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REFERÊNCIA:  ROSA SCD. Medida Comparativa da Pressão Arterial no   
                          Braço e Antebraço. 
                          [Dissertação]. Guarulhos (SP): Guarulhos Univ.; Ano 2006. 
 
RESUMO 
 
Conhecimento e precisão na medida da pressão arterial são fatores básicos  
para identificar desequilíbrios. As dificuldades referentes à inadequação do 
manguito de largura padrão para medir a pressão de pacientes obesos, 
resultaram em tentativas de validar a pressão arterial registrada no antebraço, 
como alternativa ao braço. O assunto tornou-se polêmico porque os valores 
diastólicos registrados no antebraço são mais elevados que no braço. O 
aumento da obesidade no mundo e de técnicas invasivas como cateterismo, 
inviabilizando a medida da pressão no braço, resulta na busca de locais 
alternativos pelos profissionais de enfermagem e na corrida mercadológica na 
oferta de monitores de pulso. Este estudo identificou as diferenças entre os 
registros da pressão nas artérias Braquial e Radial, utilizando manguitos de 
largura correta para braço e antebraço.  Estudo observacional, transversal, em 
103 indivíduos dos 287 que compõem a população da UNIARARAS, amostra 
populacional conveniente não probabilística, formada por Alunos, Docentes e 
Funcionários da Universidade de Araras. Idade entre 17 a 46 anos, 23% do 
sexo feminino e 77% do masculino, com circunferências braquiais não 
ultrapassando 39 cm. Respeitados os trâmites administrativos e éticos, a coleta 
de dados ocorreu em um dos laboratórios da instituição, onde as 
circunferências do braço e antebraço dos voluntários foram medidas para 
identificação da largura correta do manguito a ser usado em cada sítio de 
ausculta (American Heart Association: largura correspondente a 40% da 
medida da circunferência do membro, o que resultou no emprego de seis 
larguras). Utilizou-se esfigmomanômetros aneróides Tycos, que não 
apresentaram, durante os 3 meses de coleta, sinais de descalibragem nos 
testes semanais contra o de mercúrio. O uso de aneróides facilitou a rápida 
troca dos manguitos e o menor tempo entre as medidas no braço e antebraço, 
todas com intervalo de um minuto. Especial atenção foi dada ao treinamento 
com estetoscópio duplo dos dois observadores, dando-se ênfase ao controle 
das fontes de erros do equipamento, do observador e das alterações no alerta 
do sujeito investigado. Após uma medida convencional com o manguito de 
largura padrão para o braço, foram efetuados os registros dos níveis de 
pressão no braço e antebraço, com o manguito de largura correta. Diferenças 
significativas (79,9 vs 72,3mmHg) foram observadas nos níveis diastólicos 
registrados nas duas artérias, indicando importante hiperestimação nos 
registros no antebraço. Os resultados confirmam estudos que constataram 
níveis elevados no antebraço, na década de 60 e anos recentes, porém o uso 
do manguito de largura correta resultou em diferenças menores daquelas 
constatadas na literatura.  
 
 
Palavras- chave:  pressão arterial, braço, antebraço, comparação  
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REFERENCE:  ROSA SCD. Comparative measure of Arterial Blood Pressure  
                          in arm and forearm.  
                          [Dissertation]. Guarulhos (SP): Guarulhos Univ.; 2006. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Awareness and accuracy in blood pressure measure are essential factors for 
identifying unbalance. Dificulties regarding to standard cuff width for measuring blood 
pressure in obese patients result in attempts to validate blood pressure recorded in 
forearm as an alternative for arm. Diastolic values recorded in the forearm are higher 
than in the arm making it a polemic matter.  Increasing of global obesity and invasive 
technics, as catheterism, which makes arm pressure measure not recommended, 
result in nurses seek for alternative sites and great market cuff monitors offer. Using 
right cuff width, this research identified differences between blood pressure 
recordings in Brachial and Radial arteries. Observational and transversal study, in 
103 subjects from UNIARARAS 287-individuals, convenient populational sample, non 
probabilistic, constituted for Students, Docents and employees from UNIARARAS. 
Age range from 17 to 46 years old, 23%-female and 77%-male, with brachial 
circunference until 39 cm. According to ethical and managing procedures, data 
collection was performed in one of the institution laboratories, where arm and forearm 
were measured in order to identify the right cuff width for each auscultation site 
(American Heart Association: width corresponding to 40 %-limb circunference, 6 
widths were used).  Tycos aneroid sphygmomanometers were used without 
presenting, in 3 months-collection, lack of calibration  in weekly tests against mercury 
ones. Aneroids use made easier cuffs fast change and shorter time between arm and 
forearm, one minute-interval. Special attention was given to coach with two observers 
double stethoscope, emphasizing equipment, observer error source and changes in 
investigated subject alert. Recordings of arm and forearm pressure levels, with a right 
cuff width, were done after a conventional measure with an arm standard cuff width. 
Significant differences (79,9 against 72,3mmHg) were observed in diastolic levels 
recorded in both arteries, showing an important over estimation in forearm 
recordings. The results confirm studies which verify forearm high levels in the sixties 
and last years, though right cuff width use resulted in lesser differences than that 
verified in the literature. 
 
 
Key words:  arterial blood pressure, arm, forearm, comparision.  
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REFERENCIA:  ROSA SCD. Medida Comparativa de la Presión Arterial en el  
                           Brazo y Antebrazo. 
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RESUMEN 
 
Conocimiento y precisión en la medida de la presión arterial son factores básicos  
para identificar desequilibrios. Las dificultades referentes a la desadecuación del 
manguito de ancho padrón para medir la presión de pacientes obesos, resultaron en 
intentos de validar la presión arterial registrada en el antebrazo, como alternativa a la 
del brazo. El asunto se hizo polémico porque los valores diastólicos registrados en el 
antebrazo son más elevados que en el brazo. El aumento de la obesidad en el 
mundo y de técnicas invasivas como cateterismo, inviabilizando la medida de la 
presión en el brazo, resulta en la busca de locales alternativos por los profesionales 
de enfermería y en la carrera mercadológica en la oferta de monitores de pulso. Este 
estudio identificó las diferencias entre los registros de la presión en las arterias 
Braquial y Radial, utilizando manguitos de ancho correcta para brazo y antebrazo.  
Estudio observacional, trasversal, en 103 individuos de los 287 que componen la 
populación de la UNIARARAS, muestra populacional conveniente no probabilística, 
formada por Alumnos, Docentes y Funcionarios de la Universidad de Araras. Edad 
entre 17 y 46 años, el 23% del sexo femenino y el 77% del masculino, con 
circunferencias braquiales no ultrapasando 39 cm. Respetados los trámites 
administrativos y éticos, la colecta de datos ocurrió en uno de los laboratorios de la 
institución, donde las circunferencias del brazo y antebrazo de los voluntarios fueron 
medidas para identificación del ancho correcto del manguito a ser usado en cada 
sitio de ausculta (American Heart Association: ancho correspondiente al 40% de la 
medida de la circunferencia del miembro, lo que resultó en el empleo de seis 
anchos). Se utilizaron esfigmomanómetros aneroides Tycos, que no presentaron, 
durante los 3 meses de colecta, señales de descalibración en los tests semanales 
contra el de mercurio. El uso de aneroides facilitó el cambio rápido de los manguitos 
y el menor tiempo entre las medidas en el brazo y antebrazo, todas con intervalo de 
un minuto. Especial atención se le dio al entrenamiento con estetoscopio doble de 
los dos observadores, dando énfasis al control de las fuentes de errores del aparato, 
del observador y de las alteraciones en el alerta del sujeto investigado. Tras una 
medida convencional con el manguito de ancho padrón para el brazo, se efectuaron 
los registros de los niveles de presión en el brazo y antebrazo, con el manguito de 
ancho correcto. Diferencias significativas (79,9 vs 72,3mmHg) se observaron en los 
niveles diastólicos registrados en las dos arterias, indicando importante 
hiperestimativa en los registros en el antebrazo. Los resultados confirman estudios 
que constataron niveles elevados en el antebrazo, en la década de 60 y años 
recientes, sin embargo el uso del manguito de ancho correcto resultó en diferencias 
menores de aquellas constatadas en la literatura.  
 
Palabras- llave:  presión arterial, brazo, antebrazo, comparación  
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1. INTRODUÇÃO 

         A pressão arterial, elemento fundamental da dinâmica sanguínea, é medida pela 

força que o sangue exerce na parede do vaso, garantindo o necessário aporte de 

oxigênio para as demandas do organismo, e a retirada dos elementos catabólitos. O 

conhecimento preciso dessa tensão arterial, que no seu valor fisiológico máximo 

corresponde à força da contração cardíaca durante a sístole, e no valor mínimo ao 

relaxamento do músculo durante a diástole, é necessário para julgar quando ocorrem 

desequilíbrios, pois o equilíbrio é mantido numa faixa de normalidade estreita, de 120 

e 80 mmHg, respectivamente. A necessidade de manutenção dos níveis da pressão 

dentro desses parâmetros torna o procedimento de medida um ato que não deve 

admitir erros. Entretanto, as fontes de erros de medida tornaram-se tema comum nos 

meios acadêmicos e assistenciais, e para entendê-las torna-se oportuno abordar os 

desafios já enfrentados na busca da precisão na medida da pressão arterial. 

1.1 Determinantes históricos da medida da pressão arterial. 

           Os estudos que relatam a busca de métodos para mensurar os níveis da 

pressão arterial tornaram-se conhecidos a partir da experiência descrita em 1733 pelo 

reverendo inglês Stephen Hales, que desejando visualizar as pulsações sangüíneas 

introduziu na carótida de uma égua um tubo de vidro acoplado a outros dois tubos de 

cobre, ligados a um manômetro. Observou então que ao soltar a ligadura da artéria o 

sangue fluía pelo tubo transparente, atingindo altura aproximada de 290 cm no 

momento de cada pulsação, o que correspondia à força máxima de contração 

cardíaca. Este experimento foi considerado pioneiro devido à falta de registro das 

tentativas de medida realizadas na Itália por Sartório, em 1610 1-3.  

           Apesar de a investigação realizada por Hales ter se tornado conhecida como a 

primeira medida da pressão, a complexidade de seu experimento fez com que o 

manômetro só fosse aperfeiçoado cerca de 50 anos depois, quando o médico físico 

francês Jean Leonard Poiseuille (1799-1869) substituiu o tubo de vidro por um tubo 

em U parcialmente cheio de mercúrio, chamando-o de “Hemodinamômetro 4-5. Apesar 

de seu uso ter se restringido apenas a laboratórios, esse instrumento propiciou o 

aperfeiçoamento dos manômetros no século XIX por renomados cientistas, como 

Jules Marey 6, até que Riva-Rocci apresentou em 1896 um esfigmomanômetro cujo 
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princípio é semelhante aos que embasam os manômetros atuais para medida da 

pressão arterial 7. 

              O instrumento de Riva-Rocci só permitia avaliar a pressão sistólica, pois as 

medidas indiretas na época eram apenas palpatórias, até que Nicolai Segeivich 

Korotkoff apresentou o método auscultatório de medida da pressão, na Academia 

Imperial Médica Militar de São Petersburgo em 1905 8-9. Sua descoberta finalizava 

uma era de busca do conhecimento que propiciou avaliar a força máxima no 

momento da contração cardíaca, pressão sistólica, e a tensão remanescente no 

sistema arterial no momento do relaxamento cardíaco, pressão diastólica.  A 

descoberta do cirurgião russo propiciou uma nova era na busca do aperfeiçoamento 

do procedimento de medida, visando maior precisão e fidedignidade nos níveis de 

pressão registrados indiretamente, o que constitui, ainda hoje, um dos maiores 

desafios não vencidos na avaliação clínica, apesar das centenas de experimentos 

realizados durante o século passado 10. 

              O uso do esfigmomanõmetro de Riva Rocci na clínica e em pesquisa, deu 

início a um novo capítulo na literatura, denominado “Fontes de Erros na Medida da 

Pressão Arterial”. Já em 1901 Von Recklinghausen observou que o manguito da 

braçadeira deste esfigmomanômetro era muito estreito (5 cm) e resultava em 

registros hiperestimados dos valores da pressão arterial, podendo ocorrer o falso 

diagnóstico da hipertensão. Após esta investigação pioneira sobre a influência da 

largura do manguito na medida da pressão arterial, outros pesquisadores 

demonstraram que poderia ocorrer tanto hiperestimação em braços grossos, como 

hipoestimação nos finos 11-16. O conhecimento acumulado ao final da década de 30 

permitiu definir as primeiras recomendações oficiais de como medir a pressão, unindo 

esforços das sociedades norte-americana, britânica e irlandesa 17.  

1.2 Fontes de erro na medida da Pressão Arterial 

           A década de 60 foi expressiva na demonstração do erro que pode ser 

introduzido pelo observador, pessoa que executa o procedimento de medida, como 

demonstrado pela enfermeira Jane Wilcox, em sua tese de doutorado publicada em 

1961. Na época, muitos acreditavam que o procedimento de medida da pressão 

arterial era exclusivo do profissional médico, porém o estudo da autora, constatando 
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valores extremamente discrepantes entre observadores enfermeiros, tornou-se um 

clássico na literatura sobre as fontes de erros de medida da pressão 18. Em 1965, o 

respeitadíssimo epidemiologista G A Rose, Professor de Epidemiologia da London 

School of Hygiene and Tropical Medicine, utilizou o tape gravado por Wilcox e 

constatou que o erro no observador médico era de mesma magnitude daqueles 

detectados entre os enfermeiros. O autor classificou o “erro do observador” como 

sendo de diversas naturezas, como a preferência do observador pelo digito final zero, 

o que numa escala de 9 mmHg entre este digito e outro semelhante, é suficiente para 

remeter o indivíduo de uma faixa para outra, na classificação do diagnóstico de 

hipertensão 19.  

           O estudo das fontes de erros da medida da pressão foi-se ampliando após 

1960, destacando-se o erro causado pelo tipo de manômetro, falta de aferição e o 

manuseio errado dos instrumentos de medida 20-21. O desenvolvimento de 

instrumentos digitais, pelo método oscilométrico, propiciou corrida mercadológica de 

grandes proporções, com a questão da precisão e cientificidade, podendo estar 

prejudicada por aspectos relacionados a conflitos de interesse. 

           Outra fonte de erro detectada foi referente às condições emocionais do próprio 

sujeito sob avaliação, cujo alerta pode ser exacerbado na presença do médico e 

outros profissionais, aumentando os níveis da pressão (conhecido no Brasil como 

“Fenômeno do Jaleco Branco”) 22, o que faz com que o ambiente e local da medida 

sejam considerados fatores interventores na avaliação da pressão 23.  A identificação 

do fenômeno “White Coat Hypertension”, como ficou conhecido na literatura, 

propiciou o desenvolvimento de instrumentos portáteis para monitorar a pressão 

arterial em domicílios, ambiente de trabalho, lazer ou outros, permitindo compará-los 

aos registrados na presença do médico 24-26. A falta de conhecimento e erros 

cometidos entre os profissionais que realizam a medida tem sido outro tema de 

investigação 27-30.  

           As fontes de erros referidas tornaram a medida cada vez mais fragilizada, 

resultando em centenas de experimentos com expressiva massa de dados 

antagônicos, gerando controvérsias sobre a fidedignidade dos valores registrados31-33. 

Este problema, até hoje não solucionado no que concerne à inadequação das 

dimensões do manguito de largura padrão, cujo uso resulta no diagnóstico errado da 
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hipertensão, preocupa as sociedades de hipertensão e cardiologia em todo o 

mundo34-36. A falta de solução contribui para agravar o perfil de morbidade e 

mortalidade das moléstias cardiovasculares, sobretudo por Acidente Vascular 

Encefálico (AVE) e Infarto do Miocárdio (IM) 37-38.  

1.3 Influência da largura do manguito: obesidade e medida da pressão 
no antebraço 

           Um dos aspectos polêmicos que chama a atenção na análise da literatura 

sobre medida da pressão no século XX, é a possibilidade de mensuração na artéria 

radial. Desde 1950, a preocupação com a avaliação da pressão arterial no obeso, 

resultou em inúmeras publicações, destacando-se em 1956 o estudo inicial de Trout e 

Bertrand, com três objetivos: demonstrar o erro de medida nos braços grossos, 

propor um método de medição no antebraço e o terceiro consistia em explorar o 

papel da composição dos tecidos como causa de erro, nas pessoas com braços 

largos 39.  

           Entre os anos de 1960 e 1970, causava preocupação o falso ou impreciso 

diagnóstico da hipertensão arterial, o qual poderia ocorrer em conseqüência ao uso 

do manguito padrão, por ser sua largura inadequada aos braços extremamente 

grossos, sobretudo nos casos de obesidade mórbida. Surgiram então alguns estudos 

com técnica semelhante à proposta por Trout e Bertrand, com experimentos que 

comparavam os registros de pressão das artérias braquial e radial. 

Concomitantemente, outras investigações buscavam compreender as diferenças 

entre os níveis de pressão registrados diretamente na artéria, destacando-se os 

estudos de Berliner et al 40-41. Estes autores compararam os níveis da pressão 

intrarterial aos medidos indiretamente nas artérias braquial e radial, entre outros 42-44.  

           Dificuldades na medida da pressão arterial no antebraço, que serão discutidas 

posteriormente neste relato de pesquisa, diminuíram a investigação no assunto e 

tornaram tênue a sua prática até anos recentes, quando surgiu um recrudescimento 

motivado pelo desenvolvimento de manômetros oscilométricos para medir a pressão 

no pulso radial de obesos 45-47. 
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           Antes de se prosseguir na temática referente aos locais alternativos de medida 

da pressão, torna-se necessário rever a literatura sobre, talvez, a principal fonte de 

erro de medida, que é a influência das dimensões do manguito na medida da pressão 

arterial, assunto diretamente relacionado ao tema de estudo, a medida no antebraço. 

         Com base nos achados de Ragan e Bordley 31, constatando importante 

hiperestimação da pressão em braços grossos e hipoestimação em finos, e outros 

estudos da década de 40, a American Heart Association passou a recomendar em 

1951 que a largura do manguito fosse 20% maior do que o diâmetro do braço, o que 

corresponde a 40% da circunferência braquial 48. Essa recomendação persiste até no 

recente Guidelines de 2005 34, porém na prática só é utilizada uma ou duas larguras 

de manguitos, resultando em problemas na avaliação da pressão, diagnóstico e 

tratamento da hipertensão assim como em todas as variáveis associadas à medida 

da pressão, como avaliação de drogas vasoativas (antihipertensivas), fatores de risco 

para hipertensão, moléstias cardiovasculares, etc 49.              

           Apesar de a obesidade ter sido considerada importante fator de risco para 

moléstias cardiovasculares durante todo o século passado, o índice de indivíduos 

obesos tem aumentado consideravelmente nos anos recentes, causando 

preocupações que transcendem as sociedades da área da saúde, devido ao grande 

impacto econômico resultante de complicações do quadro de obesidade, associado à 

hipertensão e diabetes. Por exemplo, o controle da obesidade infantil faz parte das 

ações do Ministério da Educação, no cumprimento do Projeto Escola Saudável, o que 

envolve o Ministério de Planejamento nas questões orçamentárias 50.  

           Em vista dos problemas relacionados à largura do manguito na avaliação do 

obeso, novas publicações indicam medidas de pressão no antebraço 51. O aumento 

na prevalência de obesos, repercutindo nas ações de enfermagem no campo 

assistencial, motivou-nos a rever a literatura sobre a medida da pressão na artéria 

radial. Conclui-se que, além de escassa, não existem evidências que justificariam o 

abandono ou a aceitação da medida na artéria radial, pois os resultados dos estudos 

e posicionamento dos autores continuam antagônicos. Apesar de alguns 

experimentos terem sido cuidadosamente desenvolvidos na comparação dos 

registros intrarteriais da pressão com os indiretos, como os de Berliner e col 40-41, 

faltam informações que permitam analisar o controle de todas as variáveis, 
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principalmente a circunferência do braço ou antebraço e a correspondente largura do 

manguito .   

           O desenvolvimento de esfigmomanômetros para antebraços vem propiciando 

novas pesquisas, porém os manômetros são geralmente baseados no método 

oscilométrico de medida, o qual informa digitalmente os valores resultantes da 

integração das oscilações da parede do vaso a cada sístole.  A realidade do campo 

assistencial revela que a maioria dos profissionais no mundo utiliza instrumentos 

cujos princípios se baseiam no método auscultatório. 

 1.4  O cotidiano da medida da pressão na assistência de enfermagem 

           A medida da pressão arterial é o procedimento mais realizado no mundo pelos 

profissionais de enfermagem 52-54 e conseqüentemente tornou-se um ato rotineiro nas 

atribuições de equipe, cuja maioria dos profissionais não conhece a possibilidade de 

seus registros de pressão poder ocultar erros de até 50 mmHg, conforme 

demonstrado 55. Entretanto, a mensuração correta para a obtenção de registros 

precisos de pressão torna-se vital em qualquer nível de avaliação, primário, 

secundário ou terciário. Os valores que indicam a normalidade da pressão arterial em 

indivíduos adultos, encontram-se definidos dentro de uma faixa de aproximadamente 

120 e 80 mmHg, como já foi expresso,  e registros 5 a 10 mmHg acima ou abaixo dos 

valores que classificam os graus de hipertensão,  resultam em diagnósticos 

imprecisos.  

           Por ser o procedimento que indica as condições cardiovasculares e os 

primeiros indícios de desequilíbrio nos sistemas relacionados, a medida da pressão 

arterial constitui a primeira etapa de avaliação da pessoa submetida ao cuidado de 

enfermagem, sempre que os profissionais assumem a responsabilidade da 

assistência em seus turnos de trabalho, manhã, tarde e noite.  Conseqüentemente, 

torna-se inquestionável a segurança e o conhecimento que devem ter para executá-

lo, considerando a necessidade de eliminar as fontes de erros que impedem a 

avaliação precisa. 

           Quando os profissionais se deparam com pessoas que apresentam lesões 

vasculares ou teciduais, ou com braços extremamente grossos, torna-se praticamente 
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impossível o uso da artéria braquial. As dificuldades também ocorrem em indivíduos 

com ferimentos, queimaduras ou fístulas arteriovenosas. A ciência e a tecnologia têm 

proporcionado um aumento da expectativa de vida levando à longevidade e 

conseqüentemente ao aumento das doenças crônico degenerativas, principalmente 

cardiovasculares. Como resultado, o número de procedimentos necessários ao 

diagnóstico e tratamento destas doenças vem aumentado consideravelmente para 

cada pessoa, como é o caso daquelas que necessitam ser submetidas diversas 

vezes ao cateterismo cardíaco. Este procedimento lesa o vaso sangüíneo no local da 

inserção do cateter, o que impede a medida da pressão no local, como comumente 

acontece na artéria braquial, resultando na busca de outros locais para a realização 

do procedimento de medida. 

           A verificação da pressão na artéria radial é, portanto um assunto que merece 

discussão e pesquisa, porém nota-se desconhecimento e insegurança nos 

profissionais quando necessitam executar o procedimento em locais alternativos 28. 

           Percebe-se que o ensino da verificação da pressão arterial não inclui o 

treinamento de alunos de cursos de graduação em enfermagem, e até mesmo dos 

cursos técnicos, para enfrentar as dificuldades impostas pela impossibilidade de 

medição da pressão do sangue na artéria braquial.  Levando-se em consideração que 

a técnica de medida é realizada em milhões de pessoas em todo o mundo, qualquer 

dificuldade neste procedimento resulta em gasto maior de tempo, comprometendo a 

precisão dos valores obtidos e as ações de enfermagem direcionadas ao cliente. 

           Resultados de pesquisa realizada entre enfermeiros, técnicos e auxiliares, 

sobre a possibilidade de se recorrer a locais alternativos para a medida da pressão, 

revelam insegurança dos profissionais para executar o procedimento, embora muitas 

vezes não seja possível na artéria braquial, o que foi também constatado por 

Araújo28.  A audibilidade dos sons de Korotkoff em locais alternativos foi também 

estudada por Lamas, que comparou as medidas em registros intrarteriais 56.  Ao 

mesmo tempo em que a análise da literatura e a necessidade de locais alternativos 

sugerem que o ensino na verificação da medida da pressão deva incluir a medição no 

antebraço, as diferenças entre as medidas nas artérias radial e braquial não estão 

bem estabelecidas na literatura, o que sugere mais investigações. Nenhum estudo 

realizado adotou o referencial teórico da American Heart Association (largura do 
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manguito 40% da medida da circunferência do braço), para evitar erros concernentes 

à influência da largura do manguito na medida da pressão, o que abre espaço para 

nova investigação. Como atualmente os procedimentos invasivos são contra-

indicados, questiona-se que valores poderiam ser obtidos em comparações nas 

artérias radial e braquial pelo método auscultatório de medida, com braçadeiras 

adequadas. 

1.5 Problema da Pesquisa 

           Quais seriam as diferenças nos valores da pressão arterial registrados nas 

artérias braquial e radial, utilizando-se razão Largura do manguito/Circunferência do 

braço de 0,40, recomendada pela American Heart Association,  para a medida no  

braço e no antebraço?   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Identificar os níveis da pressão arterial, sistólica e diastólica no braço e antebraço, 

registrados com uso do Manguito de Largura Correta (MLC: 40% da circunferência 

braquial); 

2.2 Identificar níveis de pressão arterial sistólica e diastólica no braço e antebraço, 

registrados com o Manguito de Largura Padrão (MLP: 12 cm) 

2.3 Analisar as diferenças entre os registros de pressão efetuados no braço e 

antebraço, em função do manguito de largura correta. 
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3. MÉTODO  

3.1. Tipo de Pesquisa 

           Trata-se de um estudo observacional, transversal, com abordagem quantitativa, 

em que cada sujeito (unidade amostral de investigação) teve a pressão arterial 

medida no braço e antebraço em uma mesma ocasião.   

3.2. Local da Pesquisa 

           O estudo foi realizado em um dos Laboratórios do Curso de Enfermagem da 

UNIARARAS, localizado na cidade de Araras (SP), onde as condições e 

estruturações ambientais  propiciaram o controle das fontes de erros no procedimento 

de mensuração dos níveis das pressões arteriais 23; 57-58. 

3.3.  Amostra Populacional 

           Trata-se de uma amostra não probabilística e por conveniência, extraída de 

um universo de 287 pessoas que atuavam no Departamento de Enfermagem da 

UNIARARAS, sendo 264 discentes, 10 Funcionários e 13 Professores e a partir da 

resposta ao convite feito aleatoriamente a esta população.  No período destinado à 

coleta responderam ao convite 103 voluntários, sendo 94 Alunos, 05 Funcionários e 

04 Professores, equivalendo a 35,6%, 50,0% e 30,7% dessas categorias profissionais, 

respectivamente.  

3.3.1 Critérios de Inclusão 

Foram estabelecidos como critérios de inclusão 

 - Indivíduos  com idade entre 17 a 50 anos, período de vida em que não é esperado, 

em condições fisiológicas normais, envelhecimento importante da artéria; 

 - Mulheres não grávidas; 

- Indivíduos sem diagnósticos prováveis ou confirmados de patologias arteriais e que 

não apresentassem lesões ou limitações nos membros  superiores; 
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- Pessoas que não se submeteram a tratamento farmacológico, antihipertensivo e/ou 

qualquer droga vasoativa; 

- Indivíduos com circunferência de braço abaixo de 40 cm, que possibilitassem a 

utilização do Kit de manguitos disponíveis; 

3.4. Coleta de Dados 

3.4.1. Tramitações Administrativas e Procedimentos Éticos  

           O estudo foi realizado após anuência da Coordenadora do Curso de 

Enfermagem, em resposta ao ofício solicitando o uso do Laboratório de Enfermagem 

e permissão para o convite a ser feito aos Docentes, Funcionários e Alunos da 

Instituição (ANEXO 1). O protocolo da pesquisa foi avaliado e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da UNIARARAS; respeitando os preceitos éticos estabelecidos 

por esta Instituição, em consonância com as determinações do CONEP-Resolução 

196/96. 

           O Termo de Consentimento Livre Esclarecido foi elaborado, respeitando o 

protocolo pré-estabelecido pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição     

(ANEXO 2). 

3.4.2. Instrumentos Utilizados 

           Para o registro dos dados, utilizou-se de um Questionário tipo Ficha Clínica, 

elaborado a partir de um modelo utilizado no laboratório de estudos em hipertensão 

(ANEXO 3).  Trata-se de um instrumento contendo itens e questões referentes aos 

dados demográficos e também relacionados diretamente às medidas da pressão 

arterial. 

           Para o posicionamento correto do participante, utilizou-se do material 

permanente do laboratório: mesa, cadeira, suporte para posicionar adequadamente o 

braço.  Para mensurar a Pressão Arterial, foram necessários os seguintes materiais: 

01 Estetoscópio Duplo para o treinamento de dois observadores (um para registrar as 

características do som e outro os valores da pressão arterial) 
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02 Estetoscópios Litmann, um para cada observador 

01 Estetoscópio com campânula Infantil 

02 Esfigmomanômetros aneróide Tycos  

01 Kit com 06 manguitos de larguras variadas: 7,5cm/ 8,0cm/ 9,0cm/ 10,0cm/ 12,0cm/ 

14,0cm. 

01 Fita métrica Fiberglass  para evitar  distensibilidade. 

01 Suporte para adequação do nível do braço 

01 Cadeira confortável com encosto e suporte para o braço. 

3.4.3 Procedimentos para a Coleta de Dados 

3.4.3.1 Treinamento da observadora 

           Para que o processo de coleta de dados fosse feito de maneira precisa, 

evitando a introdução de fontes de erros causada pelo observador, instrumental ou o 

próprio cliente, foi realizado treinamento entre as duas pessoas envolvidas na coleta. 

           Os dados foram colhidos pela própria pesquisadora, com auxílio de outra 

enfermeira, professora do curso de graduação em enfermagem da instituição. Para 

tanto, as duas observadoras realizaram um treinamento no mesmo laboratório que 

posteriormente foi utilizado para a coleta de dados. Após este treinamento foi 

realizado um pré-teste cujos resultados permitiram iniciar a coleta. Devido às 

dificuldades de ausculta dos sons na artéria radial, foram necessários cerca de 15 

dias para que o treinamento resultasse em segurança das observadoras na medida 

do antebraço. 

           O principal objetivo do treinamento foi evitar erros entre observadores, como 

preferência pelo dígito zero, controle da velocidade de inflação e deflação da pêra do 

esfigmomanômetro, essencial para garantir o correto fechamento e abertura dos 

vasos sob compressão. 
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           As observadoras também discutiram e aplicaram todas as informações da 

literatura sobre o posicionamento correto do participante da pesquisa, evitando vieses 

de caráter anátomo-fisiológico, como compressão de vasos sangüíneos pelo 

cruzamento das pernas, influência de forças hidrostáticas na pressão por 

posicionamento errado do braço, presença de globo vesical, etc. Para evitar o 

aumento do estado de alerta do sujeito da pesquisa, foi treinado como solicitar o seu 

relaxamento mental e muscular.  Ressalta-se que o estetoscópio duplo foi condição 

imprescindível para o treinamento das observadoras. 

3.4.3.2. Medida da Pressão Arterial           

             Neste estudo, o procedimento adotado para medir a pressão arterial teve 

como referência as recomendações da American Heart Association 59 e o protocolo 

de medida da pressão para o uso de manguito de largura correta, desenvolvido por 

Arcuri 60. Os voluntários eram comunicados que poderiam comparecer ao laboratório, 

quando não estivessem em aula, portanto antes do início e após o final das atividades 

didáticas, ou em seus intervalos.  Ao apresentar-se no laboratório, o voluntário 

recebia informações sobre  o procedimento de verificação da pressão arterial, em 

todas as suas fases, ressaltando a importância do estudo e de sua participação 

adequada, a fim de evitar alterações no estado de alerta e conseqüentemente na 

pressão arterial.  Informou-se também  que a verificação da pressão seria feita em 

dois locais, no braço e no antebraço direito, cuja escolha foi aleatória.  

           Após o esclarecimento das dúvidas, foi comunicado ao sujeito do estudo, que 

os valores encontrados lhe seriam apresentados ao final do procedimento. Em 

seguida, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi-lhe apresentado para 

leitura e a sua anuência, constatada por assinatura. O sujeito recebia a seguir uma 

Ficha-Questionário contendo itens de identificação e os dados demográficos a serem 

por ele   preenchidos.  Os dados  referentes às medidas da pressão arterial, também 

foram anotados pela observadora, nesta ficha, posteriormente. 

           Pediu-se então que o indivíduo sentasse confortavelmente na cadeira 

preparada para o procedimento, acomodando suas costas no encosto da mesma e 

relaxando o corpo, evitando preocupar-se durante o procedimento de medida e na 

troca de manguitos.            
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           O braço direito foi posicionado no suporte, permitindo  que cada sujeito 

mantivesse o membro na altura do coração, ao nível do 4º espaço intercostal direito; 

mediu-se então a circunferência do braço no ponto médio do segmento entre o 

Acrômio e o Olécrano, e do antebraço, no ponto médio do segmento entre o Olécrano 

e o Processo Estilóide da Ulna e Rádio. Por analogia, foram utilizados os mesmos 

critérios de medida da circunferência e medida da pressão arterial no braço e 

antebraço. 

            Enquanto o voluntário descansava, procedia-se à escolha dos manguitos de 

largura correta, que correspondia a 40% da circunferência medida nos dois locais 

descritos, no terço médio do braço e do antebraço. Após a definição da largura dos 

manguitos apropriados, acoplava-se à pêra e ao manômetro, registrando-se em 

seguida suas dimensões na Ficha-Questionário.  

Procedimento de Medida no Braço: dando seqüência, a artéria braquial era localizada 

por palpação na região da fossa antecubital e o manguito de largura padrão 

posicionado no braço, respeitando-se a distância de aproximadamente três a quatro 

centímetros entre sua borda inferior e a fossa antecubital. Ao posicionar o manguito 

no braço, cuidava-se para que o meio da bolsa de borracha estivesse exatamente no 

local correspondente a localização da artéria braquial; o manômetro aneróide era 

acoplado ao manguito e procedia-se então a uma primeira medida, identificando os 

níveis da pressão sistólica e diastólica. 

           Utilizou-se neste procedimento a técnica da palpação da artéria radial, inflando 

o manguito até que a pulsação desaparecesse; abriu-se então a válvula da pêra,  

depois de registrado o valor observado no manômetro na ocasião do 

desaparecimento do pulso, identificando-se assim a Pressão Sistólica Estimada, e 

desinflando em seguida o manguito.  Após um minuto, a campânula  era colocada 

sobre a artéria braquial e novamente a bolsa de borracha era inflada, até atingir o 

valor correspondente a 30 mmHg acima do observado anteriormente.  Abriu-se a 

válvula da pêra na velocidade de deflação de 2 a 3 mmHg por segundo, para 

assegurar a inexistência de outros sons, identificando-se os correspondentes às fases 

I e V, ou seja Aparecimento e Desaparecimento dos Sons de Korotkoff, anotando-os 

no lugar apropriado da Ficha-Questionário, após o esvaziamento completo do 

manguito.  
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           Esperou-se um minuto e substituiu-se o manguito de largura padrão (MLP) 

pelo de largura correta (MLC), repetindo-se o mesmo procedimento auscultatório,  

registrando ao final, os valores no local destinado.    

Procedimento de Medida no Antebraço: após anotar os valores da pressão arterial 

encontrados no braço, a artéria radial era palpada e o manguito de largura padrão 

(MLP) era colocado no antebraço direito, com sua borda inferior cerca de 3 cm acima 

do ponto onde o pulso fora palpado; o meio da bolsa de borracha era colocado na 

direção da artéria radial.  Inflou-se o manguito até que o pulso radial desaparecesse, 

observando o valor indicado pelo manômetro, registrando-o.  Abriu-se a válvula da 

pêra para o esvaziamento da bolsa de borracha.  

           Após um minuto a válvula era fechada e o manguito inflado, adicionando 30 

mmHg ao valor observado na ocasião do desaparecimento do pulso. A campânula 

infantil era colocada sobre a artéria radial e a válvula novamente aberta, permitindo a 

saida do ar na velocidade de aproximadamente 2 a 3 mmHg por minuto. Observou-se 

neste momento a pressão arterial sistólica e diastólica, após  identificar as fases I e V 

dos sons de Korotkoff, anotando os valores auscultados na Ficha-Questionário.  Em 

seguida, a pressão arterial era novamente medida, utilizando o manguito de largura 

correta às dimensões do antebraço, e os valores anotados. 

           Quando a ausculta no pulso radial com a campânula infantil não era 

satisfatória, deixando dúvidas à observadora, utilizou-se a Manobra de Forsberg 44  

para melhorar a qualidade dos sons de Korotkoff.  Para a realização dessa manobra, 

pediu-se que o voluntário comprimisse o punho direito durante um minuto, com a mão 

contralateral,  inflando-se o manguito de largura correta imediatamente após a 

descompressão. Obedecendo-se o mesmo passo,  foi utilizado a campânula infantil 

na ausculta dos sons, e as pressões sistólica e diastólica identificadas e anotadas. As 

dificuldades inerentes à medida da pressão no antebraço resultaram na identificação 

das fases I e V dos Sons de Korotkoff, excluindo-se o abafamento dos sons.   

           O manguito era retirado e os valores anotados na Ficha-Questionário.  

Informou-se ao sujeito da pesquisa, neste momento, a respeito do valor da pressão 

sistólica e diastólica obtido utilizando o manguito de largura padrão.  Quando algum 
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valor registrado indicou pressão arterial acima do padrão considerado normal, o 

pesquisado era orientado a comparecer em um serviço de saúde para atendimento. 

           Após conferir-se os dados registrados na Ficha-Questionário, finalizava-se o 

processo de coleta de dados, agradecendo a colaboração do voluntário e 

acompanhando-o até a saída do laboratório; o próximo voluntário era então chamado 

e acompanhado para dentro da sala de coleta de dados. Aos poucos sujeitos que não 

souberam informar o peso, solicitava-se retornar posteriormente, sendo anotadas no 

lugar apropriado da Ficha-Questionário as informações que faltavam. 

           Ressalta-se que, apesar deste estudo não ter o objetivo precípuo de comparar 

as medidas registradas entre o manguito de largura correta e o manguito de largura 

padrão, devido a falta de definição de padrão para o antebraço, a pressão arterial foi 

também registrada com o manguito padrão, em razão de esta largura ser utilizada em 

muitos estudos analisados e por se tratar de um instrumento tipo Questionário/Ficha 

Clínica. 

3.5 Tratamento dos Dados 

           Os dados foram processados empregando-se o programa  EXCEL e a análise 

estatística foi obtida por meio do programa BioEstat 3.0.  Foi realizada inicialmente a 

análise descritiva para caracterizar a amostra estudada. 

           Processou-se a análise de variância, análise da média e correlação de 

Pearson. 

           Foi realizado o teste paramétrico utilizando-se do teste “t” de Student, bilateral, 

que facilita correlações múltiplas realizadas nesta pesquisa. Considerou-se o nível de 

significância P< 0.05. 
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4. RESULTADOS 

Os dados resultantes do estudo evidenciam as diferenças entre os valores 

registrados nos dois sítios de auscultação, braço e antebraço. Decidiu-se apresentá-

los em forma de figuras, acrescentando os índices de freqüência relativa ou absoluta  

na maioria delas, para facilitar a análise e interpretação dos resultados obtidos. 

4.1. Dados demográficos: Inicialmente serão apresentados os dados relacionados a 

algumas variáveis demográficas comuns aos estudos de hipertensão, por estarem 

associadas aos fatores de risco para o aumento dos níveis de pressão, agravamento 

do quadro hipertensivo e complicações cardiovasculares. Ressalta-se que a 

freqüência absoluta (N) para esses dados é de 103 sujeitos que participaram do 

estudo. 

SEXO         
Sexo 

Feminino
77%

Masculino
23%

 

Figura 1. Freqüência relativa (%) da distribuição da amostra em função do sexo.  Araras, 2006. 

 

A análise da Figura 1 evidencia uma participação bem mais representativa do sexo 

feminino na UNIARARAS, atingindo mais de 3/4 do total da amostra populacional. 
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IDADE 

 

Idades

31%

22%
21%

17%

9%

17 - 21 anos

22 - 27 anos

28 - 33 anos

34 - 39 anos

40 - 45 anos

 

Figura 2. Freqüência relativa (%) da distribuição dos indivíduos por faixas etárias. Araras, 2006. 

 

 

Observa-se na Figura 2 que os indivíduos foram distribuídos em cinco faixas de 

idade.  O maior número de indivíduos encontra-se na faixa etária de 17 a 21 anos, 

dado comum nas populações universitárias. Verifica-se que mais da metade dos 

voluntários não ultrapassam 30 anos de idade, constituindo uma amostra 

predominantemente jovem. 
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COR DA PELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Distribuição da amostra segundo cor da pele: freqüência relativa (%). Araras,2006. 

 

 

 

A Figura 3  demonstra a grande representatividade de indivíduos de cor de pele 

branca na amostra e menor participação de afro-descententes. Chama atenção a 

ausência de orientais de terceira geração (sunseis), que seriam distribuídos na 

categoria “cor de pele amarela”, comum no estado de São Paulo, onde se localiza a 

cidade de Araras. 
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4.2. Dados que apresentam forte associação com a Pressão Arterial e fatores 
de risco para Hipertensão. 

 

INDICE DE MASSA CORPÓREA 

 

 

Figura 4 – Freqüência absoluta (N) da distribuição dos indivíduos em função do IMC (Índice de Massa 

Corpórea). Araras, 2006  

A análise do IMC revela que expressivo número de participantes no estudo encontra-

se dentro da faixa de peso normal, porém cerca de 20 indivíduos apresentam 

sobrepeso.  Uma pequena quantidade de indivíduos compõe os grupos relacionados 

à Obesidade nível I (6 sujeitos), Obesidade nível II (2 sujeitos) e Obesidade Mórbida 

apenas 1 indivíduo. A tabela 1 permite conhecer a classificação da Associação 

Brasileira para Estudos da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO), utilizada 

na maioria dos estudos atuais sobre obesidade.   
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Tabela 1 – Distribuição do IMC e suas respectivas categorias 

Categoria  IMC  
Abaixo do peso Abaixo de 18,5 
Peso normal 18,5 - 24,9 
Sobrepeso 25,0 - 29,9 
Obesidade Grau I 30,0 - 34,9 
Obesidade Grau II 35,0 - 39,9 
Obesidade Grau III 40,0 e acima 

Peso Saudável 
equivale 

ao peso Normal. 

                                      fonte: http://www.abeso.org.br/calc_imc.htm 

 

ATIVIDADES FÍSICAS 

 

 

Figura 5 -  Distribuição dos indivíduos em função da atividade física durante a semana: freqüência 
absoluta (N). Araras, 2006 

 

A Figura 5 indica que a maioria dos pesquisados não pratica esportes durante a 

semana e o maior número dos que praticam refere práticas esporádicas. 

Aproximadamente 77 indivíduos (74,7%) são considerados sedentários, fator que 

associado a outros riscos pode contribuir para desequilíbrios cardiovasculares.  
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ANTECEDENTES FAMILIARES  

 

 

Figura 6 -  Distribuição dos sujeitos em função da história familiar para hipertensão : freqüência 
absoluta (N). Araras, 2006. 

 

 

Verifica-se na Figura 6 que 55 indivíduos, representando 53,3% da amostra, 

informaram ter na família pessoas portadoras de Hipertensão Arterial e um número 

muito pequeno relatou hipotensão.  Chama atenção o grande contingente de 

pessoas que não souberam informar a existência ou não de hipertensão na família.  
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TABAGISMO 

 

 

Figura 7 -  Distribuição dos indivíduos em função do uso do Tabaco: freqüência absoluta (N), Araras, 
2006  

 

 

A Figura 7 associa a distribuição da amostra ao tabaco. O hábito de fumar foi 

relatado por pequena parte da população, pois 89 sujeitos informaram não fumar, o 

que será discutido. Dez pessoas relataram ter parado de fumar há mais de um ano,  

e apenas 4 faziam uso de cigarros  no momento da coleta. 
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4.3. Dados dos níveis de Pressão Arterial registrado no Braço e Antebraço. 

As figuras que se seguem apresentam os dados referentes aos registros efetuados 

no Braço e Antebraço com os Manguitos de Largura Correta (MLC) e  Manguito de 

Largura Padrão (MLP).  A inaudibilidade dos sons de Korotkoff impossibilitou medir a 

pressão sangüínea em 20 voluntários, reduzindo a amostra final para 83 sujeitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Pressã

 

A Figura 8 dem

mínimos da PA

valores são apr
 

o Arterial Sistólica no Braço e Antebraço: média ( x ); valor máximo   (v mx); valor 
mínimo (v mn). Araras, 2006 

  

onstra os valores médios, os desvios padrão, valores máximos e 

S em mmHg,  do braço e antebraço utilizando-se o MLP, cujos 

esentados na tabela 2;   a diferença entre as médias é de 3 mmHg. 
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Tabela 2 -  Teste paramétrico apresentando resultados da PAS com MLP utilizado no 
Antebraço e Braço 

 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 
  ANT BRA 

Média ( x ) 102,9 105,9 
Valor Máximo (v mx) 130 140 
Valor Mínimo (v mn) 80 78 
Variância 125,7 158,0 
DESVIO PADRÃO 11,2 12,6 
Observações 61 103 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 138  
Stat t -1,584766483  
P(T<=t) uni-caudal 0,057654166  
t crítico uni-caudal 1,655970383  
P(T<=t) bi-caudal 0,115308333 > 0,05 
t crítico bi-caudal 1,977303512  

 

Os dados referentes à análise de variância não indicam diferenças importantes entre 

as pressões sistólicas registradas no braço e antebraço, nas medidas com o 

manguito de largura padrão. A análise do desvio padrão revela um valor semelhante 

aos de estudos com populações jovens, por volta de 10-11mmHg, pouco menores 

que nas idades mais avançadas, devido pequena participação de pessoas 

hipertensas, embora se detecte valor máximo distantes da média. 
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Figura

 

A Figu

mínimo

estão d

mmHg.

 

 

 9. Pressão Arterial Diastólica no Braço e Antebraço: média ( x ); valor máximo  (v mx); valor 
mínimo (v mn). Araras, 2006 

 

 

 

ra 9 apresenta os valores médios, os desvios padrão, valores máximos e 

s da PAD em mmHg,  do braço e antebraço utilizando-se o MLP. Os valores 

emonstrados na tabela 3; verifica-se que a diferença entre as médias é de 1 
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Tabela 3 -  Teste paramétrico apresentando resultados da PAD com MLP no Antebraço e Braço 

 

   Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 
  ANT BRA 

Média 72,7 71,7 
Valor Máximo (v mx)                                 90 100 
Valor Minimo  (v mn) 60 50 
Variância 88,3 119,7 
DESVIO PADRÃO 9,4 10,9 
Observações 61 103 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 141  
Stat t 0,642644405  
P(T<=t) uni-caudal 0,260749238  
t crítico uni-caudal 1,655732288  
P(T<=t) bi-caudal 0,521498475 > 0,05 
t crítico bi-caudal 1,976931458  

 

 

Os dados referentes à análise de variância indicam diferenças pouco importantes 

entre as pressões diastólicas do braço e antebraço, quando utilizado o manguito de 

largura padrão na medida da pressão arterial. 
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Figura 10

 

 

A Figura

PAS do 

apresent

 

 

 

 

 

 

. Pressão Arterial Sistólica no Braço e Antebraço: média ( x ); valor máximo   (v mx); valor 
mínimo (v mn). Araras, 2006 

 10 exibe o valor médio, os desvios padrão, valores máximos e mínimos da 

braço e antebraço, decorrentes dos registros com o MLC. Os valores 

ados na tabela 4 apresentam uma diferença entre as médias de 5.7 mmHg. 
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Tabela 4 - Teste paramétrico apresentando resultados da PAS com MLC utilizado no Antebraço 
e Braço 

 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 
  ANT BRA 

Média 112,2 106,5 
Valor Maximo (v mx) 140 140 
Valor Minimo  (v mn) 90 78 
Variância 138,3 158,8 
DESVIO PADRÃO 11,8 12,6 
Observações 61 103 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 133  
Stat t 2,889568015  
P(T<=t) uni-caudal 0,00225299  
t crítico uni-caudal 1,656391245  
P(T<=t) bi-caudal 0,00450598 < 0,05 
t crítico bi-caudal 1,977961236  

 

A análise dos dados referente ao índice de variância, indica diferença entre as 

pressões sistólicas do braço e antebraço quando se utiliza o manguito de largura 

correta na medida da pressão arterial. 
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Figura 1

 

 

Na Figu

máximo

A tabel

corresp

 

 

 

 

 

1. Pressão Arterial Diastólica no Braço e Antebraço: média ( x ); valor máximo   (v mx); valor 
mínimo (v mn). Araras, 2006 

ra 11 podem ser observados o valor médio, os desvios padrão, os valores 

s e mínimos da PAD em mmHg registrada  no braço e antebraço com o MLC. 

a 5 apresenta valores que indicam uma diferença significativa entre as médias,            

ondente a 7,6 mmHg. 
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Tabela 5 -  Teste paramétrico apresentando resultados da PAD com MLC utilizado no 
Antebraço e Braço 

 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 
  ANT BRA 

Média 79,9 72,3 
Valor Maximo (v mx) 102 100 
Valor Minimo  (v mn) 60 40 
Variância 98,8 146,3 
DESVIO PADRÃO 9,9 12,1 
Observações 61 103 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 146  
Stat t 4,324057034  
P(T<=t) uni-caudal 1,41109E-05  
t crítico uni-caudal 1,655357345  
P(T<=t) bi-caudal 2,8221710E-05 < 0,05 
t crítico bi-caudal 1,976345623  

 

 

Ao se analisar os dados referentes aos níveis de variância, nota-se diferença 

importante entre as pressões diastólicas do braço e antebraço, nos registros com o  

manguito de largura correta.  
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4.4. Análise das medidas da Circunferência do Antebraço e Braço 

 

 

 

Tabela 6. Distribuição da média, desvio padrão, erro padrão, valores máximo e mínimo  da 

circunferência do Braço e Antebraço 

 

 

 

 

 

circunferência do braço direito 
  
Média 29,5
Erro padrão 0,359659
Mediana 29
Modo 30
Desvio padrão 3,650141
Variância da amostra 13,32353
Curtose 0,065008
Assimetria 0,597167
Intervalo 16
Mínimo 23
Máximo 39
Soma 3038,5
Contagem 103

circunferência do antebraço direito
  
Média 22,5
Erro padrão 0,2678888
Mediana 22
Modo 22
Desvio padrão 2,7187748
Variância da amostra 7,3917362
Curtose 1,1351794
Assimetria -0,1364321
Intervalo 16,8
Mínimo 12,2
Máximo 29
Soma 2321,2
Contagem 103 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 

           A discussão dos resultados será focada na questão concernente à 

mensuração da pressão na artéria radial, como alternativa à medida na artéria 

braquial. Entretanto, faz-se oportuno apresentar comentários sobre alguns aspectos 

metodológicos desta investigação e as características demográficas da amostra 

populacional estudada.  
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5.1. Considerações sobre aspectos metodológicos. 

 

5.1.1 Esfigmomanômetros: os instrumentos usados, tipo aneróide, permitem o 

manuseio fácil quando se trabalha com diversas larguras de manguitos. Embora este 

tipo de instrumento não seja preferencialmente indicado para pesquisa, a 

necessidade de se comparar duas medidas com manguitos de larguras diferentes 

exige habilidade e rapidez, para que se efetuem as trocas dentro do mínimo de 

tempo possível. A possibilidade de se testar o manômetro do aneróide contra o de 

mercúrio calibrado, por meio de um tubo em Y, ofereceu segurança e evitou a 

retirada constante do material para oficinas especializadas na calibração de 

esfigmomanômetros. 

 

5.1.2 Manguitos: a maioria dos estudos da área da hipertensão arterial, envolvendo 

a medida da pressão, não controla devidamente as variáveis farmacológicas, 

hemodinâmicas, fisiopatológicas, etc. porque os autores não atendem as 

recomendações sobre as dimensões da braçadeira, o que resulta na introdução de 

importante viés metodológico. Este aspecto não é abordado na literatura, mas talvez 

se fosse investigado poderia ajudar compreender porque os clientes respondem 

diferentemente ao tratamento medicamentoso. 

           O estudo realizado por Arcuri 54 em 1985, demonstrou como o uso do  

manguito de largura padrão interferiu na análise de todas as variáveis demográficas 

estudadas. Assim, segundo a avaliação com o manguito de largura padrão, os 

funcionários eram mais hipertensos, mas quando foi eliminado o erro causado pela 

largura inapropriada, os docentes apresentavam maiores índices. A largura 

inadequada do manguito padrão em muitos braços, impediu identificar níveis 

hipertensivos, acusados nos registros com o manguito de largura correta. 

Investigações subseqüentes visaram avaliar o método utilizado na comparação do 

manguito correto e padrão, evitando a possibilidade de vieses metodológicos, assim 

como o estudo das circunferências braquiais de outras culturas, como a italiana 60. 

Estudos longitudinais confirmaram que as pessoas eram realmente hipertensas e 

apresentaram maiores índices de complicações cardiovasculares, após 20 anos de 

acompanhamento 55; 61-62.  O erro no referido estudo foi evidenciado nas variáveis: 

níveis de pressão arterial (e conseqüente prejuízo no diagnóstico precoce da 
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hipertensão), curva de distribuição de freqüência da pressão arterial, sexo, etnia, 

ocupação profissional, índice de massa corpórea, antecedentes hereditários, 

atividades físicas e fumo.                      

           A primeira reação quando se analisa a publicação de estudos que incluem a 

mensuração da pressão arterial, é não compreender porque são usadas apenas as 

larguras disponíveis no mercado, que são poucas e direcionadas para os braços 

grossos. Contudo, a experiência de vivenciar a busca de manguitos variando a cada 

centímetro, como usado pioneiramente no Brasil, há 20 anos, revela que o problema 

é complexo, pois o material existente é voltado somente para a assistência, que 

também fica prejudicada. Ressalta-se que todos os monitores de pressão (MAPA), 

amplamente usados em assistência e pesquisa, estão sujeitos ao mesmo erro. 

           Nesta investigação determinou-se o uso de manguitos cujas dimensões 

atendessem a razão Largura de Manguito/Circunferência do Braço de 0,40, afim de 

não se introduzir erro devido à largura inadequada ao braço;  entretanto, não foi 

possível adquirir todas as dimensões desejadas. As tentativas de se conseguir o 

manguito com 11 cm de largura foram frustrantes, pois o único que se dispunha, não 

apresentou condições funcionais adequadas e foi eliminado. Apesar da limitação 

causada pela falta do manguito de 11 cm, os intervalos existentes entre uma largura 

e a subseqüente continuaram sendo bem menores que os de outros estudos, 

limitados a utilizar apenas os manguitos disponíveis no comércio.  

 
5.1.3 Estetoscópios: A oportunidade de vivenciar um treinamento entre dois 

observadores, utilizando-se estetoscópio duplo, conduz a afirmação que este 

instrumento é imprescindível ao ensino de enfermagem, pois além de eliminar 

dúvidas e garantir fidedignidade em dados de pesquisa, ele oferece maior segurança 

aos observadores. Este conceito aplica-se a todo o exame clínico e não apenas à 

auscultação dos Sons de KorotKoff. 

           A escolha da campânula e não do diafragma do estetoscópio neste estudo, 

teve como referência a investigação realizada por Lamas e Arcuri 63, que testaram 

quatro peças auscultatórias para decidir qual seria utilizada, em estudo comparando 

os níveis intrarteriais de pressão com aqueles registrados em locais alternativos à 

artéria braquial. O experimento resultou na escolha da campânula do estetoscópio 

infantil, devido o melhor desempenho comparado ao diafragma infantil, campânula e 

diafragma do estetoscópio para adultos. 
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           A campânula do estetoscópio, conhecida nas publicações internacionais como 

“bell” , foi bastante utilizada por muitos pesquisadores do século passado, por 

clínicos e por enfermeiros, que não se surpreendem com os achados favoráveis ao 

seu uso. Essa questão, entretanto, poderia estimular outros estudos, após as 

afirmações de O´brien, considerado o maior líder da esfigmomanometria na Europa, 

que atestou não existir evidência científica a favor da campânula, contrapondo as 

afirmações favoráveis de MacAlister, líder da área no Canadá 64. 

 

5.2. Características demográficas da amostra populacional 
 
5.2.1 Sexo: a grande participação da população feminina na amostra é um fato 

normal em estudo realizado em uma escola de enfermagem, dado o grande 

contingente de mulheres optando pela profissão, embora o incremento na 

participação masculina tenha aumentado em anos recentes, sobretudo dos técnicos 

de enfermagem, como se observa na prática assistencial.  

 

5.2.2 Idade: a intenção inicial era formar dois grupos de idade. A exclusão de 

sujeitos acima de 50 anos na amostra, que poderiam influenciar os resultados devido 

à diminuição da complacência do vaso, não permite a análise comparativa dos 

resultados em função da idade. O aumento dos níveis da pressão arterial após 40 

anos está relacionado a diversos fatores, como o hormonal em mulheres, porém 

antes dessa idade muitos indivíduos já apresentam mudanças na camada média do 

vaso, quando se tornam hipertensos ainda jovens. Mesmo que o objetivo do estudo 

incluísse o controle da variável idade, a pouca representatividade de sujeitos com 

mais de 28 anos (26%) não estimula o controle dessa variável. O ambiente 

universitário é propício à realização de pesquisas em adultos jovens, não 

surpreendendo o fato de terem constituído três quartos de toda a amostra. 
5.2.3 Cor da Pele: na presente amostra, o percentual de 19 % de sujeitos com cor 

de pele preta e parda, é maior do que o observado em população estudada na 

Universidade de São Paulo, 13% 54. Ressalta-se que não constou na amostra 

indivíduo com cor de pele amarela, em contraste à referida investigação, na qual 

havia mais de 70 descendentes de japoneses, além de alguns coreanos e chineses, 

totalizando um percentual de 9,3% de 900 adultos 54.  Esse grupo étnico apresenta 

braços mais finos do que os encontrados em outras etnias, regiões ou países, 
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podendo ocorrer a hipoestimação nos registros de pressão pelo uso do manguito 

padrão, e impedir o diagnóstico precoce e tratamento correto da hipertensão. Vale 

lembrar que esse é exatamente um grupo que apresenta predisposição para o 

Acidente Vascular Encefálico (AVE). Ainda com respeito à etnia, é bem conhecida a 

maior prevalência de hipertensão nos afro-descendentes (cor de pele preta), do que 

nos miscigenados (pardos) e brancos. 

 

5.2.4 Índice de massa corpórea: o cálculo do índice de massa corpórea a partir do 

peso e altura individual, resultou em 29 indivíduos distribuídos nas categorias de 

sobrepeso e obesidade grau I, II e III, totalizando 28,15% da amostra; enquanto 64 

(62,13%) estão com peso e altura dentro da faixa de normalidade. Esses valores 

contrastam com a prevalência de obesidade nos Estados Unidos, que atinge 65% da 

população, o que resulta em importante impacto social e econômico, com o 

desenvolvimento de um mercado voltado para tamanhos especiais, incluindo desde 

carrinhos para bebês até máquinas de RX.  

           No Brasil, dados recentes sobre classificação da população segundo o índice 

de massa corpórea são escassos, porém estimam-se cerca de 40% de pessoas com 

sobrepeso e obesas, sendo 15 a 20% crianças e adolescentes 65-66. Se o índice de 

obesidade não é tão preocupante neste estudo, chama atenção que 19,41% dos 

sujeitos encontravam-se na faixa de sobrepeso. É preciso considerar que grande 

parte dos universitários, a maioria entre 17 e 25 anos, tenha talvez incorporado 

hábitos alimentares indesejados, durante o ensino fundamental e médio. O 

desenvolvimento de cantinas escolares e outras fontes de vendas nos anos recentes, 

o aumento da oferta de lanches, levando ao consumo de alimentos gordurosos e 

hipercalóricos  (doces, frituras, refrigerantes, biscoitos, chocolates, etc), preocupa as 

autoridades das áreas de saúde e educação. 

5.2.5 Atividades físicas: As respostas ao questionamento sobre a prática de 

atividades físicas revelaram que a maioria dos participantes da amostra é sedentária, 

com base no conceito de condicionamento físico.  O número de sujeitos submetidos 

a atividades aeróbicas, três ou mais vezes na semana, foi pequeno para os dias 

atuais. O enfoque dos benefícios das atividades aeróbicas é diferente do passado, 

uma vez que existem muitas informações na mídia, razões para se supor que o 

sedentarismo observado deve ser um ato consciente na população estudada.  
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            O tipo de atividade e lazer dos universitários em Araras revela semelhança 

no estilo de vida da maioria dos universitários nos dias atuais, sobretudo nos 

grandes centros urbanos, com forte característica de agrupamento de pequenos ou 

grandes grupos. O principal lazer para muitos é estar com os amigos em bares e 

restaurantes, em grande parte do fim de semana e muitas vezes durante a semana, 

destacando-se hábitos alimentares não saudáveis, grande consumo de “fast food”, 

cerveja, refrigerantes, etc, além de pouca atividade física. O preocupante aumento 

da obesidade no mundo e o sedentarismo, importantes fatores de risco para 

moléstias cardiovasculares, conduzem a reflexão sobre a importância de programas 

educativos nas escolas e universidades, dirigidos principalmente àqueles que 

carregam importante carga genética para as moléstias cardiovasculares.  

           Os baixos percentuais referentes à freqüência das atividades físicas não 

motivam a tentativa de associar braços musculosos com as diferenças entre as 

medidas, no braço e antebraço, pois além da amostra ser pequena, o campo de 

estudos sobre a influência do tipo de tecido que circunda a artéria e da resistência 

periférica é complexo.     
 
5.2.6 História familiar para moléstias cardiovasculares: mais da metade dos 

sujeitos informaram ter familiares hipertensos, revelando forte traço hereditário para 

a hipertensão arterial. Os índices informados sobre hipertensão na família 

assemelham-se aos referidos na literatura, para a prevalência da hipertensão em 

pessoas acima de 60 anos, a qual atinge mais de 60% da população, segundo 

recente publicação dos especialistas brasileiros 34. Poder-se-ia pensar que esse 

elevado número representa maior motivação na participação do estudo, já que o 

controle da pressão deveria ser motivo de preocupação na família. Contudo, causou 

surpresa constatar que 40% não souberam informar a presença ou ausência de 

hipertensos na família, apesar de se tratar de estudantes da área da saúde.  

           Morgagni constatou em 1968 evidências de que o fator genético poderia 

desempenhar importante papel nas moléstias cardiovasculares 67, 34 anos após 

Ayman ter verificado (1934) que metade dos indivíduos de 14 a 39 anos, 

apresentando níveis acima de 120X80mmHg, eram filhos de hipertensos, um terço 

filhos de pai ou mãe hipertensos e um quinto com pai e mãe sem hipertensão 68. A 

genética da hipertensão ocupa hoje os primeiros espaços nos congressos e nas 

revistas de maior impacto nessa área.  A incorporação na prática dos avanços no 
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campo da hereditariedade, visando à prevenção, só começa a ocorrer lentamente 

neste início de século, mas pequena parte da população universitária está 

consciente das vantagens da aquisição de hábitos saudáveis de vida.                                          

 

5.2.7 Tabagismo: comparando-se os dados sobre o hábito de fumar deste estudo, 

aos resultados da referida pesquisa realizada na USP, o da população em apreço é 

bem menor, pois apenas 4 sujeitos, ou seja, 3,88% do total da amostra, informaram 

que fumavam, e 99 (96,12%) nunca fumaram ou pararam de fumar a menos de um 

ano.  Esses dados são bem mais favoráveis ao obtidos por Arcuri em alunos, 

docentes e funcionários da USP há mais de 20 anos, onde o consumo de cigarros 

era  11,7%, 29,3% e 42,0%, respectivamente. O clássico estudo de Armstrong et al  

69 sobre o prejuízo que o tabaco causa no sistema cardiovascular, há cerca de 30 

anos, desencadeou inúmeras investigações, concomitantes àquelas que associavam 

o fumo aos problemas oncológicos. Entretanto, se as iniciativas mundiais de 

combate ao fumo reduziram o consumo de cigarros, muitos jovens substituíram esta 

droga por outras inalantes. 

           É possível que tenha ocorrido um viés metodológico na questão do braço, 

pois os autores eram docentes de muitos alunos voluntários.  O fato de os males 

causados pelo tabaco ser abordado no programa de ensino para a formação dos 

enfermeiros, poderia ter inibido os alunos a responderem positivamente? 

           Vale ressaltar que não foi objetivo deste estudo associar os níveis de pressão 

às características demográficas da amostra estudada, devido à complexidade do 

assunto e o âmbito de uma pesquisa realizada em nível de mestrado. Os 

comentários apresentados visam mostrar a importância dos dados obtidos para 

estimular outras pesquisas, vinculadas aos programas educacionais e assistenciais. 

 

  
5.3. Dados referentes aos registros nas artérias braquial e radial  
 
           Os registros de pressão efetuados no braço e antebraço sugerem um 

fenômeno hemodinâmico diferente nesses dois sítios de mensuração. Os resultados 

obtidos estão em consonância com diversos autores que encontraram importantes 

diferenças nos registros efetuados no braço e antebraço, acusando níveis diastólicos  

mais elevados na artéria radial 43, 47, 56. Entretanto, isto foi observado na análise 
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referente ao uso do manguito de largura correta, pois surpreendentemente não foram 

detectadas diferenças importantes nos registros com o manguito de largura padrão, 

nos quais se observa apenas um pouco de hiperestimação nos valores sistólicos do 

braço, como indica a figura 8.  

           A utilização de manguitos respeitando a razão Largura/Circunferência de 0,40 

permitiu constatar que o aumento dos valores diastólicos no antebraço, é o ponto 

crucial na polêmica sobre a validação da medida da pressão arterial neste local. Este 

fenômeno, observado nos registros com o manguito de largura correta, resultou em 

diferenças diastólicas de 7,6 mmHg na amostra total.   

           Rytand e Bower 70 constataram diferenças significantes entre os níveis da 

pressão arterial registrados no braço e antebraço, sendo a média dos níveis 

sistólicos 6 mmHg  menor no antebraço e os diastólicos 6 mmHg mais altos. Em três 

pessoas extremamente obesas as diferenças sistólicas atingiram níveis entre 60 e 

140 mmHg e as diastólicas 20-85 mmHg, com registros preocupantemente mais 

baixos no antebraço, o que indicava a hiperestimação da pressão resultante do uso 

do manguito padrão em braços muito grossos. 

           Outro aspecto inserido na polêmica discussão da medida no antebraço, é a 

inaudibilidade dos Sons de Korotkoff em alguns sujeitos. Blackburn et al 43 não 

conseguiram ouvir os sons na artéria radial em 16 de 76 sujeitos sob investigação, o 

que resulta num percentual de sucesso de 78,95%, semelhante ao obtido neste 

estudo, onde se obteve 80,58% de audibilidade, pois 20 sujeitos foram excluídos das 

comparações da medida no braço e antebraço devido dificuldade de ausculta no 

antebraço, gerando insegurança na definição dos valores.  A detecção dos sons em 

60 indivíduos estudados pelos autores em 1965 permitiu constatar a mesma 

tendência verificada nas investigações realizadas na década de 50, ou seja, 

menores níveis sistólicos e maiores diastólicos no antebraço. Em 38 dessas 60 

comparações, os sons que indicavam a pressão sistólica foram auscultados em 

níveis mais baixos no antebraço, em contraposição ao que ocorreu nos registros 

diastólicos. Se a hiperestimação observada no braço era fácil de ser interpretada, já 

que o manguito padrão era inadequado em muitos pacientes obesos, como 

interpretar a hiperestimação da pressão diastólica no antebraço? Seria possível que 

muitos antebraços de pacientes obesos apresentassem a circunferência em torno de 

30 cm, como se observa na prática assistencial, para a qual o manguito padrão 

torna-se correto. A falta de informações detalhadas do desenho metodológico dos 
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antigos estudos realizados em obesos, não permite interpretar com clareza os 

achados informados nos estudos iniciais, 

           O estudo realizado por Blackburn et al tornou-se clássico por ter sido a 

primeira investigação que descreveu as dificuldades encontradas na auscultação dos 

sons, impossibilitando conhecer a pressão arterial em todos as pessoas obesas 43.A  

insegurança na validação do antebraço em determinados sujeitos, implicava em 

sérias limitações da técnica na medida da pressão em obesos, em estudos 

populacionais. Tal posição foi antagônica à de Devetsky 71, que em 1963 demonstrou 

total entusiasmo com a possibilidade de medir a pressão no antebraço. 

           Na descrição do método empregado neste estudo, foi referido o recurso 

usado por Forsberg et al 44, para melhorar a audibilidade dos sons no antebraço. A 

manobra incluía a participação do sujeito, que comprimia fortemente o pulso radial 

com a mão contralateral, durante a inflação do manguito, soltando rapidamente no 

momento da sua deflação. No atual estudo esta manobra também foi utilizada para 

melhorar a ausculta dos Sons de Korotkoff, porém registra-se que a manobra 

resultou em valores mais altos da pressão diastólica, o que deve ter também 

influenciado na média diastólica mais elevada 72.   Vale destacar que a manobra 

possibilitou auscultar os sons de Korotkoff em cerca de um terço das tentativas 

inicialmente não audíveis, aumentando a amostra de 63 para 83 sujeitos. 

           Comparando registros intrarteriais com indiretos no braço e antebraço, Trout 

et al 39 concluíram que em indivíduos muito obesos os registros no antebraço 

representavam melhor a pressão intrarterial. Esta afirmação contrasta à de 

Warembourg et al 73, cujas comparações de registros diretos com indiretos em 1987, 

resultaram em não aceitação da medida no antebraço devido a acentuada 

hiperestimação da pressão arterial diastólica. 

           No Brasil, comparando os níveis de pressão intrarteriais aos registrados em 

locais  alternativos à artéria radial, Lamas observou 77,2% de sucesso no antebraço, 

valor pouco mais baixo ao encontrado neste estudo. Os sons foram inaudíveis em 

14,0% da amostra de 57 pacientes, mas sua classificação separou os sons 

indefiníveis, observados em 7,0% da amostra. O sucesso foi total na artéria braquial, 

atingindo 100% de audibilidade, e o insucesso maior nas tibiais posteriores direita 

(65%) e esquerda (59,6%). É preciso considerar, contudo, o fato de diversos 

pacientes estarem sob ação de drogas vasoativas, pois muitos eram cardíacos e ou 

hipertensos, em período pós-operatório. Essas condições dificultavam o emprego da 



 

41

manobra de Forsberg para melhorar a audibilidade dos sons. Outra justificativa do 

autor é que a Manobra não poderia ser aplicada em outros segmentos dos membros 

inferiores, que são mais utilizados como locais alternativos, objetivo principal de 

estudo de Lamas 42, 56.      

           Ao medir a pressão nas artérias braquial e radial Tachovsky 74 obteve valores 

sistólicos mais baixos no antebraço (7,5 mmHg) e diastólicos mais elevados (14,10 

mmHg).  A autora também usou a manobra de Forsberg, embora informe tê-la usado 

de maneira sucinta. Outro recurso foi o uso do estetoscópio infantil, afirmando que a 

área do diafragma adapta-se melhor no sítio de ausculta do antebraço. Devetsky 71, 

que usou a campânula infantil, descreveu o local exato de sua colocação: ”a 

campânula é colocada sobre a junção do ramo da superfície palmar e o tronco 

principal da artéria radial, o que corresponde ao local do pulso radial”.  

           Como enfatizado na introdução desde trabalho, a medida da pressão na 

artéria radial recomeçou a tomar espaço na literatura nos anos recentes, motivada 

pelo aumento da obesidade no mundo e pela introdução de inúmeros monitores de 

pressão de pulso. Estudando as diferenças entre os dois sítios de verificação, braço 

e antebraço, em estudo prospectivo (semanal), Singer et al 45  obtiveram um índice 

de correlação de 0,75 e 0,72, sistólico e diastólico, respectivamente.(p<o,001). 

Concluíram que a medida no antebraço é um bom indicador para a maioria dos 

pacientes e deve ser utilizada quando não é possível realizar o procedimento de 

medida no braço. Pierin et al 47 observaram índice de correlação de 0,73 para a 

pressão sistólica (p<0,05) e 0,67 para a diastólica (p<0,05), em estudo realizado no 

Brasil em 2004. Entretanto, apesar de resultados semelhantes, os autores concluem 

que a medida da pressão no antebraço não pode substituir a medida no braço de 

obesos, a qual deve ser realizada com tamanho adequado de manguitos. 

Consideram que apesar da boa correlação nas comparações, a medida no antebraço 

poderia aumentar o número de pacientes hipertensos obesos. 

           A publicação de Knom 51 aborda o grave problema da hiperestimação da 

pressão em braços maiores de 16 ou 17 polegadas (41-43 cm) e estimula a compra 

de manguitos individuais para cada pessoa. Entretanto, assim como outros autores, 

apenas a hiperestimação é motivo de preocupação, pois a tabela referente ao 

tamanho das braçadeiras inicia-se com circunferência braquial de 29 cm e a menor 

largura disponível de manguitos para adultos, é indicada para circunferências 

braquiais de 27 a 34 cm. Tais medidas não atingem as pessoas magras, cuja 
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pressão pode ser hipoestimada pelo tamanho inadequado do manguito. Este fato 

não vem preocupando as sociedades da área de hipertensão e cardiologia, apesar 

dos termos “misdiagnosis” e “mistreatment” terem sido utilizados por O`brien, 

atestando a possibilidade de falta de diagnóstico e tratamento decorrentes da 

hipoestimação por manguitos muito largos. Este autor mantém a liderança na 

definição de manguitos no continente europeu 75, porém sua atenção vem sendo 

voltada para a questão do comprimento do manguito. 

           Graves 76, o atual assessor sobre as dimensões do manguito no comitê de 

recomendações da American Heart Association, considera possível a realização de 

medidas no antebraço, porém lembra que não são muito usadas devido a 

possibilidade de se obter falsos valores diastólicos elevados.   

           O emprego do manguito de largura correta resultou em diferenças pouco 

importantes, nos níveis sistólicos, porém siginificantes na comparação da medida da 

pressão diastólica no braço e antebraço.  Embora esses achados estejam em 

consonância àqueles descritos na literatura, a diferença é menor do que a 

encontrada em vários estudos, provavelmente devido ao controle da variável 

“influência do tamanho do manguito”, por ter evitado a hiperestimação no braço. 

   

5.4. Alguns comentários sobre os dados relacionados aos manguitos 
 

           Os registros resultantes do uso do manguito de largura correta e padrão não 

permitem comparar com precisão os resultados, uma vez que não existe um conceito 

de manguito de largura padrão para o antebraço. Por esta razão não se definiu como 

objetivo, analisar o fenômeno em função dessa largura. Embora o objetivo tenha sido 

verificar as diferenças nos dois sítios de verificação, quando eliminado o erro por 

inadequação do manguito, portanto diferenças concernentes ao uso do manguito de 

largura correta, não se poderia perder a ocasião de utilizar o padrão para o braço 

também no antebraço, como ocorreu nas demais investigações. 

           Na presente investigação, os manguitos demandados como corretos foram 

maiores do que aqueles usados em universitários no passado, provavelmente devido 

ao sobrepeso de representativa parte da amostra atual, 19,41%. Outro aspecto é 

que a medida da circunferência no ponto médio do segmento entre o acrômio e 

olécrano, é diferente do ponto mais largo do bíceps braquial, como usado nos 

estudantes da USP. A medida nesses dois pontos, em pequena parte da população, 
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resulta em diferentes valores de medida para a definição da escolha da largura do 

manguito correto, como demonstrado pioneiramente por Veiga 77. Talvez a mudança 

do local de medida explique em parte os diferentes resultados obtidos nos alunos, 

funcionários e docentes da USP, onde poucos apresentaram circunferências 

braquiais acima de 33 cm 53. O manguito de largura correta mais empregado foi o de 

10 cm de largura, assim como observado por Oliveira et al 78-79, em estudo sobre a 

medida da pressão arterial durante a gestação, em função da largura do manguito.  
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6. CONCLUSÕES   
 
 

1. Os níveis da pressão arterial sistólica e diastólica registrados com o manguito 

de largura correta no braço foram 106,5 mmHg e 72,2 mmHg, 

respectivamente e no antebraço foi de112,2 mmHg para a pressão sistólica e 

79,9 mmHg para a diastólica. 

 

 

2. Os níveis da pressão arterial diastólica registrada com o manguito de largura 

correta no braço foi 72,3 mmHg e no antebraço 79,9 mmHg. 

 

 

3. Os valores sistólicos correspondentes ao manguito de largura padrão no 

braço foram 105,9 mmHg e diastólicos de 71,7mmHg.  No antebraço, 102,9 

mmHg e 72,7 mmHg, respectivamente. 

 

 

4. As diferenças entre as medida no braço e antebraço revelaram valores 

diastólicos mais elevados no antebraço (7,6 mmHg; p< 0,05) nos registros 

com o manguto de largura correta.  O elevado nível de significância não foi 

observado nas demais comparações efetuadas. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
           A medida da pressão arterial no antebraço continua a ser um desafio, pois o 

conhecimento acumulado até o momento não permite compreender com clareza 

suas dificuldades, décadas após ter surgido como tentativa de solucionar problemas 

referentes à inadequação do manguito padrão nos braços grossos. Este trabalho foi 

inédito na utilização de manguitos de largura correta para o antebraço.  A autora 

reconhece a necessidade de outras investigações com o método em apreço, em 

estudos multicêntricos, visando melhor caracterizar o conhecimento sobre a medida 

da pressão no referido sítio de auscultação e em locais alternativos. 

           A despeito da necessidade de continuar os estudos sobre a medida da 

pressão no antebraço, acredita-se que o procedimento de mensuração na artéria 

radial deva ser incluído no ensino de graduação e nos programas de educação 

permanente, tendo em vista o aumento da demanda de locais alternativos de medida. 
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ANEXO 1 

 

Ilma Sra 

           Vimos por meio deste solicitar permissão para realizarmos coleta de 

dados constando de preenchimento de um Formulário e verificação da 

Pressão Arterial, em Alunos, Professores e Funcionários do curso de 

Enfermagem, para fins de pesquisa. 

           Para tal realização necessitaremos de um dos laboratórios de uso 

exclusivo do curso, pois permite que tenhamos condições favoráveis ao 

procedimento com o mínimo de interferências ambientais possíveis. 

           Certos de contarmos com a atenção desejada, nos colocamos à 

disposição para maiores esclarecimentos. 

 

                                                     Atenciosamente, 

 

                                 SOLANGE CRISTINA DENZIN ROSA 

                               Profª do Curso de Enfermagem (Uniararas) e Mestranda pela 

Universidade  Guarulhos 

 

 

Ilma Sra 

Jaira Lopes Brandão Crepschi 

 DD.Coordenadora do Curso de Enfermagem (UNIARARAS) 
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ANEXO 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Por esse instrumento particular declaro, para os efeitos éticos e legais, que eu... 

(nome)______________________________________________________ 

(nacionalidade)______________________(profissão)_________________ 

portador do RG_____________________,CIC_______________________ 

residente e domiciliado à ________________________________________ 

na cidade de ________________________, Estado de _______________, 

concordo em participar desta pesquisa.  Estou ciente que a investigação pretende 

identificar os valores da pressão arterial nas artérias Braquial e Radial, utilizando o 

manguito de largura padrão e manguito de largura correta,  comparando os valores 

obtidos.  Como parte do processo, recebi as seguintes informações sobre minha 

participação na pesquisa:   

Procedimento de coleta de dados: “O estudo será realizado em um dos 

laboratórios do curso de enfermagem da Fundação Hermínio Ometto – Uniararas, 

localizado nesta cidade (Araras ,SP) onde as condições ambientais são favoráveis à 

realização do procedimento de medida da pressão arterial; possui luminosidade 

adequada, menos barulho e cadeiras apropriadas.  Justificativa para a realização 

da pesquisa: possibilidade de utilizar a artéria radial para verificação da pressão em 

indivíduos que apresentam lesões vasculares, teciduais ou braços obesos, sendo 

impossível utilizar a artéria braquial; desta forma proporcionando melhor qualidade 

no diagnóstico da hipertensão. Os principais objetivos propostos para a coleta 

de dados são: Identificar os valores da pressão arterial nas artérias Braquial e 

Radial, utilizando o Manguito de Largura Padrão (MLP); Identificar os valores da 

pressão arterial obtidos”. nas artérias Braquial e Radial, utilizando manguitos cujas 

larguras correspondem a 40% da circunferência do braço e antebraço; Analisar as 
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diferenças dos níveis de pressão obtidos em função do local e da largura de 

manguito utilizada. 

 O procedimento constará do preenchimento de um formulário que contém dados 

demográficos e dados que possuem relação direta com a Pressão Arterial, que será 

mensurada. Neste momento qualquer dúvida deverá ser esclarecida pelos 

observadores.  O voluntário será convidado a sentar-se confortavelmente na cadeira 

preparada, orientado a relaxar as costas no encosto da cadeira soltando braços, 

pernas, tórax e região cervical, evitando neste momento preocupações.  O braço 

direito será apoiado no suporte da cadeira de maneira que fique estendido ao nível 

do coração. Será, neste momento, medida a circunferência do braço e antebraço 

com uma fita métrica escolhendo em seguida os manguitos adequados, que 

correspondem à 40% da medida encontrada.  A artéria braquial será localizada, por 

palpação, na região ventro medial do braço, será realizada a verificação da pressão 

arterial com o manguito de largura padrão, verificando também a pressão no 

antebraço retirando em seguida o manguito.  Após 1 minuto, o manguito de largura 

correta será colocado e será realizado o mesmo processo para a verificação das 

pressões.  Os valores serão anotados no formulário e os manguitos retirados. 

Depois de realizados os procedimentos realizados e anotados os dados no 

formulário, o voluntário será informado dos valores da pressão arterial registrados 

com o manguito de largura padrão. Em caso de detecção de níveis anormais de 

pressão arterial, a pessoa será encaminhada para atendimento em unidade de 

saúde, acompanhado pelo pesquisador.” 

          Ciente de todo o processo, terei garantia em receber novos esclarecimentos 

que julgar necessários durante o decorrer da pesquisa.  Esclareço também que fui 

verbalmente informado sobre todos os passos desse experimento, sendo 

acompanhado por um pesquisador responsável.  Fui informado de que os 

procedimentos são simples, não oferecem riscos aos voluntários e serão realizados 

por profissionais com experiência. 

          Tomei conhecimento de que não terei custos extras e que tenho plena 

liberdade para recusar a participação na referida pesquisa a qualquer momento, sem 

qualquer pena.  Autorizo, para os devidos fins, o uso, a divulgação e a publicação 

dos dados e resultados obtidos do relatório geral da pesquisa e de outros dados que 

forem obtidos por ocasião do preenchimento do formulário. Recebi a garantia do 
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sigilo que assegura a minha privacidade como participante do estudo, uma vez que 

os dados obtidos são confidenciais. 

          Por estar de pleno acordo com o presente termo, assino abaixo o mesmo. 

             

                                         ________________de____________________de200___. 

 

__________________________________________________________________ 

 

(Assinatura do Voluntário)                                       (Pesquisador Responsável) 

 

Em caso de dúvidas, contato com : 

Solange Cristina Denzin Rosa 

Araras – SP 

Fone : 19 – 3544.2639 

Cel.     19 – 97455185 

e-mail : solangecdr@gmail.com  
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ANEXO 3 

FICHA -QUESTIONÁRIO 

Identificação  ..........................................................................Data:....................... 

Endereço: ............................................................................................................... 

Tel.:............................................................................................................................. 

Idade:...........................Ocupação:............................................................................ 

Sexo :        (   )Masculino                                      (    )Feminino 

Cor :          (   )Branca        (   )Preta          (   )Parda           (   )Amarela 

Peso : 

Altura:                    IMC: 

Atividade Física :    (   ) não pratica   (   )esporadicamente  (   )1x/sem.   (   )2x/sem.       
(   )3x/s       (   ) mais de 3x/sem. 

Antecedentes Familiares de até 2 grau de parentesco – PA: (   )Hipotensão   
(   )Hipertensão  (   )não sei 

Fuma:          (   )nunca   (   )sim    (   )parou de fumar            (   )quantidade/dia 

 

Manguitos: 

 

MLP 

 

MLC 
 

Circunferência do braço direito :                cm 

 

12 cm 

 

 

Circunferência do antebraço direito:          cm 

 

 

12 cm 

 

 

Pressão Arterial         MLP                                                               MLC 
   
Braço                          X                          mmHg Braço                     X                     mmHg 
  
Antebraço                   X                           mmHg   Antebraço              X                     mmHg 

 


