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Prefácio

Blood pressure (BP) measurement in the doctor’s office has been the corner stone of 
hypertension management for more than a century. Traditionally, BP in the office is assessed 
with the auscultatory technique, which was first introduced at the beginning of the twentieth 
century and which is still routinely used in clinical practice. Although, if carefully implemented, 
this technique can be accurate, in practice its correct implementation depends on the ob-
server’s attention to the details of the procedure, and to the care to avoid possible bias.

Moreover, regardless its accuracy, this approach only offers a spot measurement of BP 
in the office or clinic environment, and thus cannot account for the spontaneous physiologi-
cal variability of blood pressure, which is a highly dynamic parameter, undergoing continuous 
fluctuations in the short as well as in the long term. Finally, office BP measurements are usu-
ally obtained under circumstances that do not reflect real life conditions and that can them-
selves influence the level of BP being measured (typical example is the “white coat effect”).

To overcome these serious methodological problems, techniques for obtaining automated 
measurements of BP in office and outside the office have been developed. In particular, pro-
gress in technology has now offered BP measuring devices able to obtain profiles of BP over 
24 h in ambulatory conditions, and to measure BP repeatedly in the home setting.

Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) has been available for almost 60 years. It 
was initially developed to explore circadian BP changes and to assess the impact of antihy-
pertensive drugs on the 24-h BP profile. The very first steps were made through a technique 
for direct intraarterial monitoring of BP in ambulant subjects over the 24-h period, the so 
-called “Oxford technique”. This system was able to provide continuous BP measurements 
throughout the day and night, and was used in several research projects, to explore the anti-
hypertensive efficacy of a number of drugs, and to provide a first assessment of BP variability 
over the 24 hours. Indeed, the very first demonstration that an increase in BP variability may 
represent an independent risk factors for cardiovascular complications, over and above an 
increase in average BP levels, was provided with this technique, of unique value in describing 
very short term, beat-by-beat BP fluctuations. However, use of the technique was limited by 
safety and ethical considerations.

Significant efforts were focused, therefore, on developing non ambulatory non invasive 
BP monitoring devices. In the 1960s, the semi-automated Remler device was introduced, 
which was capable of measuring BP intermittently during the daytime period. Its main limi-
tation was related to the fact that, having to be operated by the patient, BP measurement 



during sleep was not possible. Progress in technology then led to the introduction of fully 
automated devices that could measure BP intermittently at predetermined intervals over the 
24-h period in ambulant subjects. They were first used in research only, but soon they started 
being adopted also in a clinical setting.

ABPM has indeed raised considerable scientific and clinical interest over the last 60 
years, with over 15 000 papers listed on PubMed up to 2020. A reason for such a huge inter-
est is the increasing evidence on its superiority, as compared to office BP measurements, in 
diagnosing and managing hypertension as well as in predicting outcome in patients with high 
BP. In 2001, the United States Center for Medicare and Medicaid Services approved ABPM 
for reimbursement for the diagnosis of white-coat hypertension. Even before that, ABPM was 
accepted for reimbursement by healthcare providers in many other countries and in 2011, the 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) in the United Kingdom recom-
mended ABPM as a cost-effective technique to confirm the diagnosis of hypertension in case 
of elevated office BP values. More recently, both the 2017 US Hypertension guidelines and 
the 2018 ESC/ESH hypertension recommendations have strongly emphasized the impor-
tance of out-of-office BP monitoring in refining the diagnostic and therapeutic management 
of hypertension. This importance has been critically re-assessed also for Latin American 
Countries in the very recent Latin American Guidelines on Ambulatory BP monitoring, a paper 
which had critically assessed the usefulness of this technique in this setting.

Indeed, ABPM carries a number of advantages vs Office BP. First, it offers a larger number 
of readings than the conventional office BP measurement, thus offering a more precise as-
sessment of a subject’s usual BP levels. Second, ABPM provides the description of a 24 h 
BP profile, recorded away from the medical environment, which may allow the identification of 
individuals with a white coat or masked hypertension. Moreover, ABPM offers the possibility to 
assess a number of patterns characterizing BP behaviour over 24 h, patterns which have been 
shown to have clinical relevance. They include nocturnal hypertension, increased overall BP var-
iability, the degree of BP changes between day and night, with the independent quantification 
of both nocturnal BP dipping and morning BP rise. ABPM gives the possibility to assess the 
efficacy of antihypertensive treatment throughout the day and night, also allowing to assess the 
smoothness of 24 h BP control, which may carry clinical implications. Finally, ABPM is a strong-
er predictor of cardiovascular morbidity and mortality than conventional BP measurements, with 
night-time BP being probably the most important predictor of cardiovascular outcome.

All these advantages have to be carefully considered vis-à-vis the possible limitations of 
this approach which include the cost of the technique , not always reimbursed by National 
health Care systems, the intermittency of readings which do not allow a precise assessment 
of BPV in case of too low sampling rates, and the fact that ABPM is not always well accepted 
by patients, due to the need of frequent cuff inflations which may interfere with subjects’ 
quality of sleep.

The present book represents the 6th.Edition of a manual which has guided the application 
of ABPM in Brazil, and more generally in Latin America, since 1995. In this book, internationally 
known experts provide an updated and exhaustive description of a number of important issues 
related to use of ABPM in daily practice, such as blood pressure variability phenomena; the role 
of ABPM in specific conditions, including elderly, diabetics, children, pregnant women; how to 
interpret ABP tracings in clinical practice and, last but not least a comparison of the contribution 
to hypertension management respectively provided by ABPM and by home BPM. For the first 
time in the history of this book also information on the advantages and limitations characterizing 



use of HBPM in clinical practice is provided, an issue which has also been recently addressed 
by a position paper of the Latin American Society of Hypertension.

For all these reasons this book will significantly contribute to a better management of hy-
pertension and should become a reference text for all physicians aimed at achieving a better 
care of their hypertensive patients.

Gianfranco Parati, MD, FESC

Department of Medicine and Surgery, University of Milano-Bicocca.

Istituto Auxologico Italiano, IRCCS, Department of Cardiovascular, 
Neural and Metabolic Sciences, S.Luca Hospital, Milan, Italy
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P a r t e 1

Conceitos Fundamentais 
sobre Variação da 

Pressão Arterial



Capítulo 1
Variações circadianas da pressão 
arterial. Variações e variabilidade

• Luiz Aparecido Bortolotto

 � Variações circadianas da pressão arterial
A maioria das funções corporais varia ao longo de um dia de 24 horas, estabelecendo 

um ritmo circadiano, sendo alguns exemplos, a temperatura corporal, os ciclos sono-vigília, o 
metabolismo e a pressão arterial (PA). Esses ritmos circadianos são controlados pelo relógio 
biológico central, situado no núcleo supraquiasmático do hipotálamo e de relógios periféricos 
localizados em todo o corpo1. Alterações no ciclo luz-escuridão e os padrões de alimentação 
controlam esses relógios para a hora do dia, e essa sincronicidade contribui para a regulação 
de uma variedade de processos fisiológicos com efeitos sobre a saúde geral. Esses ritmos 
estão presentes nas funções de diferentes órgãos e há evidências experimentais e clínicas 
de que o rim, o sistema nervoso central e periférico, os vasos, e o coração são os reguladores 
do relógio periférico da pressão arterial1.

O perfil dinâmico dos valores de PA, de um período de 24 horas, foi primeiramente, evi-
denciado por meio de registros contínuos da PA, por cateter intra-arterial, em indivíduos 
deambulando normalmente em suas atividades2-4. A partir desses registros evidenciou-se 
que a PA exibe um ritmo circadiano em seres humanos. Na maioria das pessoas, a PA têm 
valores mais altos durante o dia, valores intermediários no final da tarde e cai à noite durante 
o sono, além de apresentar um aumento acentuado na parte da manhã (conhecido como 
“elevação matutina da PA”), e apresenta alguns picos, principalmente relacionados às ativi-
dades durante o dia5 (Figura 1.1). Esse típico padrão circadiano é determinado por ambos 
fatores endógenos e exógenos, sobretudo, fatores neuro-humorais, e também está presente 
nos modelos de camundongos e ratos, que são comumente usados para simular a fisiologia 
cardiovascular humana1.



4  � Parte 1 | ConCeitos Fundamentais sobre Variação da Pressão arterial

Um componente intrínseco rítmico nas variações diuturnas das funções cardiovasculares, 
como a frequência cardíaca, foi sugerido em 1797, por Falconer5, e em 1881, Zadek5 reco-
nheceu uma variabilidade da PA humana ao longo do período de 24 horas. Quase 100 anos 
depois, demonstrou-se que o ritmo da PA estava relacionado a uma endogenicidade periódi-
ca não sincronizada com uma fonte de tempo5. Posteriormente, a partir de dados obtidos com 
a monitorização ambulatorial de PA de 24 horas (MAPA), confirmou-se uma periodicidade 
circadiana da PA em 24 horas, apesar de todas as variações relacionadas às diferentes ati-
vidades (posição, atividade, sono e exercício) e que persistiu mesmo após ajustes para essas 
variáveis6. A existência de um mecanismo rítmico intrínseco basal é suportada pela observa-
ção validada estatisticamente de que a PA aumenta antes de acordar, e que essa elevação 
não pode ser explicada pela postura ou atividade. Esse fenômeno reflete, primordialmente, a 
ativação do sistema adrenérgico e do córtex adrenal preparando para o início das atividades 
motoras do dia7.

Com o aumento da utilização da MAPA em estudos clínicos e populacionais, foi possível 
a melhor compreensão da importância clínica e dos fatores relacionados às diferentes carac-
terísticas do ritmo circadiano de 24 horas da PA. O perfil circadiano tem sido observado em 

 � Figura 1.1 – Comportamento circadiano da pressão arterial de 24 horas pela MAPA, onde se destacam os períodos de 
vigília, sono e elevação matinal.
Perfil circadiano de pressão arterial de 24 horas, obtido pela monitorização ambulatorial de pressão arterial (MAPA), mostrando os 
valores na vigília e as flutuações associadas às atividades, além do descenso noturno e a elevação matutina da pressão arterial.
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indivíduos normotensos e na maioria dos pacientes hipertensos, tratados ou não tratados8,9. 
Por exemplo, há evidência de que um perfil circadiano básico é mantido em diferentes perfis 
de hipertensão (hipertensão sustentada, hipertensão do avental branco e hipertensão mas-
carada), de modo semelhante ao observado em normotensos, independentemente dos níveis 
de PA e frequência cardíaca de 24 horas10. As alterações desse padrão têm sido observadas 
na presença de algumas condições clínicas associadas, como, por exemplo, hipertensão se-
cundária, diabetes, apneia obstrutiva do sono, distúrbios endócrinos, dentre outros11. 

Avaliação do ritmo circadiano da pressão arterial
A MAPA, com registro não invasivo da PA, possibilitou a aquisição de informações dos va-

lores médios e, também, de variações relativamente rápidas da PA durante alguns subperíodos 
selecionados nas 24 horas, além de identificar flutuações mais lentas da PA, que ocorrem entre 
os períodos da vigília e do sono. As variações vigília e sono da PA podem sofrer influências 
significativas das atividades do indivíduo durante o período da vigília, assim como, da qualidade 
do sono durante a noite. Dessa maneira, os principais padrões da PA em 24 horas, já descritos 
acima, podem ser identificados em diferentes situações clínicas, quais sejam, a queda noturna 
e a elevação matutina da PA. Na população geral, identifica-se uma queda da PA de vigília 
durante o período de sono, em média de 10%-20% (descenso presente). Quando a redução 
da PA é maior do que 20% durante o sono, considera-se como padrão de descenso noturno 
acentuado, e quando a queda da PA é menor do que 10% durante o sono, o padrão é de des-
censo ausente. Em algumas situações, a PA durante o sono pode ser maior que a vigília, sendo 
considerada como padrão reverso noturno ou mesmo ascensão da PA noturna12,13.

Algumas situações clínicas associadas à HAS podem modificar o padrão circadiano de 
24 horas da PA, tais como, diabetes mellitus, hipertensão secundária e apneia obstrutiva 
do sono11. Pacientes hipertensos diabéticos apresentam maior prevalência de alterações 
no padrão circadiano de 24 horas da PA, sobretudo, no período do sono, onde o descenso 
noturno ausente ou até mesmo elevação noturna da PA podem ser observados em mais de 
30% dos pacientes14. Indivíduos com apneia obstrutiva do sono também apresentam ausên-
cia do descenso noturno, e a presença do padrão reverso em pacientes hipertensos podem 
indicar, inclusive, a probabilidade da coexistência de apneia do sono, com mais precisão que 
os questionários padronizados para rastreamento da condição clinica15. 

Mecanismos reguladores do ritmo circadiano da pressão arterial
Os principais reguladores e determinantes do perfil circadiano de 24 horas da PA são9:

 • Ciclos nictemerais da temperatura ambiente, luz, barulho e padrões direcionados por 
comportamentos alimentares, ingestão líquida e de sal, estresse emocional/mental, 
postura e intensidade de atividade física;

 • Ritmos circadianos de vigília/sono, síntese de melatonina pela glândula pineal, ativi-
dade dos sistemas nervoso central e autônomo, adrenal-pituitária-hipotálamo, renina-
-angiotensina-aldosterona;

 • Hemodinâmica renal, função endotelial, peptídeos vasoativos, sistemas opioides.

Os primeiros estudos que avaliaram os padrões de 24 horas da PA focaram nos principais 
efeitos posturais e concluíram que o sistema nervoso central provavelmente controlava a 
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ritmicidade da PA e outros parâmetros cardiovasculares16. Esses achados foram posterior-
mente corroborados por outros estudos17. Um exemplo dessas evidências é o de um pequeno 
estudo, envolvendo nove indivíduos com hipertensão primária, com descenso noturno normal, 
que demonstrou níveis de norepinefrina plasmática elevados durante o período da vigília, 
comparada com o sono, e que a PA média de 24 horas se correlacionava com o nível de 
norepinefrina18. Além disso, os autores mostraram que o tratamento desses pacientes com 
bromocriptina aboliu a variação circadiana da norepinefrina, atenuando o ritmo de 24 horas 
da PA, fortalecendo a ligação entre o SNS e a PA de 24 horas em humanos. Por outro lado, 
analisando os hipertensos que não apresentam a queda noturna da PA, verifica-se disfunção 
autonômica, o que reforça ainda mais, essa participação do SNS no controle circadiano da 
PA19. O sistema nervoso simpático também é o principal mecanismo envolvido na elevação 
matutina da PA20,21.

Evidências clínicas também sugerem um papel dos vasos no descenso noturno da PA22. 
Em um estudo com hipertensos tratados e indivíduos normotensos sem tratamento, os au-
tores demonstraram, pela avaliação de dilatação de artéria braquial mediada por fluxo, que a 
atenuação do descenso noturno foi associada independentemente com diminuição da fun-
ção da célula muscular lisa vascular22. 

O padrão circadiano da PA também tem sido relacionado ao transporte renal de sódio, e 
várias publicações tem mostrado que alterações desse padrão de 24 horas estão associa-
das a modificações da excreção de sódio pelos rins. Dentre essas evidências, destacam-se 
aquelas que demonstraram a ausência de queda noturna na hipertensão sal sensível23,24, no 
aldosteronismo primário25, e nas que mostraram uma restauração desse padrão, após uso de 
hidroclorotiazida26. Essa relação foi reforçada por um estudo africano que demonstrou que 
a presença da queda noturna da PA foi associada com maior excreção de sódio na vigília, 
do que no período noturno27. Todos esses dados reforçam um importante papel do rim e do 
manuseio renal de sódio na manutenção do ritmo circadiano da PA. 

Outro mecanismo que parece ter um papel fundamental na fisiopatologia do ritmo cir-
cadiano da PA, é a ativação do sistema renina angiotensina aldosterona. Recente evidência 
demonstrou ainda que, mais do que a ativação do SRAA circulante, que tem um claro ritmo 
circadiano, o SRAA intrarrenal tem forte participação na ritmicidade da PA e também na ex-
creção de albumina pelos rins. Alterações desses mecanismos parecem estar envolvidos no 
desenvolvimento da lesão renal do paciente hipertenso com doença renal crônica (DRC)28. 

Mais recentemente, pesquisas em diferentes modelos animais e estudos pré-clínicos em 
humanos demonstraram que o relógio biológico molecular e seus respectivos alvos localiza-
dos nos rins, vasos, coração, cérebro e sistema nervoso afetam a regulação circadiana da PA 
e abrem perspectivas para a obtenção de tratamentos com foco nesses alvos1. 

Importância clínica das alterações do ritmo circadiano da pressão arterial
A importância do padrão circadiano de 24 horas da PA, sobretudo as variações dos pe-

ríodos vigília-sono tem sido objeto de vários estudos clínicos e populacionais. Pacientes que 
apresentam atenuação do descenso noturno, isso é, queda da PA durante o sono inferior a 
10%, tem maior prevalência de lesões de órgãos-alvo29,30, maior risco de eventos cardiovas-
culares31,32 e de mortalidade33,34. Além disso, os pacientes que apresentam ascensão da PA 
durante o sono (“padrão reverso”), têm ainda, maior risco de apresentar eventos cardiovas-
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culares futuros35,36. Entretanto, os dados disponíveis sobre o descenso noturno acentuado 
da PA não permitem concluir que uma importante redução da PA à noite afeta de modo o 
prognóstico cardiovascular a nível de comunidade e na população geral de hipertensos37.

Apesar dessas fortes evidências, ainda há discussão se o mais importante na determi-
nação de maior risco de eventos cardiovasculares é a ausência do descenso noturno da PA 
durante o sono ou o elevado valor médio absoluto da PA durante o sono38, visto que, frequen-
temente o padrão de ausência de descenso noturno ou elevação da PA está associado a 
níveis médios elevados de PA à noite. É importante ressaltar nesse ponto, que é provável que 
a maior incidência de eventos cardiovasculares em pacientes com descenso noturno ausente 
ou elevação noturna da PA esteja relacionada com as alterações dos mecanismos envolvidos 
no controle noturno da PA, mais do que aos próprios valores da pressão. Como mencionado 
anteriormente, o padrão de descenso noturno da PA está relacionado com as diminuição da 
atividade do SNS e também da produção de cortisol, epinefrina, renina, dentre outros hormô-
nios, responsáveis pela modulação, tanto do débito cardíaco, quanto da resistência arterial 
periférica1. Assim, os eventos cardiovasculares estariam associados a possível desequilíbrio 
nesses mecanismos e na modulação inadequada, tanto do débito cardíaco, quanto da resis-
tência periférica, ou ambos. 

Além da importância do padrão noturno da PA, tem sido verificado também que a exage-
rada elevação matutina da PA tem sido associada ao maior risco de eventos cardiovasculares 
e acidente vascular cerebral e maior mortalidade, independentemente da média de PA de 24 
horas39,40. Apesar dessas evidências, ainda há dúvida sobre a real importância clínica da ele-
vação matutina da PA, sem levar em conta o padrão noturno da PA, visto a dificuldade de se 
estabelecer um método mais adequado para o cálculo dessa elevação matutina. Estudo em 
população chinesa, publicado em 2017, mostrou que um índice derivado da diferença entre 
a PA sistólica matutina e a mais baixa PA sistólica durante a noite, foi melhor preditor que a 
elevação matutina na predição de risco cardiovascular41. Desse modo, ainda faltam estudos 
que demonstrem que, tratar a elevação matutina previne mais eventos, do que a redução da 
PA média de um período maior de tempo.

 � Variabilidade da pressão arterial
A variabilidade de PA durante as 24 horas em humanos foi reconhecida há mais de 100 

anos atrás e posteriormente confirmada por estudos mais recentes, usando metodologia não 
invasiva para o registro da PA42. A PA apresenta variações a cada batimento cardíaco, em 
resposta a comportamentos e atividades do indivíduo, postura, mudanças sazonais de tempe-
ratura e outros estímulos externos42. O perfil de PA se caracteriza por importantes flutuações 
observadas nos valores durante o período curto de 24 horas42. Essas flutuações incluem os 
valores de PA que parecem ocorrer aleatoriamente, em segundos ou minutos, e também os 
valores que seguem o ritmo circadiano de atividades como já descrito anteriormente (vigília, 
sono, elevação matutina)42. Tanto a PA sistólica, quanto a PA diastólica, em indivíduos adultos, 
podem variar, em média, 50 mmHg dentro de cada dia43. Além dessas variações de curto pe-
ríodo, a PA também pode variar significativamente em períodos mais longos, tais como, entre 
diferentes dias, semanas, meses e mesmo entre as estações do ano45. 

Os mecanismos que influenciam a variabilidade da PA, tanto em curtos períodos, como 
em períodos mais longos, envolvem complexas interações entre os sistemas intrínsecos de 
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regulação cardiovascular (SNS, sistema nervoso central, endócrino) com fatores extrínsecos 
ambientais ecomportamentais42,45. Cada um desses mecanismos tem um papel maior ou 
menor, dependendo do período da variabilidade considerada, se de curto prazo ou período 
mais prolongado.

Existem, atualmente, diferentes modos de avaliação da variabilidade da PA de acordo com o 
período de tempo de interesse. Nos períodos mais curtos, a análise pode ser feita por medidas 
contínuas (batimento-a-batimento) da PA ou pela MAPA de 24 horas44,45. A variabilidade de 
período mais longo pode ser avaliada com medidas repetidas da PA no consultório, em uma 
consulta, ou diferentes consultas ao longo do tempo (visita-a-visita), MAPA de repetição, ou 
medidas de PA obtidas em domicílio em tempos programados44. Há várias evidências de que 
a maior variabilidade detectada por esses diferentes métodos parece ter relação com pior 
prognóstico cardiovascular e lesões de órgãos-alvo dos pacientes com hipertensão arterial45. 

Neste tópico do capítulo, descreveremos sucintamente os métodos para quantificar a varia-
bilidade, os fatores e mecanismos envolvidos no seu controle e a importância clínica das altera-
ções da variabilidade, tanto em curto período de tempo, quanto em períodos mais prolongados.

Variabilidade da pressão arterial em curto período de tempo

 – Métodos de avaliação44,45

A medida de variabilidade de curto prazo pode ser analisada em um período bem curto 
de tempo (p. ex., 2 min), durante registro contínuo invasivo ou não invasivo por pletismografia 
digital, ou em um período de até 24 horas, também por registro contínuo, que é menos con-
veniente ou pela MAPA de 24 horas.

A avaliação da variabilidade no período mais curto com registro contínuo não invasivo tem 
permitido a avaliação indireta de atividade do sistema nervoso autônomo, principalmente pela 
análise espectral da variabilidade da PA, assim como, da frequência cardíaca46. Esse método 
tem sido muito utilizado em pesquisa científica, mas por causa da necessidade de aparelhos 
e programas computacionais específicos não tem tido aplicabilidade clínica46.

Já a avaliação da variabilidade de 24 horas, embora sem registro contínuo, pode ser feita 
por meio de cálculos, com as medidas obtidas com a MAPA, levando-se em conta a impreci-
são do cálculo, em razão da variação das medidas obtidas intermitentemente45. A partir dos 
registros da MAPA, é possível calcular o desvio-padrão das médias dos valores de PA sistó-
lica, diastólica e média nas 24 horas, assim como, nos subperíodos de vigília e de sono47,48. 
Essas medidas do desvio-padrão podem ser usadas como variabilidade de 24 horas, mas, 
para a exclusão da contribuição das alterações circadianas da PA na estimativa da variabili-
dade da em todo o período de 24 horas, desenvolveram-se métodos de cálculo para avaliar 
as flutuações circadianas da PA separadamente45. 

Tradicionalmente, a variabilidade de 24 horas tem sido calculada como o desvio padrão 
de todas as medidas de PA no período medido. Essa medida, no entanto, reflete somente os 
níveis de PA em relação à média de 24 horas e não considera a ordem na qual essas medi-
das foram obtidas. Uma maneira que tem sido usada para melhorar a precisão da medida da 
variabilidade e o cálculo da média entre o desvio-padrão da PA da vigília e o do sono consi-
derando-se o “peso” que cada um tem na correspondência à duração respectiva dos períodos 
de vigília e de sono49. Além disso, tem sido proposta uma outra medida, a variabilidade média 
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real, que considera a média dos valores absolutos das diferenças entre medidas consecutivas 
da PA, e dessa maneira, captura a verdadeira variabilidade medida a medida44,50. Uma análise 
mais complexa, mas que elimina os componentes cíclicos mais lentos, avalia os componentes 
espectrais residuais da variabilidade da PA obtidos por meio da análise de Fourier51.

A variabilidade da PA de 24 horas, calculada pelos métodos descritos acima, mostraram 
ser mais relacionados a lesões de órgãos-alvo e de eventos cardiovasculares, quando com-
parados ao cálculo do desvio-padrão das 24 horas convencional45,49,50,52.

 – Mecanismos

Os principais fatores determinantes da variabilidade da PA de curto prazo são fatores 
humorais, neurais e ambientais42. As variações da PA observadas em período de tempo muito 
curto (batimento-a-batimento) ou curto (em 24 horas) são reflexos de mecanismos neurais 
centrais que ocorrem, tanto como resposta a estímulos de comportamento, quanto como re-
sultado de ritmicidade originada no sistema nervoso central42,44,45. Assim, um aumento da va-
riabilidade da PA, em espaço curto de tempo, pode resultar, tanto de um aumento da atividade 
do sistema nervoso simpático central, quanto de redução da sensibilidade reflexa dos recep-
tores carotídeos/aórticos e também dos receptores cardiopulmonares53,54. Por outro lado, 
outros estudos tem mostrado evidências do papel de outros determinantes da variabilidade 
de curto prazo, tais como, efeitos da insulina, angiotensina II, óxido nítrico, endotelina, bradi-
cinina45, além de alterações nas propriedades elásticas de grandes artérias55 e também de 
forças mecânicas geradas pela respiração. Muitos desses mecanismos podem explicar alte-
rações na variabilidade de PA de 24 horas em algumas situações clínicas, como no diabetes, 
onde a variabilidade da PA aumentada quando comparada a não diabéticos56, é relacionada 
aos níveis de glicemia de jejum, aumento da rigidez arterial e a disfunção autonômica57,58.

 – Importância clínica 

As evidências de que a variabilidade da PA de curto prazo tem importância clínica tem sido 
obtidas a partir da análise dos desvios-padrão das médias de PA em 24 horas normalizada 
pelos valores das médias (coeficiente de variação da PA), e utilizando modelos de análise multi-
variada para avaliar o impacto da variabilidade da PA na determinação de eventos clínicos45,47,59. 

Os primeiros estudos foram obtidos a partir de dados do registro contínuo intra-arterial 
em pacientes com atividade normal, e demonstraram que a variabilidade da PA de curto pra-
zo em 24 horas (medida pela análise dos desvios-padrões das medidas de PA em todos os 
períodos) era maior em pacientes hipertensos que os indivíduos normotensos, em proporção 
ao aumento das médias das PA2,45. A maior variabilidade da PA de 24 horas também foi rela-
cionada à presença e gravidade de lesões de órgãos-alvo a partir de estudos longitudinais e 
observacionais com o MAPA de 24 horas60-63. 

Posteriormente, evidências a partir de estudos prospectivos mostraram o valor da maior 
variabilidade de 24 horas na predição da progressão da progressão de lesões subclínicas de 
órgãos-alvo (desenvolvimento de hipertrofia ventricular esquerda ou espessamento íntima-me-
dial de carótidas)29,64, e também como preditor de eventos e mortalidade cardiovasculares40,65-69. 

Até há pouco tempo não era conhecido se o método de cálculo da variabilidade poderia 
influenciar a relação dos índices de variabilidade com o risco cardiovascular45. Em recen-
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te metanálise e revisão sistemática comparando o valor prognóstico dos diferentes índices 
usados para medir a variabilidade da PA de 24 horas mostrou que a média de variabilidade 
real, que calcula a média das alterações absolutas dos registros consecutivos da PA, foi um 
melhor índice para estimar a variabilidade da PA de 24 horas do que outras medidas70. Além 
disso, esse índice foi um melhor preditor independente de média de PA e de outros fatores 
de risco para a presença de presença e progressão e lesões em órgãos-alvo, e também de 
eventos cardiovasculares, embora com menor poder de associação70. 

Assim, as evidências descritas acima reforçam o conceito de que as repercussões car-
diovasculares da HAS dependem não somente dos valores médios da PA isoladamente, mas 
também da variabilidade da PA de curto prazo que pode, de modo independente, acrescentar 
um maior risco cardiovascular71. 

Variabilidade da pressão arterial em longo período de tempo

 – Fatores determinantes

As variações em períodos mais longo de tempo incluem aquelas observadas dia a dia, 
visita-a-visita ou até de acordo com as estações do ano45. Não há muitos estudos avaliando 
os principais fatores relacionados a variabilidade da PA em períodos mais prolongados de 
tempo, mas é reconhecido que os mecanismos de controle de curto prazo e variações espon-
tâneas não têm grande influência72,73. Um dos fatores relaciona-se ao controle não adequado 
e irregular da PA em pacientes sob tratamento anti-hipertensivo caracterizado por grandes 
variações da PA observadas a cada visita médica ambulatorial. Por outro lado, essa maior 
variabilidade interconsulta pode, adicionalmente, ser reflexo de uma aferição não adequada 
da PA nas diferentes consultas74. Assim, a variabilidade da PA em períodos mais longos (dia 
a dia ou visita-a-visita) pode ser influenciada por fatores relacionado são controle da PA am-
bulatorial, tais como adesão terapêutica, ou ainda a determinados por erros na medida casual 
da PA, tanto pela aferição inadequada quanto por diferenças nos aparelhos utilizados para 
medida das mesmas45.

 – Métodos de avaliação 

Variabilidade da PA no dia a dia

A avaliação da variabilidade dia a dia que parece ser mais viável e reprodutiva é a obtida 
por medidas domiciliares realizadas pelos próprios pacientes, em dias subsequentes, seguin-
do recomendações padronizadas75. Essas medidas permitem uma avaliação da variabilidade 
diária da PA por um período relativamente longo, levando-se em conta o tratamento realizado 
e também o ambiente na qual o paciente está inserido, proporcionando uma melhor avalia-
ção da variabilidade de longo prazo da PA melhor do que a partir de medidas repetidas de 
consultório ou pela MAPA45. 

Por sua vez, a realização da MAPA em dias consecutivos, como por exemplo em 48 horas, 
também pode avaliar a variabilidade da PA no dia-a-dia45. Esse tipo de avaliação tem sido 
empregada com frequência em estudos envolvendo pacientes com doença renal crônica em 
tratamento dialítico, pois desse modo pode se avaliar o ritmo circadiano da PA no período 
interdialítico e de uma maneira mais precisa76. 
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Variabilidade da PA visita-a-visita

Essa variabilidade é obtida a partir dos registros das consultas médicas realizadas pelo 
paciente com intervalos de tempo variáveis. Para se ter uma avaliação ideal dessa variabilida-
de, o recomendado é ter visitas médicas a intervalos bem regulares de tempo (p. ex., a cada 
3 meses por um período de 2 anos), sempre no mesmo ambiente, pelo mesmo profissional 
e utilizando o mesmo aparelho para a aferição. No entanto, na prática clínica, essas condi-
ções são difíceis de serem atingidas plenamente, e assim a definição de uma variabilidade 
consulta-a-consulta torna-se menos precisa45. 

Por outro lado, a MAPA de 24 horas em diferentes ocasiões poderia ser mais reprodutível 
para avaliação dessa variabilidade77, mas o exame não pode ser repetido frequentemente por 
inaceitação do paciente e também por questões de custo, tornando então essa abordagem 
ineficaz para avaliar a variabilidade da PA visita-a-visita. No entanto, vários trabalhos tem 
analisado a variabilidade visita-a-visita mostrando uma importância prognóstica, que será 
mostrada posteriormente78.

 – Importância clínica

Variabilidade da PA dia a dia

 A medida da variabilidade da PA dia a dia obtida pelos registros domiciliares da PA tem 
mostrado associações significativas com maior prevalência e gravidade de lesões de órgãos-
-alvo (coração, vasos, cérebro e rins)79,80 e também com maior risco de eventos cardiovascu-
lares fatais e não fatais em importantes estudos populacionais81-83 como o japonês Ohasama 
Study e o finlandês Finn-Home Study.

Em outro estudo populacional mais recente84, a variabilidade dia a dia da PA sistólica do-
miciliar foi relacionada a maior risco de eventos cardiovasculares, e a adição da variabilidade 
a modelos de predição de risco, melhorou o poder preditivo dos mesmos. 

Variabilidade da PA visita-a-visita

A importância clínica da variabilidade visita-a-visita tem sido demonstrada em estudos 
que utilizaram os valores de medidas de PA obtidos em consulta ambulatorial45. 

A partir desses estudos, observou-se que a variabilidade visita-a-visita é associada a le-
sões de órgãos-alvo85-87 de pacientes hipertensos, e também a eventos cardiovasculares, 
entre os quais acidente vascular cerebral88, doença coronária89, e também mortalidade por 
todas as causas90. Essas associações foram todas independentes da média de valores da PA 
de consultório ou da MAPA.

Mais recentemente, as evidências a partir de estudos envolvendo grande número de pa-
cientes trouxeram alguns resultados conflitantes, embora a maioria reforce a importância 
clínica da variabilidade visita-a-visita da PA91,92. 

Um desses estudos, realizado em mais de 50.000 indivíduos da população geral na China, 
mostrou que a variabilidade da PA visita-a-visita foi significativamente associada com even-
tos cerebrovasculares e cardiovasculares, e também morte por todas as causas91. Por outro 
lado, análise post hoc do reconhecido estudo SPRINT, que mostrou benefício do tratamento 
intensivo da PA na prevenção de eventos, não evidenciou relação da variabilidade visita-a-
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-visita da PA de consultório com a ocorrência de eventos, sugerindo que no momento, o mais 
importante é focar no controle da PA de consultório do que na variabilidade92. 

Os dados existentes sobre a variabilidade visita-a-visita reforçam a importância clínica de 
se observar esse fenômeno no acompanhamento dos pacientes, indicando a necessidade do 
controle sustentado e estável da PA no período de tempo para se atingir a melhor prevenção 
dos eventos cardiovasculares no paciente hipertenso. 
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