
CONCORDÂNCIA ENTRE O DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSÃO 
ARTERIAL PELA PRESSÃO ARTERIAL DE CONSULTÓRIO E PELA 
MONITORIZAÇÃO RESIDENCIAL DE PRESSÃO ARTERIAL EM UMA 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESTUDO LapARC 

FELIPE REY COSTA TOSTES, CARLOS A P M MOURA, NATALIA 
ROSSILHO MOYSES USHIJIMA, CLARA AVELAR MENDES DE 
VASCONCELLOS, TOMAS DE SOUZA MELLO, EDUARDA GOPP 
BOTELHO, BEATRIZ MARINHO, KARINE DA SILVA 
GUIMARÃES, FERNANDA DO VALLE KANGUSSU e ELIZABETH SILAID 
MUXFELDT 

Curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, RJ, 
BRASIL. 

INTRODUÇÃO: Hipertensão arterial é uma doença multifatorial, podendo ser 
assintomática durante anos. O diagnóstico é usualmente baseado na Pressão 
Arterial de Consultório (PAC), mas uma das suas principais limitações é o 
fenômeno do jaleco branco, levando diretrizes a sugerir o uso da medida fora 
de consultório para um diagnóstico mais exato. OBJETIVO: Avaliar a 
concordância entre o diagnóstico de hipertensão pela medida da PAC e a 
Monitorização Residencial de Pressão Arterial (MRPA). MÉTODOS: Estudo 
populacional transversal envolvendo adultos de 20 a 50 anos cadastrados em 
uma Unidade da Estratégia Saúde da Família no centro da cidade do Rio de 
Janeiro. Foram registradas as características sociodemográficas, medidas 
antropométricas e a presença de fatores de risco cardiovascular. A medida da 
PAC foi determinada pelo cálculo da média de 2 aferições consecutivas, 
enquanto o MRPA seguiu o protocolo de 7 dias, com 2 aferições matutinas e 
2 vespertinas. As aferições do primeiro dia foram descartadas e foi calculada, 
então, a média dos outros 6 dias. Foi considerada como normal 
MRPA<135x85 mmHg e PAC<140x90 mmHg. Os pacientes foram 
classificados em 4 grupos: normotensão(PAC e MRPA controladas); 
hipertensão do jaleco branco(PAC não controlada e MRPA controlada); 
hipertensão mascarada(PAC controlada e MRPA não controlada) e 
hipertensão sustentada(PAC e MRPA não controladas). RESULTADOS: 469 
pessoas foram avaliadas [38% homens com idade média 37.5±8.8 anos]. 
Sedentarismo, dislipidemia e obesidade foram os principais fatores de risco 
cardiovascular. De acordo com o registro de PAC, a prevalência de 
hipertensão foi de 16,1%, enquanto pela MRPA foi de 19,2%. O coeficiente 
Kappa demonstrou baixa concordância entre os dois métodos de diagnóstico 
(kappa = 0,391). Após o MRPA, 83 indivíduos tiveram seu diagnóstico 
alterado, sendo que 34 foram diagnosticados com hipertensão do jaleco 
branco e 49 com hipertensão mascarada. As variáveis que se associaram 
independentemente com o diagnóstico de hipertensão pela PAC foram o 
gênero masculino(OR 2,49), a obesidade(OR 2,88,) e a circunferência 
cervical aumentada(OR 2,39). Por sua vez, a hipertensão diagnosticada pela 
MRPA se associou com síndrome metabólica(OR 3,83), obesidade(OR 2,88) 
e circunferência cervical aumentada(OR 2,39,). CONCLUSÃO: A 
concordância entre PAC e MRPA foi baixa nessa população. Então, se o 
diagnóstico fosse baseado apenas na PAC, 18% dos participantes teriam um 
diagnóstico de hipertensão equivocado. 

 


