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RESUMO
O objetivo deste estudo foi revisar e analisar os benefícios da prática do exercício físico de forma regular para pessoas
com hipertensão arterial. Métodos: O presente estudo foi realizado a partir de uma revisão narrativa envolvendo
buscas nas bases de dados SciELO e Google Acadêmico, no idioma português com as palavras chave: prática regular
de exercício físico, controle da hipertensão arterial. Resultados: Foram identificados impactos positivos da prática
regular de exercício físico na melhora de variáveis relacionadas a hipertensão arterial sistêmica e controle de doenças,
além de auxiliar na manutenção do peso corporal, melhorar o sono e a qualidade de vida. O volume de treino em
minutos (duração da sessão [min] x frequência semanal x duração do treino em semanas) tem associação moderada
com a redução percentual da pressão arterial sistólica (r=0,53; p<0,05) e baixa com a redução percentual da pressão
arterial diastólica (r=0,33; p<0,05). Conclusão: O exercício físico, principalmente quando praticado de forma regular,
tem papel essencial não somente no tratamento não medicamentoso para controle da hipertensão arterial, mas também
na manutenção da qualidade de vida dos indivíduos. O volume de treino é uma variável influente na magnitude das
reduções dos indicadores de hipertensão.
Palavras-chave: Atividade Física. Doença Crônica. Obesidade. Sedentarismo. Pressão Arterial.

ABSTRACT
Thus, the aim of this study was to review and to analyses the benefits of physical exercise on a regular basis for people
with arterial hypertension. Methods: The present study was carried out from a narrative review involving searches in the
SciELO and Google Scholar databases, in Portuguese with the keywords: regular practice of physical exercise, control
of arterial hypertension. Results: Positive impacts of regular physical exercise were identified to improve variables
related to systemic arterial hypertension and disease control, in addition to maintaining body weight, improving sleep
and quality of life. The training volume in minutes (session duration [min] x weekly frequency x training duration in
weeks) has a moderate association with the percentage reduction in systolic blood pressure (r=0.53; p<0.05) and low
with the percentage reduction in diastolic blood pressure (r=0.33; p<0.05). Conclusion: Physical exercise, especially
when practiced on a regular basis, plays an essential role not only in non-drug treatment for the control of arterial
hypertension, but also in maintaining the quality of life of individuals. Training volume is an influential variable in the
magnitude of reductions in hypertension indicators.
Keywords: Physical Activity. Chronic Disease, Obesity. Sedentary Lifestyle. Blood Pressure.
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A prática regular de exercício físico no controle da hipertensão arterial

INTRODUÇÃO

exemplo da DASH (Dietary Approaches to

Atualmente, grande parte da população
Brasileira permanece num estilo de vida
sedentário, com predisposição a um alto nível
de estresse e de forma frequente consumindo
alimentos do tipo fast food, que são pobres em
nutrientes para o adequado funcionamento do
corpo humano. O consumo frequente desses
alimentos ultra processados favorece o maior
consumo calórico e aumento do peso corporal,
que pode evoluir para sobrepeso e obesidade .
(1)

Assim, a população tem apresentado aumento
de doenças crônicas degenerativas como
obesidade, diabetes mellitus tipo 2, câncer,
insuficiência cardíaca e hipertensão arterial .
(2)

A hipertensão arterial sistêmica (HAS)
é uma doença cônica não transmissível
de diagnóstico e identificação frequente
pelos médicos e profissionais de saúde . É
(3)

caracterizada pelo aumento da demanda de
trabalho do músculo cardíaco para manter
a perfusão sanguínea adequada para os
outros órgãos, em razão da maior resistência
oferecida pelas artérias. Segundo dados do
Ministério da Saúde, a hipertensão arterial
acomete 25% dos adultos no Brasil, e está
relacionada diretamente com o sedentarismo
e má alimentação . As recomendações para
(4)

o tratamento da HAS em níveis iniciais é de
se iniciar pelas modificações dos hábitos de
vida, como alimentação com menor teor
de sódio e adoção de dietas específicas, a

Stop Hypertension), caracterizada pelo maior
consumo de hortaliças, leguminosas, grãos
integrais e frutas, alimentos com baixo teor
de gordura saturada e trans e colesterol, com
elevada quantidade de gordura monoinsaturada
(azeite de oliva) e ácidos graxos ômega-3,
quantidades adequadas de potássio, magnésio e
cálcio(5). Ainda em níveis iniciais, a HAS pode ser
controlada com práticas regulares de exercício
físico e aumento da prática diária de atividade
física (AF) não sistematizada

(2, 6)

. Assim,

somente quando a estratégia de tratamento não
farmacológico for insuficiente para controlar
a pressão arterial é que deveria ser iniciado o
tratamento farmacológico. Recomenda-se que
os indivíduos hipertensos iniciem programas de
exercício físico regular, desde que submetidos
à avaliação clínica prévia e sob supervisão
de um profissional de Educação Física. A
pratica de atividade física tem um efeito sobre
o sistema autônomo, modificando o sistema
cardiovascular a partir da regulação dos
sistemas simpáticos e parassimpático (7). Esses
sistemas controlam a frequência cardíaca, a
força contráctil e o redirecionamento do fluxo
sanguíneo para zonas com maior necessidade
vascular, resultando em um melhor controle da
pressão arterial(7).
Os exercícios aeróbios e anaeróbios são
sabidamente benéficos ao hipertenso(8) tendo
influência significativa na utilização de dosagem
de alguns medicamentos anti-hipertensivos(9).
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No entanto, esforços para controlar a pressão

benefícios e incentivar os sujeitos com doenças

arterial têm sido em geral concentrados

crônicas não transmissíveis para praticarem,

exclusivamente

farmacológica,

especialmente os hipertensos, que têm boa

sabidamente de comprovada eficácia no controle

possibilidade de controle da doença. Em alguns

da pressão arterial com consequente redução

casos é possível suspender o uso de fármacos,

de suas comorbidades(10). É evidente que os

gerando de forma direta e indireta, economia

medicamentos são necessários para alguns

para o usuário e para o país. Assim sendo, o

casos, no entanto, podem apresentar diversos

objetivo deste estudo é apresentar os benefícios

efeitos colaterais, como, alteração na frequência

da prática do exercício físico de forma regular

cardíaca, tontura, retenção liquida, dor de

para pessoas com hipertensão arterial.

na

terapia

cabeça, impotência, náuseas e sudorese(11). Por
isso, tanto quanto possível, outras estratégias
alternativas não devem ser excluídas, como o
exercício físico(10) . Este tem apresentado um
bom custo-efetividade em razão de sua ampla
aplicabilidade e influência na qualidade de vida.
Entretanto, existe considerável lacuna sobre o
tratamento não farmacológico com ênfase no
exercício físico, em hipertensos medicados
e não medicados, algo que, apesar de ser
fortemente recomendado pelas diretrizes, é
muito negligenciado na prática clínica(10,

12)

.

É notório que existe resistência por parte da
população em iniciar a prática de exercícios
físicos, e a maioria prefere caminho “de menor
esforço” e não leva em consideração que a
prática de exercício físico pode controlar a
pressão arterial e promover outros benefícios:
controle do peso corporal, autoestima, melhora
no sono e aumento da expectativa de vida(2).
Está evidente na literatura a importância da
prática do exercício físico para a saúde e bemestar (2, 6, 8), porém, é preciso apresentar seus

MÉTODOS
Trata-se de um estudo de revisão da
literatura. As bases de dados utilizadas foram
SciELO e Google Acadêmico. O período de
publicação dos artigos selecionados foi de 1995
a 2020. Os descritores utilizados foram prática
regular exercício físico e controle da hipertensão
arterial. Foram incluídos: a) estudos clínicos
com delineamento transversal, longitudinal, de
caso controle e aleatorizados, além de estudos
de revisão relacionados à exercício físico e
hipertensão arterial; b) estudos publicados
somente no idioma português (tanto as bases
de dados como o idioma foram definidos com
base no objeto de estudo). Foram excluídos
artigos com informações incompletas que não
atenderam aos critérios de elegibilidade.
A princípio os artigos foram eleitos de
acordo com os critérios descritos acima. Esta
revisão compreendeu três fases. Na primeira
foi realizada a pesquisa nas bases de dados. Na
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segunda fase, após a seleção, foram realizadas

Pressão Arterial Sistólica (PAS) e Diastólica

análises dos títulos e resumos para determinar

(PAD). O volume de treinamento foi calculado

a elegibilidade dos estudos. Na terceira e última

com a equação:

fase foram avaliados os textos completos.
Foram realizadas análises críticas de conteúdo,

Volume de treinamento[min] = duração

considerando o mérito científico de cada

da sessão[min] x frequência semanal x duração

estudo e possíveis relações de similaridades ou

do treinamento [nº de semanas]

conflitos entre eles. Este processo foi realizado
por dois pesquisadores de forma independente.
Após a identificação dos principais
resultados dos estudos selecionados, foi
verificada a relação (correlação de Pearson
e gráficos de dispersão) entre o volume de
treinamento com a redução percentual da

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os temas abordados nesta revisão
narrativa foram definidos a partir de 23 artigos
científicos selecionados de acordo com os
critérios de inclusão descrito nos métodos
(Quadro 1).
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Sabe-se que a prática regular de

ocorre aumento da sensibilidade no controle

exercício físico traz numerosos benefícios para

barorreflexo, cardiopulmonar e quimiorreflexo

o corpo humano(2), entre eles, o controle ou

central e periférico, o que melhora o sistema

até a reversão de um quadro de hipertensão(33).

parassimpático(34).

Estudos

têm

exercício físico tem demonstrado prevenir o

demonstrado efeitos benéficos da prática de

aumento da pressão arterial associado à idade,

atividade física sobre a pressão arterial em

mesmo em indivíduos com risco aumentado de

indivíduos de todas as idades(32). Alto nível

desenvolvê-la(2, 15). Os fatores que influenciam

de atividade física diária está associado a

no desenvolvimento da hipertensão arterial

níveis de pressão arterial em repouso mais

vão desde hereditariedade, envelhecimento

bem controlados em hipertensos(2), pois

até obesidade, sedentarismo e estresse. O

epidemiológicos

e

clínicos

A

prática
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exercício físico pode modular positivamente

As estratégias que podem ser utilizadas

esses fatores(29). Por exemplo, a prática

para o desenvolvimento de metas junto a

de exercício físico estimula a liberação de

portadores de hipertensão arterial a incluem a

hormônios, como a adrenalina, responsável

educação em saúde enfatizando os benefícios,

pela ativação do sistema fisiológico, e após

os caminhos para superar as dificuldades, o

cessar os movimentos ocorre a liberação do

suporte familiar e de amigos, a motivação para

neurotransmissor de acetilcolina e endorfina, as

a prática, o uso do pedômetro e a determinação

quais são responsáveis pela sensação de bem-

do plano para o exercício e metas a serem

estar e relaxamento do organismo, atuando

atingidas(21). É papel importante do profissional

também na diminuição do estresse.

da saúde ou da equipe multidisciplinar mostrar

Um estudo feito com 16 voluntários

aos indivíduos os benefícios da prática de

normotensos, sendo sete mulheres e nove

exercício físico, porém, a maioria deles

homens e 19 voluntários pré-hipertensos,

resiste devido aos péssimos hábitos aos quais

sendo 8 mulheres e 11 homens, baseado em

estiveram acostumados durante grande parte

um programa de condicionamento físico de

da vida(28). Enfatiza-se que um longo período

24 meses de duração, realizado três vezes

de aconselhamento pode ser necessário para

por semana com 60 minutos por sessão em

motivação e mudança de comportamento. A

intensidade de 50-80% da FCsub-máxima,

possibilidade de intervenções motivacionais

resultou na redução da PAS e PAD em ambos os

de enfermagem que estimulem a superação

grupos, justamente com redução no perímetro

da resistência ao exercício são questões

da cintura e da adiposidade central, além do

fundamentais na tentativa de iniciar e manter

aumento significativo na massa magra(25).

uma prática regular de exercício físico. A falta

Parte

da

população

normalmente

de motivação e ausência de interesse pelo

procura auxílio médico apenas quando inicia

exercício físico são elementos importantes que

o aparecimento dos sintomas e, portanto, a

influenciam, de forma direta, tanto a adesão,

hipertensão está em grau avançado. Por conta

quanto a manutenção em programas de

disso, as modificações necessárias para melhora

exercício físico. Nesse sentido, grupos de apoio

podem ser vistas como extremas pelo indivíduo,

são fundamentais para apoiar essa prática(2).

incluindo a mudança dos hábitos alimentares,

O Quadro 2 retrata a relação entre

início da prática de exercício físico, redução/

variáveis do treinamento físico (tipo, duração,

cessação do hábito de fumar para os tabagistas

frequência e o tempo das sessões, intensidade

e outras recomendações específicas.

e frequência de participação) com a alteração
(%) dos parâmetros de HAS.
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A Figura 1 retrata uma dispersão entre

Não foi possível ajustar a alteração

o volume de treinamento e a porcentagem

percentual da PAS e PAD pela intensidade

de alteração na PAS e PAD dos estudos

dos exercícios devido a ampla diversidade de

provenientes

(detalhados

ferramentas utilizadas em cada estudo, e nem

no Quadro 2) que disponibilizaram essas

pela frequência de participação dos voluntários,

informações estão apresentadas na Figura 1.

uma vez que a maioria dos estudos não trouxe

Observou-se correlação moderada do volume

essas informações. Além disso, poucos estudos

de treinamento com a redução percentual da

trouxeram informações sobre a frequência

PAS (r=0,53; p<0,05) e baixa com a redução

cardíaca de repouso e o duplo produto, o que

percentual da PAD (r=0,33; p<0,05).

nos impediu de verificar as associações dessas

variáveis com o volume de treinamento.

motivacionais que vão desde perda de medidas

da

Portanto,

literatura

independentemente

do

corporais, redução do estresse e até economia

tipo de exercício praticado, a assiduidade e o

em razão da diminuição do uso de fármacos.

volume de treinamento realizado são variáveis

O volume de treinamento físico realizado tem

influentes na magnitude das reduções de

influência sobre a magnitude de redução dos

indicadores de hipertensão arterial.

indicadores relacionados à hipertensão arterial
sistêmica. Portanto, é preciso investir em

CONCLUSÃO
O exercício físico tem papel essencial no
tratamento não medicamentoso para controle
da hipertensão arterial e na manutenção da
qualidade de vida dos indivíduos. Após o início

políticas públicas e projetos de exercício físico
nas unidades básicas de saúde dos municípios
para divulgar o exercício físico como agente
fundamental de benefícios para os usuários
que possuem essa comorbidade.

da prática do exercício físico surgem fatores
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