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RESUMO

A hipertensão arterial (HA) é um grave problema de saúde pública por se tratar de uma condição silenciosa que envolve alta morbimortalidade 
cardiovascular (CV). Todas as diretrizes enfatizam a importância de se obter medidas fora do consultório para o diagnóstico e o acompanhamento 
da HA, sendo a Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) um importante instrumento. O objetivo é comparar a pressão arterial de 
consultório (PAC) com as medidas da MRPA para o diagnóstico de hipertensão em uma população de adultos jovens a partir de um estudo 
populacional transversal com adultos entre 20 e 50 anos registrados na Estratégia de Saúde da Família no centro do município do Rio de Janeiro. 
Aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição. Na entrada do estudo são registradas as características sócio-demográficas, 
antropométricas e os fatores de risco CV. A PAC foi determinada calculando o valor médio de 2 medidas consecutivas (Omron-705CP) e a MRPA 
seguiu o protocolo de 7 dias com 2 medidas pela manhã e 2 à noite (28 medidas). As medidas do primeiro dia foram descartadas e foi calculada a 
média das outras leituras. Foi considerado normal, PA < 135 x 85 mmHg na MRPA e < 140 x 90mmHg na PAC. Classificou-se os indivíduos em 4 
grupos: Normotensão (PAC e MRPA controladas); Hipertensão com efeito do jaleco branco (PAC ≥ 140 x 90mmHg e MRPA < 135 x 85mmHg); 
Hipertensão mascarada (PAC < 140 x 90 mmHg e MRPA ≥ 135 x 85mmHg) e Hipertensão sustentada (PAC ≥ 140 x 90mmHg e MRPA ≥ 135 x 
85mmHg). Foram avaliados 261 indivíduos, 97 homens com média de idade 39,9 ± 8,4 anos. Sedentarismo (43,8%) e obesidade (24,2%) foram os 
principais fatores de risco CV. Encontramos 201 (77%) normotensos, 21 (8%) hipertensos com efeito do jaleco branco, 23 (9%) com hipertensão 
mascarada e 16 (6%) com hipertensão sustentada. Não houve diferença em relação à idade entre os grupos. Hipertensos com efeito do jaleco 
branco tinham maior circunferência de pescoço e, em sua maioria, eram homens. A única variável que se associou independentemente com a 
MRPA sem controle foi a obesidade, que triplicou o risco de ter hipertensão mascarada ou sustentada. Portanto, se nos basearmos apenas nas 
informações fornecidas pela pressão arterial clínica, tomaremos decisões equivocadas em quase 20% dos casos de diagnóstico de hipertensão 
arterial.
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