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RESUMO 

As doencas cardiovasculares lideram as causas de mortalidade e morbidade no Brasil e no 

mundo, sendo a doença arterial crônica a principal causa, elevando assim o alto custo médico. 

A pressão arterial (PA) ela é definida como a pressão exercida pelo sangue as paredes dos 

vasos sanguíneos sendo o resultado do débito cardíaco multiplicado pela resistência 

periférica. O estilo de vida sedentário aumenta em duas vezes o perigo de uma doença 

cardiovascular. A prática do treinamento resistido (TR) gera uma redução da PA em repouso. 

Estudos têm comprovado um efeito benéfico do treinamento físico, tanto aeróbio quanto de 

força, sobre os valores de PA de repouso sendo uma das mais importantes formas não 

medicamentosas para a prevenção da hipertensão arterial (HA). Este artigo teve como 

objetivo fazer uma revisão bibliográfica de 10 artigos e trazer evidências quais os fatores que 

contribuem para que haja efeito hipotensivos pós treinamento resistido. Diante disso pode  

concluir que o TR tem efeito hipotensivo agudo e crônico na frenquência cardíaca, Pressão 

Arterial, Pressão Arterial Sistólica, Presão Arterial Diastólica e no Duplo Produto 

independente da intensidade e do tempo e da recuperação do exercício. 

Palavra chave: treinamento resistido, pressão arterial, efeito hipotensivo 

 

1. INTRODUÇÃO 

As doencas cardiovasculares lideram as causas de mortalidade e morbidade no Brasil e 

no mundo, sendo a doença arterial crônica a principal causa, elevando assim o alto custo 

médico. O estilo de vida sedentário aumenta em duas vezes o perigo de uma doença 

cardiovascular.1  
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A hipertensão arterial constitui um dos maiores problemas de saúde pública 

atualmente. Estima-se que hoje, 22% da população brasileira acima de 20 anos tenha 

hipertensão arterial. Essa doença é responsável por mais de 80% dos casos de acidente 

vascular cerebral, 60% dos casos de infarto agudo do miocárdio e 40% dos casos de 

aposentadoria precoce2. Nota-se assim, que a PA ela é um importante indicador de saúde 

cardiovascular3. 

Sabe-se que o sedentarismo é uma das principais causas de diversas doenças, entre 

elas a hipertensão arterial, o que pode levar a sérios problemas de saúde. Mudanças no estilo 

de vida, como redução no consumo de álcool e tabaco, hábitos alimentares adequados e 

manutenção do peso corporal, são sugeridas como prevenção e tratamento não 

medicamentoso da hipertensão arterial. Além desses fatores, a prática regular de exercícios 

físicos é recomendada como meio de reduzir os valores de pressão arterial de repouso4.  

Uma das estratégias para a redução da pressão arterial de repouso é a prática regular de 

exercícios físicos. Diversos estudos têm comprovado um efeito benéfico do treinamento 

físico, tanto aeróbio quanto de força sobre os valores de PA de repouso. Um dos efeitos é a 

redução da pressão arterial pós-exercício em relação aos níveis pré-exercício, sendo tal 

redução mais pronunciada nos indivíduos hipertensos em comparação aos normotensos5.  

Além disso, nota-se escassa e controversa a literatura no que diz respeito aos efeitos do 

treinamento resistido na prevenção e tratamento não farmacológico da hipertensão arterial. 

O objetivo do estudo foi analisar o efeito hipotensivo agudo e crônico do treinamento 

resistido nas diversas variáveis cardíacas como a pressão arterial, frequência cardíaca, duplo 

produto, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica. Sabe-se que ainda é um tema 

pouco estudo principalmente quando é realizado em pessoas hipertensas. Por isso a 

necessidade de investigar os mecanismo fisiológicos e a respostas pressóricas do treiamento 

resistidos. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A hipertensão arterial é uma das doenças de maior prevalência na população adulta e 

principalmente nos idosos. Está associada ao aumento na morbidade-mortalidade por todas as 

causas e cardiovascular e os programas de exercício estão associados à prevenção do 

desenvolvimento de hipertensão e também à redução da PA, tanto em normotensos quanto em 

hipertensos.6 O fenômeno da hipotensão pós exercício vêm sendo atualmente um dos maiores 



 
 

objetos de estudos. Os efeitos pós exercícos do treinamento resistido na presão arterial é 

tratado como um dos tratamento não farmacológico mesmo sendo numa única sessão de 

treinamento. 

A pressão arterial de (PA) ela é definida como a pressão exercida pelo sangue as 

paredes dos vasos sanguíneos sendo o resultado do débito cardíaco multiplicado pela 

resistência periférica, assim, ajustando a pressão sanguínea aos níveis de inferiores de 120 

mmHg sistólica e 80 mmHg para diastólica, sendo regulada por uma complexa interação de 

fatores neurais, metabólicos, cardiovasculares e hormonais.7,8  

A redução ou manutenção da pressão arterial diminui o risco de desenvolvimento de 

tais doenças. Estudos sugerem que terapias anti-hipertensivas têm sido associadas a reduções 

na incidência de acidente vascular cerebral (35-40%), doença arterial coronariana (20-25%) e 

insuficiência cardíaca (>50%)26. Há dados epidemiológicos nacionais e internacionais que 

demonstram que a elevação da pressão arterial está intimamente relacionada ao processo de 

envelhecmento, principalmente os valores da pressão arterial sistólica, o que vai influenciar 

no aumento do risco cardiovascular e, portanto, deve ser tratada.6 

Estudos mostra que que o fator fisiológico conhecido como hipotensão pós-exercício 

oferece vários benefícios para pacientes hipertensos e normotensos, por meio do treinamento 

resistido. Porém, para que haja a hipotessão pós exercício é necessário que os valores da PA 

sejam menores do que os valores pré-exercício durante o período de recuperação9. 

Atualmente, é consenso que a prática de exercício regular consiste na principal intervenção 

(não medicamentosa) determinante do sucesso na prevenção da HAS em adultos com níveis 

pressóricos normais e na redução desta em hipertensos10. 

3. METODOLOGIA 

Realizou-se uma pesquisa nos indexadores SciELO e Bireme artigos publicados nos 

últimos 10 anos que teve a duração de 1 mês, com os seguintes termos: hipertensão arterial, 

pressão arterial, hipotensão pós-exercício, exercício resistido e treinamento resistido 

combinando de diferentes formas esses termo nos idiomas Português e Inglês. Forma 

encontrados 352 artigos que tinham as palavras de referências e posteriormente foram 

considerados somentes artigos que atendiam a esses termos e os procedimentos realizados em 

humanos. Depois das leituras foram descartados os trabalhos que não atendiam aos critérios 



 
 

de inclusões, sendo assim, foram incluídos 10 artigos, sendo 6 de resposta aguda e 4 de 

resposta crônica. 

 

4. RESULTADOS 

PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; PA: pressão arterial; PAM: pressão arterial 

média; DP: duplo produto; TR: treinamento resistido; TA: treinamento aeróbico; M: masculino; F:feminino; FC: 

frequência cardíaca; PP; pressão de pulso 

 

Autores Amostra Generos Tempo 

 

Variaveis 

cardiovasculares 

Treinamento Conclusões 

Prisco et. 

al. 201411 

25 pessoas 

Normotensos  

M/F 1 sessão  PA, FC, DP TR    PA 

   DP 

Dos Reis 

et. al. 

201512 

14 pessoas 

Hipertensos 

M 1 sessão PAS, PAD TR    PAS 

   PAD 

Santiago 

et. al. 

201313 

15 pessoas 

Normotensas 

M/F 2 sessões  PAS, PAD TR    PAS 

   PAD 

Cardozo 

et. al.  

20147 

11 pessoas 

normotensos 

M/F 2 sessões PA, FC, DP TR    PAS  

= PAD 

Mutti et. 

al. 201014 

20 pessoas 

normotensas 

M 1 sessão PAS, PAD TR   PAS 

  PAD 

Oliveira 

et. al. 

201115 

10 pessoas 

hipertensas  

M 2 sessões PAS, PAD, PP TR   PAS,PAD  

Da 

Cunha et. 

al. 201216  

16 pessoas 

hipertensas 

M 8 semanas  PA, FC, PAM, 

PAD 

TR   PAS, PAM,  

Kura et. 

al. 201317 

24 pessoas 

normotensas e 

hipertensas 

M/F 12 

semanas 

PAS, PAD, FC, 

DP 

TA, TR    PAD  

 

Filho et. 

al. 201018 

8 pessoas 

hipertensas 

M/F 4 semanas PAS, PAD, FC TR   PA, PAS 

  PAD 

Teixeira 

e rocha 

201219 

15 pessoas 

hipertensas 

M 14 

semanas 

PAS, PAD TR   PAS 

= PAD 



 
 

O quardo 1 representa a seleção de 10 artigos refrentes ao efeito hipotensivo agudo e 

crônico do treinamento resistido. Onde 6 estudo mosta esses efeitos das variáveis fisiológicas 

da pressão arterial aguda e 4 estudos mostram ela de forma crônica. O que percebemos em 

que todos os estudos seja ela crônica ou aguda, temos efeito hipotensivo independente da 

duração do treino e intensidade.   

5. DISCUSSÃO 

Em minha pesquisa percebi que o treinamento resistido ele é eficaz para a hipotensão 

pós exercício resistido independente do seu volume, tempo e frequência de treinamento. Ao 

comparar os diferentes intervalos de recuperação, quantidade de exercício intensidade do 

exercício em resposta ao efeito hipotensivo, estudo comparou um mesmo treino com a mesma 

intensidade, porém com intervalos de recuperação diferentes. Foi observado que após 30 

minutos os dois grupos apresentaram efeito hipotensivo na PAS e PAD, mas não houve 

diferença estatística entre os grupos que teve intervalo de descanço de 1 minuto e o outro 

grupo com intervalo de 2 minutos20. Corroborrando, outro estudo relatou e comparou o efeito 

do treinamento com protocólo sendo um que tinha 6 RM com dois minutos de recuperação 

(SEQ 6) e outro protocólo que tinha 12 repetições com 50% 6 RM (SEQ 12). Notou-se que a 

PAS e PAD pós-exercício não houve diferença estatísitca entre os dois protocólo de 

treinamento. Porem quando analisou o protocolo SEQ 6 observou-se a redução da PAS em 

todas as medidas e a PAD não teve redução, enquanto a SEQ 12 a PAS só teve redução ate os 

50 minutos e a PAD até os 20 minutos. Conclui-se então nesse estudo que a intensidade do 

exercício pode sim influenciar a duração do efeito hipotensivo.21Os estudos mostraram que 

uma sessão ou até 12 semanas de treinamento resistido pode promover efeito hipotensivo. 

Quando  o treinamento foi realizado com 12 hipertensos controlados com medicação, 

onde foram feitos dois tipos de treinamento resistido com uma série e três series de 10 

repetições máximas. Notou-se que após o treinamento com uma série, houve redução dos 

valores de PAS após 40 minutos do termino do treinamento, enquanto não foram encontradas 

reduções para a PAD. Porém quando fizeram o treinamento resistido com 3 séries, observou-

se uma queda dos níveis de PAS durante todo o período de monitorização. Para PAD, foram 

encontradas reduções após 30 minutos e 50 minutos pós-exercício22.  

Ainda avaliando os intervalos de recuperação do treinamento resistido, analisou dois 

intervalos de recuperação entre as series em homens saudáveis mostrou-se os valores de PAS, 

PAD e DP significativamente mais elevados quando o exercício foi realizado com intervalo 



 
 

de um minuto o que pode estar associado a fadiga periférica, porém não houve aumento 

significativo na FC nos dois intervalos de recuperação23. Em outro estudo não encontrou 

diferença significativa quando comparou dois protocolo de treiamento resistido fracionado e 

contínuo a 70% de 1 RM na PA, PAS, PAD e DP. Porém, ressalta que os dois tipos de 

treinamento produz efeitos hipotensivos na PAS sendo maior quando utilizou o protocolo 

contínuo. Quanto maior a intensidade do treinamento resistido, maior a necessidade de fluxo 

sanguíneo fazendo com isso maior aumento do débito cardíaco e como consequência uma 

maior PAS. Porém esse aumento promove uma maior vasodilatção periférica fazendo que a 

PAD não se altere24,25. Outro autor não encontrou diferença estatística quando comparado 

diferentes intervalos de recuperação no treinamento resistido26.  

Em um treinameto resistido, o autor analisou a resposta aguda do treinamento resistido 

na PAS, PAD, FC notou-se que há um aumento significativo logo após o termino do 

treinamento da PAS e sem modificações da PAD nos diferentes grupos musculares 

(quadríceps femoral, grande dorsal e bíceps braquial)10, porém, ressalta-se que há uma 

tendência de maiores valores quando exercitado nos grandes grupos musculares e com maior 

intensidade, pois promove maior vasodilatação27. Em contraponto, massa muscular envolvida 

nos exercícios de força não influencia as respostas cardiovasculares agudas em normotensos 

treinado quando avaliado a PAS, PAD, FC e DP nos exercícios de rosca bíceps e cadeira 

extensora28.  

Ao comparar os efeitos hipotensivos da PAS, PAD, FC e DP nos exercícios uni e 

bilaterias na cadeira extensora. Foi observadas diferenças para FC e DP, quando comparados 

os modos de execução. Após o exercício, não foram identificadas diferenças entre todas as 

variáveis observadas. Aparentemente, a forma de execução da extensão unilateral do joelho 

não repercutiria sobre as respostas cardiovasculares agudas, durante ou após o exercício. 

Contudo, a execução bilateral mostrou tendência a elevar os valores de PAS e DP em relação 

à execução unilateral, o que deve ser considerado na prescrição para pessoas que necessitem 

de cuidados especiais29. Seguindo nessa mesma linha de estudo, além das duas formas uni e 

bilateral, pesquisou também a forma alternada, sendo que não houve diferença estatística 

entre as formas do exercício, porém na forma bilateral acarretou, sistematicamente, menores 

valores de FC, PAS e DP, enquanto os maiores valores foram identificados sempre para a 

execução unilateral e alternada30. Quando analisado os exercícios multiarticulares pode 

promover uma cosntante redução dos níveis presóricos independente da intensidade do 

treinamento quando comparado ao exercício uniarticular. Ressalta-se ainda que a tulização de 



 
 

aparelhos livcres ou maquinas, angulação da articulação, tipo de respiração pode influenciar o 

efeito hipotensivo do exercício32. 

O treinanemto resistido em circuito, esse método de treinamento em baixa 

intensidadee promove efeito hipotensor subagudo em mulheres jovens e normotensas. 

Quando realizado com membros superiores a redução da PAS é mais precoce comparado com 

membros inferiores, mas, quando o treinamento é realizado com membros inferiores, a 

redução da PAD é mais tardia e duradoura33. Conclui-se também que o treinamento resistido 

em circuito em 28 pessoas foi eficaz para a hipotensão pós-esforço para a PAS, PAD e 

PAM.34 

Investigando ainda as diferentes variáveis possiveis que possam interferir na resposta 

hipotensiva, observou a influência do tipo de respiração no treinamento resistido. Pode 

observar que a resposta aguda da PAS, PAD, FC e o DP durante um treino de 80% de 10 RM 

nas diferentes forma de respiração, inspiração na fase concêntrica (INS), expiração na fase 

concêntrica (EXP) e respiração livre (LIV). Observou não houve diferenças estatística quando 

comparados os três tipos de respiração, o que nos fazer ressaltar que as diferentes tipos de 

respiração não influencia o efeito hipotensivo agudo35.   

Em um estudo com o objetivo de comparar o efeito hipotensivo do treinamento 

aeróbico e do treinamento ressitido em pessoas normotensos em uma única sessão. Observou-

se que uma única sessão de treinamento resistido não é o suficiente para a hipotensão pós 

exercícios condizendo com outro estudo quando analisou uma única sessão de treinamento 

com intensidades leve e alta que não houve efeito hipotensivo36,5. Contrapondo a esses 

estudos foi encontrado uma redução significativa da pressão arterial sistólica e diastólica após 

uma única sessão de treinamento resistido com homens idosos, também encontrou um 

redução significativa da pressão arterial sistólica e diastólica numa única sessão de 

treinamento resistido em diferentes intensidades, propondo ainda que intensidades menor que 

80% pode ser mais eficiente no efeito hipotensivo31,32. Uma única sessão de treinamento 

resistido foi capaz de produzir hipotensão pós exercício em mulheres idosas e hipertensas, 

sendo maiores valores em mulheres nãoi treinadas8.  

Sugere-se que a redução de apenas 5 mmHg na pressão arterial diminui em 40% o 

risco de acidentes vasculares cerebrais e em 15% o risco de infarto agudo do miocárdio. Para 

Locks (2012) a combinação do treinamento aeróbio e resistido, apenas duas vezes por 



 
 

semana, é uma estratégia efeiciente para a redução da PA sistólica e diastólicas, em curto e 

médio prazos, em idosos independentes37.  

A magnitude do efeito hipotensivo pode estar associada às condicões do indivíduo, 

uma vez que a resposta da diminuição da pressão arterial pode ser diferente em indivíduos 

normotensos e hipertensos. Varios são os mecanismos fisiologicos para que acontecam a 

hipotensão pós exercício resistido. Um deles é a redução da resistensia vascular periférica, ao 

débito cardíaco, a atividade nervosa simpática e o aumento do volume plasmático. Alguns 

fatores humorais pode estar envolvidos na vaso dilatção pós exercício como a adrenalina, 

potassio, adenosina, o fator atrial natriurético e o óxido nítrico e os fatores metabólicos como 

a redução do gasto energético pelo miocárdio e o menos acúmulo de ácido lático, alterações 

humorais relacionadas à produção de substâncias vasoativa, como o peptídeo natriurético 

atrial ou fator semelhante à ouabaína, modulada centralmente. Há também aumento da 

sensibilidade barorreflexa após treinamento crônico.A queda da PAD e aumento da PAS pode 

ser explicado pelo aumento do débito cardíacdo que é o aumento da frequência cardíaca e do 

volume sistólico e a vasodilatação da musculatura ativada fazendo assim a diminuição da 

resistência vascular periférica25,16,17.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos estudos apresentado, pode-se concluir que o treinamento resistido tem 

efeito hipotensivo agudo e crônico na FC, PA, PAS, PAD FC e no DP independente da 

intensidade e do tempo de recuperação do exercício.Treinamento resistido é uma das mais 

importantes formas não medicamentosa para o tratamento e a prevenção da pressão arterial a 

partir das redução dos fatores de riscos. Os estudos discutidos nesse artigo, mostra que há um 

diminuição aguda dos valores pressóricos, porém a grande relevância são os efeitos crônicos 

da pressão arterial que mostra sempre menores do que antes da atividades físicas.  
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