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Hipertensão Arterial (HTA) Mascarada

Desafio diagnóstico para os clínicos
- Suspeita: lesões de órgão-alvo (LOA)

decorrentes do ↑ PA
- Mais frequente: homens, jovens, fumadores,

maior nível de atividade física, consumo de
álcool, ansiedade, stress laboral, história
familiar de HTA.
Fator de risco para alterações metabólicas e
LOA, comprometendo a saúde cardiovascular.

=          Pressão Arterial (PA) ↑ em 
ambulatório

+           PA normal a ↑ no consultório

Recorreu ao Serviço de Urgência por ↑ PA ~ 170-220 e 85-98
mmHg em casa, assintomático.
Ao exame objetivo: PA 134/78 mmHg e Auscultação
Cardíaca normal.

2 semanas

Consulta nos Cuidados de Saúde Primários
S: Assintomático. Traz AMPA com PA 140-160/ 80-95 mmHg.
O: PA 138/85 mmHg. Auscultação Cardíaca com sopro protomesosistólico de grau
IV, audível nos 4 focos. Sem edemas. Risco cardiovascular moderado.
A: Pressão Arterial Elevada - Hipertensão Arterial Mascarada ?
P: Ecocardiograma transtorácico e novo AMPA.

• Sexo masculino
• 66 anos
• Reformado (Eng.º Civil)
• Casado, vive com esposa
• Tem um filho

• Antecedentes: Dislipidemia e
Excesso de Peso, Pai com HTA

• Nega medicação habitual,
consumo de álcool ou tabaco

• Pratica Natação, Ciclismo de
estrada e Ginásio

• Registos de consultas anteriores:
PA 125-140/70-90 mmHg mmHg

A HTA Mascarada ocorre em 15% dos utentes normotensos na consulta, pelo que o Médico de

Família deve estar alerta para a suspeita desta patologia. O seu diagnóstico é desafiante, uma vez

que não é evidente à avaliação direta do médico, está “mascarada”, mas importante pelas

consequências negativas na saúde cardiovascular do utente, preveníveis e passíveis de serem

atenuadas se tratadas atempada e adequadamente. A abordagem holística, abrangente e

biopsicossocial dos cuidados de saúde primários, assim como o seguimento longitudinal dos

utentes, são características fundamentais que colocam o Médico de Família numa posição

favorável para o diagnóstico da HTA Mascarada, desde que sensibilizado para tal, contribuindo

para a diminuição do risco cardiovascular destes utentes.

Consulta nos Cuidados de Saúde Primários
S: Assintomático. Traz exames. Mantém valores
tensionais em ambulatório elevados (PA ~142-156/
82-95 mmHg).
O: PA 141/84 mmHg
Ecocardiograma transtorácico: “… alterações
degenerativas da válvula aórtica e disfunção
diastólica de tipo atraso de relaxamento,
provavelmente por Hipertensão Arterial...”
A: Hipertensão Arterial com complicações,
Mascarada
P: Inicia perindopril + amlodipina (5+4mg).
Conselhos de redução consumo sal e restante
alimentação, ingestão hídrica, manter cessação
tabágica e atividade física. Reavaliação em 1 mês.

1 mês


