultos jovens. O objetivo deste estudo 
foi avaliar a prevalência de HA diagnosticada pela pressão arterial de consultório (PAC) e pela MRPA em uma população adulta jovem cadastrada 
e/ou assistida pelo Centro Saúde Escola (CSE Lapa), unidade da Estratégia de Saúde da Família, localizada na região central do município do Rio de 
Janeiro. Trata-se de um estudo populacional transversal que inclui jovens adultos de 20 a 50 anos registrados no CSE-Lapa. A população elegível 
compreende 1795 indivíduos. O projeto piloto pretende avaliar 15% dessa população. Estudo aprovado pelo CEP da instituição.  Foram 
registradas características sócio-demográficas, medidas antropométricas e fatores de risco CV. A PAC foi medida 2 vezes em posição supina, 
utilizando um monitor digital com manguito adequado, sendo registrada a média das 2 leituras. Todos foram submetidos à MRPA com protocolo 
de 7 dias (2 medidas de manhã e noite), utilizando o esfigmomanômetro Omron HEM-705CP, validado para o procedimento proposto. 
Comparando a PAC e a MRPA os indivíduos foram diagnosticados como: HA sustentada (PAC ≥140/90mmHg e MRPA ≥135/85mmHg), HA do 
jaleco branco (PAC ≥140/90mmHg e MRPA<135/85mmHg), normotensão (PAC ><140/90mmHg e MRPA ><135/85mmHg) e HA mascarada (PAC >
<140/90mmHg e MRPA ≥135/85mmHg). Foram avaliados 241 indivíduos [36% gênero masculino; média de idade: 37,6(8,8) anos]. A prevalência 
de HA foi de 28,6% (68 indivíduos) considerando todos indivíduos que sabem ser hipertensos (48 pacientes, 19,9%) e/ou aqueles com PA de 
consultório fora do alvo. A prevalência de normotensão foi de 77,6%, de HA sustentada de 5,6%, HA do jaleco branco de 10,4% e HA mascarada 
de 6,4%. O percentual de indivíduos que têm conhecimento do diagnóstico da HA foi de 70%. Dos 48 indivíduos que sabem ser hipertensos, 30 
(62,5%) fazem tratamento e desses 17 (57%) estão com a PA de consultório controlada. Idade mais avançada, sexo masculino e obesidade foram 
os principais fatores associados à HÁ. A população do estudo é assistida em um programa de atenção primária de qualidade. Desta forma, o 
percentual de indivíduos que sabe ser hipertenso e que têm um bom controle pressórico foi bastante elevado quando comparado a outros 
estudos populacionais, porém a prevalência de HA pela medida convencional foi alta para a faixa etária da população, estando associada à 
presença de obesidade. A MRPA alterou o diagnóstico em 17% dosavaliados. A prevalência de HA foi bastante elevada para esta população e a 
MRPA se revelou um bom instrumento para refinar o diagnóstico de 
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