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Resumo 

Introdução:A HAS se destaca entre as doenças cardiovasculares mais frequentes, configurando-
se um dos problemas de Saúde Pública com elevada incidência. O manuseio clínico e terapêutico 
da HAS inclui, além das medidas farmacológicas, também as não farmacológicas como a prática 
regular de exercício físico, que tem sido recomendada na prevenção e reabilitação da hipertensão 
arterial, tanto em indivíduos normotensos como em hipertensos. Na atualidade, o treinamento 
resistido e suas variações aparecem como estratégias de prevenção e tratamento para valores 
elevados de PA. Objetivo: avaliar as contribuições dos estudos produzidos relacionados aos 
benefícios da prática de exercícios físicos no controle da PA, especialmente dos exercícios 
resistidos. Métodos: O presente estudo fundamentou-se na revisão narrativa da literatura 
cientifica sobre o tema, com pesquisa realizada em artigos, livros e diretrizes nacionais e 
internacionais, indexados nas bases de dados MEDLINE, SCIELO e LILACS. Resultados e 
Discussão: Várias pesquisas sugerem a prática de exercícios físicos como forma de tratamento e 
controle da hipertensão arterial. Os exercícios resistidos promovem adaptações e interferem nos 
componentes da aptidão física de diferentes formas, aumentando a força, alterando a massa 
corporal, a flexibilidade e a adaptação cardiovascular. Além disso, os exercícios resistidos 
reduzem a PA em indivíduos hipertensos de forma crônica e aguda, trazendo efeitos benéficos ao 
organismo humano. Considerações Finais: Estudos revisados no presente trabalho sugerem a 
inclusão de exercícios resistidos para indivíduos hipertensos, como uma das principais condutas 
não farmacológicas para o tratamento da HAS. 
Descritores: Treinamento Resistido; Hipertensão; Pressão Arterial; Exercício Físico. 

Abstract  
Introduction:Hypertension is one of the most frequent cardiovascular diseases, which is one of 
the problems of Public Health with high incidence. The clinical and therapeutic management of 
hypertension includes, in addition to pharmacological measures, non-pharmacological measures 
such as the regular practice of physical exercise, which has been recommended in the prevention 
and rehabilitation of arterial hypertension in both normotensive and hypertensive individuals. At 
present, resistance training and its variations appear as prevention and treatment strategies for 
high BP values. Objective: to evaluate the contributions of the studies produced related to the 
benefits of the practice of physical exercises in the control of BP, especially of the resisted 
exercises. Methods: The present study was based on the narrative review of the scientific 
literature on the subject, with research done in national and international articles, books and 
guidelines indexed in the MEDLINE, SCIELO and LILACS databases. Results and Discussion: 
Several researches suggest the practice of physical exercises as a form of treatment and control of 
arterial hypertension. Resistance exercises promote adaptations and interfere in the components of 
physical fitness in different ways, increasing strength, altering body mass, flexibility and 
cardiovascular adaptation. In addition, they reduce the BP in hypertensive individuals of chronic 
and acute form, bringing beneficial effects to the human organism. Final Considerations: Revised 
studies in the present study suggest the inclusion of resistance exercises as one of the main non-
pharmacological approaches for the treatment of hypertension. 
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Introdução 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) se destaca como um dos problemas 

de Saúde Pública com elevada incidência e prevalência na população mundial, 

sobretudo em adultos1. Entre as doenças cardiovasculares, a HAS é a mais 

frequente, atingindo mais de 25% da população mundial adulta, sendo previsto 

que essa porcentagem chegue a 29% até 2025, ou seja, cerca de 1,56 bilhões de 

pessoas2. 

No Brasil, estudos apontam para uma prevalência estimada em torno de 22 

a 44% de portadores de hipertensão arterial, sendo que aproximadamente 35% 

possuem faixa etária igual ou superior a 40 anos3. Porém, o seu aparecimento 

está cada vez mais precoce e estima-se que cerca de 4% das crianças e 

adolescentes também sejam portadoras4. 

Embora na maioria dos casos de HAS, desconhece-se a causa, diversos 

fatores de risco podem estar associados com a elevação da pressão arterial (PA). 

Fatores de riscos não modificáveis, como a idade, a hereditariedade e o sexo e 

fatores de risco modificáveis, como o estilo de vida (sedentarismo, consumo de 

álcool, tabagismo etc.) e o uso de alguns medicamentos como os 

anticoncepcionais hormonais, além dos padrões alimentares (excesso de 

consumo de sódio e gordura saturada) e os aspectos físicos (obesidade, stress 

etc)5,6. 

A HAS, conhecida popularmente como  “pressão alta”, é conceituada pelas 

V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial como “uma síndrome de origem 

multifatorial caracterizada pela presença de níveis tensionais elevados e 

sustentados de Pressão Arterial (PA) associados a alterações funcionais e/ou 

estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos), 

alterações metabólicas, hormonais e a fenômenos tróficos, que consistem na 

hipertrofia cardíaca e vascular7”. 

Para a classificação do comportamento da PA pela monitorização 

ambulatorial da pressão arterial (MAPA), considera-se dentro dos parâmetros 

ótimos os valores abaixo de 120 X <80 mmHg, e considera como normotenso 

pessoas que apresentarem valores abaixo de 130 x 85 mmHg no período de 
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vigília. A definição de HAS compreende valores de PA sistólica ≥ 140 mmHge∕ou 

de PA diastólica ≥ 90 mmHg em medidas de consultório. Com diagnóstico sempre 

validado por medidas repetidas, em condições ideais, e, em pelo menos, três 

ocasiões8. 

Qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que 

tenham como resultado o gasto energético, sem considerar a magnitude desse 

gasto de energia é definido como atividade física9,10. Neste contexto, o exercício 

físico é toda atividade física planejada, estruturada e repetitiva, cujo objetivo é a 

melhora e a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física11. 

O exercício físico regular tem sido recomendado como parte integrante e 

importante na prevenção e reabilitação da hipertensão arterial, visto que pode 

provocar modificações importantes na PA, tanto em indivíduos normotensos como 

em hipertensos12,13,14.  

Fundamentalmente, os exercícios físicos podem ser classificados em 

dinâmicos (isotônicos) ou estáticos (isométricos). Os isotônicos envolvem 

contrações concêntricas (encurtamento físico do músculo) e excêntricas 

(alongamento físico do músculo), com movimento articular. Nos isométricos não 

ocorre movimento das articulações15.  

Exercício resistido pode ser definido como contrações voluntárias da 

musculatura esquelética de um determinado segmento corporal realizadas contra 

resistências graduáveis e progressivas. A resistência mais comum são os pesos, 

mas também é possível utilizar resistência hidráulica, eletromagnética, molas, 

elásticos e outras. Portanto, o treinamento físico é denominado treinamento 

resistido (TR) quando utiliza exercícios resistidos16. Neste contexto, os exercícios 

resistidos são na sua maioria realizados com movimentação articular, portanto 

classificados como “isotônicos”, alternando contrações musculares concêntricas e 

excêntricas18. Mas existem também exercícios isométricos resistidos, realizados 

contra a resistência manual ou mecânica, usados para desenvolver força 

muscular quando o movimento articular é doloroso ou desaconselhável17. 

Na atualidade o treinamento resistido e suas variações aparecem como 

estratégias de prevenção e tratamento para valores elevados de PA, sendo que 

diversos estudos vêm apresentando resultados consideráveis nesse sentido18,19. 
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Por esse motivo, é importante que diferentes métodos de treinamento sejam 

estudados a fim de observar seus efeitos sobre variáveis consideradas fatores de 

risco para a saúde. 

Nesse sentido, o presente estudo fundamentou-se na revisão narrativa da 

literatura cientifica sobre o tema, com pesquisa realizada em artigos, livros e 

diretrizes nacionais e internacionais, objetivando responder a seguinte questão: 

Quais os benefícios da prática regular de atividades físicas, especialmente do 

treinamento resistido funcional sobre a PA? 

 

Metodologia 

O estudo consiste em uma revisão de literatura sobrea hipertensão a  

atividade física, objetivando avaliar as contribuições dos estudos produzidos 

relacionados aos benefícios da prática de exercícios físicos no controle da PA, 

especialmente dos exercícios 

resistidos.Estarevisãofoiconduzidapormeiodeinformaçõesobtidas de um 

levantamento bibliográfico de publicações da literatura nacional e internacional. 

A revisão bibliográfica concentrou-se em periódicos indexados nas 

seguintes bases de dados: MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da 

Saúde); SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) e LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) . 

Os seguintes critérios foram estabelecidos para nortear a escolha dos 

artigos: 

• Artigos científicos que abordaram a temática da hipertensão arterial; 

• Artigos com relevância para a temática abordada; 

• Artigos publicados na língua portuguesa e língua inglesa. 

• Artigos que continham texto completo disponível. 

 

Resultados e Discussão 
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Havia um tempo em que o portador de uma doença crônica era orientado a 

ficar em repouso, para evitar qualquer risco. Hoje a ciência comprova a 

importância da atividade física como tratamento coadjuvante em diversas dessas 

doenças. Diabetes, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), insuficiência 

cardíaca e hipertensão arterial entram na lista de beneficiados pelo exercício.  

Um treino bem orientado e bem dosado diminui os riscos associados à 

hipertensão, pois além de combater a obesidade e melhorar o metabolismo como 

um todo, o exercício físico trabalha grandes grupos musculares, a vasodilatação 

do músculo esquelético diminui a resistência periférica ao fluxo sanguíneo e a 

vasoconstrição concomitante que ocorre em tecidos não exercitados induzida 

simpaticamente compensa a vasodilataçãoe, em consequência, reduz a pressão 

arterial20. 

Nos últimos anos, importantes estudos, envolvendo delineamentos 

experimentais, têm demonstrado que indivíduos submetidos a programas 

regulares de exercícios físicos tendem a apresentar impacto favorável nos níveis 

de pressão arterial21,22. 

Além das medidas farmacológicas, o tratamento de HAS também incluias 

não farmacológicas como a restrição do sal, do fumo, combate ao estresse, perda 

de peso e do sedentarismo, principalmente através da prática regular de exercício 

físico23.  

Por mais que seja difícil avaliar o impacto do tratamento não farmacológico 

na hipertensão, nota-se que o exercício físico propicia melhora no controle dos 

níveis de PA, assim como modifica alguns fatores de risco. Em diversos estudos o 

papel do exercício regular tem sido apontado como benéfico para o controle de 

HAS1,11,24,14. 

Essas mudanças na pressão arterial associadas ao exercício físico são 

extremamente importantes, pois possuem a prerrogativa de evitar os riscos 

associados ao tratamento medicamentoso, tais como agravar a hiperlipidemia, por 

exemplo22, 25. Portanto, é recomendável a sua prática regular aliada ao tratamento 

medicamentoso, pois tem efeitos hipotensores conhecidos e comprovados, 

auxiliando no controle da pressão arterial13. 



6 
 

Várias pesquisas sugerem a prática de exercícios físicos como forma de 

tratamento e controle da hipertensão arterial, pois a redução dos valores 

pressóricos, mesmo em sujeitos normotensos, é um importante fator para 

minimizar o risco de doenças cardíacas, e diversos estudos demostram que em 

uma única sessão de exercícios físicos pode-se observar hipotensão pós-

exercício (HPE), ou seja, decréscimo temporário na PA após o término do 

exercício11,24. 

No geral, os mecanismos responsáveis pela redução nos níveis de PA 

proveniente da prática de exercícios físicos ainda são bastante especulativos. 

Mas de uma forma geral, os mecanismos pelos quais os exercícios físicos 

induzem alterações nos níveis sanguíneos de lipídios incluem redução da massa 

e da gordura corporal, mudanças na distribuição da gordura corporal e na 

atividade de enzimas que regulam o metabolismo das lipoproteínas26. 

Neste contexto, alguns autores da literatura chamam a atenção para 

algumas adaptações fisiológicas que podem contribuir na prevenção da 

hipertensão: redução no sistema renina-angiotensina-aldosterona e nos níveis 

plasmáticos de noradrenalina, aumento na circulação de substâncias 

vasodilatadoras, elevação da insulina na corrente sanguínea reduzida e 

diminuição da atividade simpática21,27. 

É importante salientar que o efeito protetor do exercício físico vai além da 

redução da PA, estando associado à redução dos fatores de risco 

cardiovasculares e à menor morbidade e mortalidade, quando comparadas 

pessoas ativas com indivíduos de menor aptidão física, o que explica a 

recomendação deste na prevenção primária (eventos cardíacos agudos) e no 

tratamento da hipertensão28,29. 

Se, por um lado, o trabalho aeróbio desenvolve mais a captação de 

oxigênio (VO2 máx.), sendo mais eficiente na prevenção das doenças coronárias, 

o exercício resistido oferta maior força muscular, resistência muscular e aumento 

da massa magra, contribuindo para a manutenção da taxa metabólica basal30. 

Os exercícios resistidos (ER) promovem adaptações e interferem nos 

componentes da aptidão física de diferentes formas, sendo que as principais 

alterações estão relacionadas com o aumento de força, alteração de massa 



7 
 

corporal, flexibilidade e adaptação cardiovascular. Segundo Neta e Sousa31 o ER 

é“aquele que agrega maiores benefícios, pois além de contribuir para aredução 

do controle da pressão arterial, melhora a força, a resistência e a massamuscular, 

contribuindo desta forma, para a qualidade de vida”. Portanto os exercícios 

resistidos reduzem a PA em indivíduos hipertensos de forma crônica11,32 e 

aguda33,34. 

Segundo Fleck, Figueira Júnior34, a PA aumenta substancialmente durante 

os exercícios resistidos, mas com o tempo diminuirá quando o indivíduo levantar o 

mesmo peso, também diminuirá durante o repouso. Os exercícios resistidos 

podem causar maior elevação na PA em comparação com os aeróbios, porém os 

exercícios resistidos não são capazes de causar um aumento da PA de repouso a 

longo prazo33. 

Após algumas semanas de exercícios físicosregulares, o hipertenso se 

beneficia dos efeitos agudo tardio e efeito crônico sobre a pressão arterial. O 

exercício físico também é capaz de promover a angiogênese, aumentando o fluxo 

sanguíneo para os músculos esqueléticos e para o músculo cardíaco35. 

Em relação ao sistema nervoso autonômico, alguns estudos observaram 

que houve aumento nos níveis plasmáticos de norepinefrina após o treinamento 

resistido, sugerindo um possível aumento da atividade nervosa simpática36,37. 

Somadas às adaptações funcionais já citadas decorrentes da prática 

regular de exercício físico destacaram-se: o aprimoramento da função cardíaca 

por favorecer a suplementação de oxigênio e aumentar a estabilidade elétrica do 

miocárdio38; e o auxilio na prevenção das doenças cardiovasculares por favorecer 

o aumento na tolerância à glicose e a redução na sensibilidade insulínica, a 

redução na agregabilidadeplaquetária e na fibrinogênese no plasma39,40. 

Diante do exposto, fica evidente que o exercício resistido (ER) traz efeitos 

benéficos ao organismo humano, como aumento da densidade mineral óssea, 

aumento do metabolismo basal e manutenção da massa muscular, mas, 

sobretudo restringindo a elevação da pressão arterial. No entanto, é importante 

salientar que são necessários estudos aprofundados sobre a temática a fim de 

elucidar os seus diversos benefícios sobre a PA. 
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Existe um grande número de pesquisas voltadas para o estudo da prática 

de exercícios e seus efeitos em hipertensos. Entretanto, quando se trata do 

exercício resistido, há ainda uma carência de estudos sobre esta temática. Mas 

alguns estudos têm evidenciado os efeitos do exercício aeróbico 18,19,41,42, por 

esse motivo eles têm sido recomendados na prescrição como auxiliares de um 

tratamento contra a hipertensão. Dentre os efeitos positivos do TR crônico 

encontrados na literatura atual podemos destacar: o aumento do tono dos 

músculos esqueléticos, a inibição de fatores de risco, prevenção de obesidade, 

dentre outros43. 

Enfim, é importante salientar que a atividade física, como essencial aliada à 

prevenção e tratamento de HAS, deve ser avaliada e prescrita em termos de 

intensidade, frequência, duração, modo e progressão e a escolha do tipo de 

atividade física deverá ser orientada com as preferências individuais, respeitando 

as limitações impostas pela idade. 

 

Considerações Finais 

Sabe-se que a prática regular de exercícios, de uma forma geral, atua 

como uma forma de prevenção para complicações que elevação da PA pode 

acarretar ao indivíduo, tais como o aparecimento de doenças cardiovasculares. 

Neste contexto, os exercícios resistidos estão sendo pesquisados e 

estudados há pouco tempo no sentido de prescrevê-los como tratamento de HAS, 

havendo muito ainda a ser comprovado em relação aos exercícios resistidos. No 

entanto vale salientar que algumas pesquisas vêm indicando o benefício da 

utilização do treinamento resistido para a prevenção, sobretudo para o auxílio no 

tratamento da hipertensão, já que esta doença tem afetado, a cada dia, um maior 

número indivíduos.  

Alguns autores prescrevem os exercícios resistidos apenas como um 

complemento do treinamento aeróbio, devido à falta de comprovação dos 

mecanismos de redução da PA. Entretanto, outros autores prescrevem que os 

exercícios resistidos são por si só são eficazes para a redução de PA em 
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hipertensos. Porém, ainda há falta de estudos científicos suficientes sobre os 

efeitos dos exercícios resistidos a longo prazo em hipertensos. 

Enfim, estudos revisados no presente trabalho sugerem a inclusão de 

exercícios contrarresistência ou resistidos para indivíduos hipertensos, como uma 

das principais condutas não farmacológicas para o tratamento da HAS, desde que 

com acompanhamento médico adequado, proporcionando assim melhor 

qualidade de vida e bem estar aos portadores da doença.   
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