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RESUMO 

 
A pressão arterial é definida pela interação entre o fluxo sanguíneo e a resistência das paredes 
arteriais. Quando encontra-se elevada a mais que 139 mmHg a sistólica e a mais que 89 mmHg a 
diastólica configura-se um fator de risco para diversos agravos e doenças cardiocirculatórias. A 
hipertensão arterial pode ser prevenida ou tratada com hábitos saudáveis de vida, como a atividade 
física, que configura-se como movimentação muscular e esquelética, que propicia melhora na 
oxigenação e metabolismo corporal. Deste modo, o objetivo do presente trabalho foi identificar o 
impacto da prática de atividade física na redução dos níveis pressóricos arteriais. A metodologia 
utilizada foi o Levantamento Bibliográfico nas bases de dados eletrônicas BVS, SciELO, PubMed e 
Redalyc no idioma português e inglês. Foi possível observar que a atividade física contribuiu tanto 
para a redução significativa da pressão arterial nos portadores de hipertensão como na prevenção da 
mesma quando realizada de modo regular, destacando-se a importância de reforçar os hábitos 
saudáveis e prática de exercícios físicos. 
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ABSTRACT 

 
Blood pressure is defined by the interaction between blood flow and arterial wall resistance. When it is 
elevated to more than 139 mmHg the systolic and more than 89 mmHg the diastolic, there is a risk 
factor for cardiocirculatory diseases among other bad health conditions. Hypertension can be 
prevented or treated with healthy lifestyle habits, such as physical activity, which is configured as 
muscular and skeletal movement that improves oxygenation and body metabolism. Thus, the objective 
of the present study was to identify the impact of physical activity in the reducing of blood pressure 
levels. The methodology adopted was the Bibliographic Survey method in electronic databases BVS, 
SciELO, PubMed e Redalyc in Portuguese and English. It was observed that physical activity 
contributed both to the significant reduction in blood pressure in patients with hypertension and to its 
prevention when performed regularly, highlighting the importance of strengthening healthy habits and 
physical exercise. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A pressão arterial (PA) configura-se como a força que o fluxo sanguíneo 

exerce nos vasos, que resistem no momento que o sangue se movimenta dentro 

deles, iniciando na artéria aorta, se espalhando ao organismo. Os fatores que a 

compõem e alteram são o volume, força do coração ao ejetar o sangue multiplicado 

pela frequência cardíaca por minuto. Além da luz do vaso, sua extensão, estado 

físico do sangue, existência ou não de placas de ateroma na luz dos vasos, sendo 

tais placas relacionadas a hábitos de alimentação e atividade física (IESPE, 2016). 

Quando elevados os níveis pressóricos, configura-se uma condição de risco 

para cronificar e desenvolver agravos como o Acidente Vascular Encefálico (AVE), 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), aneurismas e Insuficiência cardiovascular. A 

hipertensão arterial é definida pelo Ministério da Saúde (MS) e Sociedade Brasileira 

de Cardiologia como elevação da pressão arterial sistólica (PAS) maior que 139 e 

diastólica (PAD) maior que 89. A condição gera sobrecarga cardíaca para que 

consiga distribuir o sangue por todo o organismo. Pode ser hereditário todavia, o 

estilo de vida pode ser determinante para que ocorra como dieta hipersódica, hábito 

de fumar, dislipidemias, sobrepeso, obesidade e sedentarismo. A idade é um fator 

que aumenta os riscos do seu desenvolvimento e a hipertensão arterial leva 388 

indivíduos ao óbito por ano no Brasil (BRASIL, 2017; SOCIEDADE, 2016). 

De acordo com Brasil (2017), os maiores percentuais de hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) em maiores de 18 anos nas capitais do país situam-se no Rio de 

janeiro, com 30,7% da população diagnosticada com HAS, seguido de Maceió, com 

26,6% diagnósticos, e Recife, com 26,3%. A capital de São Paulo apresentou 

percentual de 24,5%. A HAS pode se prevenida ou amenizada com a prática de 

atividades físicas e um estilo de vida saudável. 

A Organização Mundial da Saúde (WHO) define atividade física como 

movimentação muscular e esquelética que requerem energia corporal, que envolve 

atividade física durante o exercício profissional, recreação, limpeza e afazeres 

domésticos, sendo diferente da prática de exercícios, o qual visa exclusivamente o 

preparo e resistência física. Ainda que o exercício a componha, a prática de 

qualquer atividade física com intensidade média e intensa promovem melhora na 

saúde corporal (WHO, 2018). 
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A prática de exercícios físicos ocasiona respostas corporais tanto antes como 

durante e após a prática, podendo produzir efeitos benéficos ao longo da vida e com 

a regularidade da prática, pois promove melhor adaptação. Exercitar-se ativa 

mecanismos fisiológicos que amplificam a oferta de componentes necessários a vida 

e oxigênio, o que potencializa o consumo energético mesmo em repouso, tais 

mecanismos ocasionam alterações na temperatura corporal favorecendo sua 

manutenção, como o suor (NOBREGA; CLAUDIO, 2005). 

Mesmo sendo divulgados os benefícios da atividade física, mais de 1,4 

bilhões de pessoas no mundo apresentaram atividade física insuficiente no ano de 

2016, o que aumenta os riscos de doenças ligadas ao sedentarismo, bem como o 

aumento da PA e suas complicações. Os dados apontam que 32% das mulheres e 

23% dos homens no mundo não apresentaram os níveis recomendados de exercício 

e atividade física semanal que são, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) duas horas e 30 minutos de média intensidade ou uma hora e 15 minutos de 

alta intensidade (OMS, 2018). E, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística (IBGE) apud Brasil (2013), em 2013, 45,9% da população brasileira era 

sedentária, o que é um fator determinante e condicionante para diversos agravos 

(BRASIL, 2013). 

Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo identificar o impacto da 

prática de atividade física na redução dos níveis pressóricos arteriais. 

Tratou-se de uma pesquisa de Levantamento Bibliográfico, através de 

materiais obtidos de dados epidemiológicos e bases de dados eletrônicas: Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), PubMed e 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 

(Redalyc). Foram pesquisados também materiais e publicações oficiais da 

OMS/WHO, IBGE e MS. As buscas foram realizadas no idioma português e inglês, e 

foram selecionados 23 arquivos, 16 no idioma português e sete no idioma inglês. O 

desenvolvimento da pesquisa teve início no mês de agosto de 2019 e finalização no 

mês de setembro de 2019. 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 
 

A prática de atividade física é indicada não apenas no tratamento da 

hipertensão arterial, mas principalmente em sua prevenção, podendo-se observar na 

pesquisa de Medina et al., (2010) que sua prática intensa reduz em 30% o risco de 

desenvolver a hipertensão, e no que se refere ao tratamento, é capaz de reduzir a 

PAS e PAD em até 7 mmHg e 5 mmHg respectivamente, reduzindo também fatores 

estressores e sobrecarga emocional. A prática de atividade física é benéfica 

principalmente na prevenção da HAS. Aos indivíduos portadores de HAS indica-se o 

treino principalmente aeróbico em detrimento dos exercícios de musculação ao 

menos três dias na semana, ainda que de baixo ou médio esforço, garantindo 

também um tempo adequado para repouso do organismo. 

Os mecanismos ativados durante o exercício físico propiciam uma PA ideal, 

pois como demonstrado por Pereira (2016), após o estímulo da atividade a corrente 

sanguínea transporta o calor por todo o organismo, a sudorese propicia a 

termorregulação, o hipotálamo concretiza a regulação térmica do corpo, os rins 

mantém o volume hídrico necessário no organismo, o pâncreas reage com a glicose 

sérica e a musculatura realiza sístole e diástole, propiciando a liberação de energia 

cinética, o que favorece a circulação sanguínea e elasticidade arterial. 

No tratamento de HAS a atividade física dever ser realizada desde o início do 

tratamento e logo após o diagnóstico, pois pode auxiliar na redução da dosagem 

farmacológica. Quando associada HAS e sedentarismo, os agravos são mais 

severos. A prática de atividades físicas provoca instabilidade no organismo, que 

inicia uma tentativa para restaurar-se hemodinamicamente, o que interfere na 

circulação e função cardíaca (MONTEIRO; FILHO, 2004). 

Mano; Pierin (2005) investigaram o impacto do estilo de vida na redução da 

pressão arterial, observando que dos indivíduos pesquisados, 74% eram 

sedentários, considerando como tal definição práticas físicas inferiores a 0,5 horas e 

três dias ou menos na semana. Notaram que no que se refere à prática de atividade 

física, aqueles hipertensos que eram ativos apresentaram reduções significativas na 

pressão arterial após um ano desde seu diagnóstico correspondendo a redução de 

15 mmHg a sistólica e 13 mmHg a diastólica, o que progrediu de acordo com o 
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tempo, sugerindo a prática de atividade física na prevenção da elevação crônica de 

PA e redução para casos hipertensivos. 

Investigaram os hábitos de homens e mulheres portadores de HAS, 

questionando seus hábitos antes de desenvolverem a condição, no qual observaram 

que mais de 50% dos entrevistados apresentavam estilo de vida sedentário antes do 

diagnóstico, além de que os valores mais elevados da PA associaram-se a prática 

insuficiente de atividade física (SERAFIM; JESUS PIERIN, 2010). 

Ruivo; Alcântara (2012) atribuem os benefícios da atividade física na PA aos 

mecanismos acionados durante sua prática, que levam a instabilidade orgânica e 

liberação de radicais livres durante a prática, fazendo com que o organismo trabalhe 

a fim de restabelecer suas funções normais, o que o torna mais condicionado 

principalmente nos aspectos pressóricos, pois a PA garante que todo o corpo seja 

contemplado por oxigênio e nutrientes durante uma prática física. 

Quantos mais altos os níveis pressóricos arteriais, maiores as chances de se 

desenvolver doenças do aparelho cardiocirculatório. Realizou-se por Bento et al., 

(2015) análise através de revisão sistemática em sete pesquisas e 493 indivíduos a 

fim de verificar o impacto que a prática de atividades físicas exercia sobre sua PA, 

analisando trabalhos onde os exercícios eram a principal estratégia para análise da 

redução na PA, concluindo-se que a PAS apresentou redução média de 10,09 

mmHg e a PAD 7,47 mmHg, notando que quando submetidos a atividades aeróbicas 

os benefícios à saúde cardiocirculatória e metabólica são mais consideráveis. 

Rivera et al., (2016) compararam 66 estudos referentes aos fatores que 

interferem na redução da pressão arterial de indivíduos hipertensos notando que a 

PA reduzia substancialmente quando estes apresentavam peso adequado e 

sobrepeso leve concomitante a prática de exercícios, principalmente em indivíduos 

que realizavam atividade aeróbica como a corrida. Nos primeiros momentos após o 

treino a PA reduzia e a longo prazo também, o modo mais significativo encontrado 

na redução da PA através de exercícios físicos foi referente a prevenção, na qual ao 

longo da vida o indivíduo manter-se ativo fisicamente reduz suas chances de tornar- 

se hipertenso. 

Nos pesquisados por Masala et al., (2017) observou-se que em indivíduos 

hipertensos após prática trimestral a média da PA entre eles foi de 124,4 a PAS e 

79,7 a PAD, mostrando também que aqueles que praticavam atividades com 
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bicicletas e atividades rotineiras como limpeza de casa e caminhada dentro da 

cidade obtiveram maiores reduções na pressão diastólica. 

Buscaram a prática de atividade física isométrica como uma forma de prevenir 

a ocorrência de HAS em 46 indivíduos do sexo masculino e feminino na Inglaterra e 

Canadá, sendo a PA em repouso e a PA em atividade anotadas por um período de 

70 dias, sendo submetidos a prática de exercícios físicos, obtendo-se que houve 

redução de PAS em 8 mmHg, o que sugere que sua prática aliada a um exercício 

aeróbico possui alta eficiência para prevenir a HAS (SOMANI et al., 2018). 

Pesquisa de Ramirez-Jimenez et al., (2018) investigou se a prática de 

atividade física potencializava a ação medicamentosa de anti-hipertensivos. Notaram 

que em seu grupo que recebeu placebo, a pressão arterial aumentou, em 

contraponto ambos os grupos praticaram exercícios físicos, que provocou redução 

nos níveis pressóricos da PA em 7-8 sistólica e 5-7 diastólica, concluindo que a 

atividade física é somatória em benefícios em uso concomitante a medicação. 

Pesquisadores realizaram em Shenzhen, China uma seleção de modo 

aleatório de 12 comunidades locais, obtendo um grupo amostral de 1183 indivíduos 

pré-hipertensos, com objetivo de verificar se os hábitos de vida poderiam interferir no 

impedimento da progressão para HAS, na qual foi aplicado ao grupo teste, composto 

por 834 indivíduos uma rotina com dieta hipossódica, presença de legumes, frutas, 

verduras e ativa fisicamente, observando que após dois anos da estratégia 54,2% 

dos participantes tiveram sua PA normalizada, saindo da pré-hipertensão para nível 

pressórico normal, 40,2% permaneceram pré-hipertensos e somente 13,6% 

tornaram-se hipertensas. As reduções observadas na PA sistólica e diastólica foram 

de 7,5 mmHg e 3mmHg respectivamente (LIU, et al., 2019). 

Hortencio et al., (2018) realizaram um ensaio clínico na área da fisioterapia 

com 34 indivíduos com idade avançada, sedentários e hipertensos que foram 

submetidos a atividade física por uma hora e 30 minutos dois dias na semana por 

um trimestre inteiro, avaliando ao final deste a PA. Observou-se diminuição 

considerável na PAS e PAD em até 7 e 3 respectivamente. 

Quando realizado constante e rotineiramente o exercício físico realiza o 

controle da hipertensão sob as artérias, devendo ser estimulados principalmente por 

homens, que são os indivíduos com maiores chances de desenvolvimento da HAS, 
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sendo uma ferramenta de opção alternativa no tratamento de HAS e prevenção da 

mesma (SUTO; COSTA; RODRIGUES, 2013). 

Marques et al., (2015) ressaltaram que o grau de atividade física determina a 

saúde dos indivíduos que a executam, não ser sedentário não só reduz a HAS, mas 

a previne potencialmente e em quadros de pré-hipertensão, auxilia para a não 

progressão à HAS, devendo ser sempre realizado sob prescrição médica, 

principalmente em casos onde podem ocorrer agravos cardíacos e articulares. 

Naci et al., (2019) investigaram 391 pesquisas clínicas, das quais 197 

avaliaram os exercícios físicos e 194 medicamentos no controle da HAS,e 

observaram que a terapia medicamentosa não deve ser substituída sem indicação 

médica pela atividade física no tratamento da HAS, ressaltando que as reduções 

relacionadas ao exercício físico notam-se principalmente na PAS em detrimento a 

PAD. 

Uma pesquisa transversal analisou o perfil dos valores pressóricos arteriais  

de 1444 pré-adolescentes, no qual uma das perguntas era o nível de sedentarismo 

que foi correlacionado ao valor da PA. Observou-se nesta pesquisa que aqueles 

indivíduos mais ativos fisicamente apresentavam níveis pressóricos inferiores aos 

daqueles que eram sedentários ou praticantes de atividade física insuficiente 

(MANIOS et al., 2019). 

A HAS é considerada uma patologia prevenível e ligada ao modo de viver. A 

pesquisa de Araújo et al., (2017) pesquisou os efeitos de dois modos de prática e 

suas reações na PA, um grupo de 26 pessoas foi submetido a caminhadas e o outro 

grupo composto por 28 indivíduos foi submetido a prática calistênica associada a 

caminhada, com sessões de 40 minutos quatro dias na semana por um período de 

quatro meses, observando-se ao final deste período uma redução nos valores de PA 

principalmente PAD, concluindo que ambos os modos práticos acarretaram efeitos 

benéficos aos participantes da pesquisa. 

Observa-se a importância do incentivo de práticas físicas na atenção primária 

à saúde como estratégia preventiva contra a HAS, bem como uma forma de 

tratamento concomitante ou não com a medicação anti-hipertensiva devendo seguir 

as recomendações do médico, observando –se que é fundamental um tempo para 

repouso muscular e corporal após práticas vigorosas (MEDINA et al., 2010). 
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Expressou que no Brasil as produções referentes a práticas físicas como 

estratégias isoladas no tratamento e prevenção da HAS ainda são pouco exploradas 

e carecem de estudos de campo, mesmo caracterizando-se como um país de alta 

prevalência e incidência de HAS, sendo necessárias pesquisas com períodos mais 

extensos, além de estratégias para incentivar a população de modo eficiente que 

pratiquem atividades físicas de modo a prevenir a HAS e reduzir danos adicionais 

aos que ja possuem níveis pressóricos elevados (BENTO et al., 2015). 

 
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A prática de exercícios físicos apresentou-se como uma forma de prevenir a 

Hipertensão Arterial Sistêmica, principalmente no que se refere a indivíduos que 

situam-se como pré-hipertensos, auxiliando, quando conciliada a uma alimentação 

saudável na regressão para pressão arterial normal ou limítrofe. Como terapia não 

farmacológica para hipertensos, apresentou reduções de acordo com a literatura 

utilizada de até 10,09 mmHg a pressão arterial sistólica e até 7,47 mmHg a  

diastólica quando realizada de modo regular e consistente. 

Destaca-se a importância de haverem mais estudos referentes ao tema e 

incentivos a produção científica na identificação dos impactos do exercício físico na 

pressão arterial, bem como estratégias na Atenção Básica para incentivo à atividade 

física tanto em indivíduos hipertensos como nos saudáveis ou pré-hipertensos. 

. 
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