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Resumo   

A hipertensão arterial constitui atualmente um problemático desafio à Saúde Pública, atrelada 

ao idoso, a patologia torna-se mais delicada e é por esse motivo da relevância em buscar 

subsídios científicos continuo em pesquisas recentes.  O presente estudo foi baseado em uma 

revisão bibliográfica sistemática, objetivando referenciar achados científicos atuais sobre os 

benefícios do exercício aeróbio no controle da hipertensão arterial no idoso, assim, 

demonstrando a relevância de tal prática não medicamentosa no controle desta patologia. 

Estudos diversos demonstram que a prática de exercícios físicos aeróbio serve como uma das 

principais condutas para o tratamento não farmacológico da HAS, atuando de forma benéfica 

para o seu controle e redução. Concluiu-se que o exercício aeróbio tem um efeito hipotensivo 

e que se constitui como uma medida de modificação do estilo de vida, com elevado valor para 

a prevenção primária da hipertensão, e como estratégia terapêutica não farmacológica 

importante para o tratamento e controlo da mesma.   
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1. Introdução  

A industrialização trouxe consigo os avanços tecnológicos formando e urbanizando grandes 

metrópoles. Com essas modificações geofísica e política dos territórios urbanos, houve uma 

significativa mudança no estilo de vida das pessoas e como consequência, surgem problemas 

relacionado a saúde ¹.   

                                                 
1 Fisioterapeuta, Pós-graduando em Fisiologia do Exercício ² 
Fisioterapeuta, Pós-graduado em Cardiorrespiratória.  
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 A população dita moderna tem adotado um estilo de vida caracterizada pela alimentação 

inadequada, sedentarismo e estresse exagerado.  A carência de atividade física no seu dia-adia 

está diretamente associada à ocorrência de uma   série de distúrbios orgânicos, destacando-se 

dentre eles a hipertensão arterial Sistêmica (HAS) ².   

 A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é considerada um dos principais problemas de saúde 

pública no mundo. Conhecida como uma doença que mais cresce no mundo, sendo um 

importante fator de risco para as doenças cardiovasculares. Estudos realizados no Brasil 

revelaram que a prevalência da hipertensão variou entre 22,3 e 43,9%, com média de 32,5% ³.  

Estudos mostram a prevalência de pelo menos uma doença crônica abrange   69%   da população 

idosa, sendo   que a hipertensão e a   artrite correspondem a 81,4% dos agravos  . Esse aumento 

de prevalência acontece talvez pelo fato de que no envelhecimento a Pressão Arterial Sistólica 

(PAS) sofre elevação contínua até a 8ª ou 9ª décadas, em torno de 25 a 35 mmHg, 

principalmente devido a diminuição da elasticidade dos grandes vasos. A Pressão Arterial 

Diastólica (PAD) aumenta 10 a 15 mmHg até a 6ª década, para então se estabilizar ou reduzir -

se gradativamente  .  

Em geral em todos as nações, a  prevenção   e  o  controle  da  HAS  trazem  pressuposições 

importantes  bem como,  utilização  de  novas  estratégias  e abordagens  que  identifiquem com 

mais precisão os indivíduos em situação de risco, vem para  oferecer  benefícios  tanto  para  o  

indivíduo  com  hipertensão  como  para  a  sociedade, mas, a Hipertensão por  ser  uma  doença  

crônica,   o seu controle  requer  acompanhamento e tratamento por toda a vida e requer  medidas 

farmacológicas e não farmacológicas ³. Atualmente o exercício físico está sendo bem aceita 

como tratamento de prevenção primária da HA. A execução de exercícios físicos diminue os 

níveis pressóricos de repouso em pessoas hipertensas ¹. Há um consenso na literatura de que o 

exercício físico aeróbico conduz a diminuição da pressão arterial de repouso  .   

O presente estudo constitui uma revisão qualitativa bibliográfica, objetivando referenciar 

achados científicos atuais sobre os benefícios do exercício aeróbio no controle da hipertensão 

arterial no idoso, assim, demonstrando a relevância de tal prática não medicamentosa no 

controle desta patologia, implementado o problema de pesquisa, seus objetivos, sua justificativa 

e seus limites.   

  

2. Fundamentação Teórica  
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A hipertensão arterial é caracterizada pela manutenção elevada dos níveis pressóricos, 

provocando ao longo do tempo importantes lesões em órgãos-alvo  .  A hipertensão arterial 

sistêmica constitui fator de risco para doenças cardiovasculares e o seu controle se faz 

principalmente por tratamento medicamentoso, apesar de   poucos manterem a pressão arterial 

(PA) controlada.  A prática de exercício físico atualmente constitui estratégia coadjuvante no 

tratamento da hipertensão, pois pode levar a reduções da PA e das doses de medicamentos, além 

de melhorar a qualidade de vida, aumentando a chance de controle da PA  .  

A hipertensão é definida como uma condição clínica multifatorial 
caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). 
Associa-se frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-
alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, 
com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não 
fatais (MION, JR; et al, 2007, pag. 1).   

  

  

2.1 Epidemiologia da doença Hipertensão Arterial  

A hipertensão arterial constitui uma doença crônica altamente prevalente, de elevado custo 

econômico-social, pelas suas complicações, e com grande impacto na morbimortalidade 

brasileira e do mundo  .   

A prevalência mundial estimada é da ordem de 1 bilhão de indivíduos 
hipertensos, sendo que aproximadamente 7,1 milhões de óbitos por ano podem 
ser atribuídos à hipertensão arterial (BRITO, et al, apud CHOBANIAN et al., 
2003; et al, 2012, pag. 2).    

  

Os estudos no Brasil, estima que a prevalência da hipertensão arterial são poucos e não 

representativos. Entretanto, estudos isolados em regiões diferentes do País apontam para uma 

prevalência estimada da hipertensão arterial na ordem de 22 a 44% da população brasileira  .   

  

A probabilidade de um indivíduo apresentar hipertensão arterial ao longo de 
sua vida é de aproximadamente 90%, sendo a hipertensão arterial responsável 
por aproximadamente 7,1 milhões de óbitos por ano CORREIA; et al, 2006, 
pag. 1).  

  

Estima-se que no Brasil mais de 60% dos idosos sejam hipertensos. Nesse contexto, a HAS, 

além de ser um dos principais fatores de risco para a mortalidade nessa faixa etária, também 

causa prejuízo à qualidade de vida, fato que muitas vezes retira o valor da longevidade 

conquistada  .   

2.2 Fisiologia do idoso x hipertensão Arterial  
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O envelhecimento é um processo contínuo durante o qual ocorre declínio progressivo de todos 

os processos fisiológicos. Mantendo-se um estilo de vida ativo e saudável, podem se retardar as 

alterações morfofuncionais que ocorrem com a idade¹°.   

No processo de envelhecimento caracteriza-se uma crescente inatividade do esforço físico em 

idosos, como consequência, o aumento da incidência de doenças crônicas, entre elas a 

hipertensão arterial. O idoso torna-se suscetível aos efeitos adversos do sedentarismo ¹².  

O aumento da expectativa de vida trouxe maiores conhecimentos acerca das alterações 

fisiológicas que ocorrem no aparelho cardiovascular e no sistema musculoesquelético. 

Permanece, contudo, a dificuldade quanto à definição da estreita fronteira entre envelhecimento 

normal e as alterações patológicas. A maioria dos idosos apresenta elevação 

predominantemente ou isolada da pressão arterial sistólica (PAS). Isto ocorre pelo diferente 

comportamento da PAS e da pressão arterial diastólica (PAD)  .   

Na fase do envelhecimento costuma-se desenvolver processos arterioscleróticos nos grandes 

vasos e arteríolas, acarretando a perda da distensibilidade e elasticidade e diminuindo sua 

capacidade com o aumento da velocidade da onda de pulso. As paredes dos vasos tendem a 

ficar mais rígidas e com isso eleva-se a PAS e o aumento da velocidade da onda de pulso 

mantém a pressão PAD dentro dos valores normais ou podendo até se reduzir. Como 

consequência, a PAS e a pressão de pulso são consideradas como adequadas preditoras de 

eventos cardiovasculares no idoso¹¹.  

2.3 Benefícios dos exercícios aeróbios no controle da HA em idosos.  

Além de tratamento farmacêutico, o tratamento da HAS também inclui modificações no estilo 

de vida, com a introdução do exercício físico, orientações alimentares e comportamentos 

saudáveis, prevenindo o estresse. A prática regular de exercício físico conduz a importantes 

adaptações cardiovasculares, reduzi a PA sanguínea em indivíduos hipertensos. Pesquisa afirma 

que 75% dos pacientes hipertensos, que realizam exercício físico regular, diminuem os níveis 

de PA, sendo considerada uma conduta relevante ferramenta para a efetivação tratamento  .   

O EF regular tem a capacidade de diminuir a PA em torno de 75% em indivíduos hipertensos e 

que a utilização de exercícios moderados parece gerar maiores benefícios do que a de alta 

intensidade. Programas de treinamentos físico baseado em EF aeróbios resulta a diminuição da 

PA média¹².   
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Um dos efeitos da atividade física e do exercício parece ser a diminuição da PA, onde consta 

ser consensual que o exercício aeróbio é o tipo de exercício mais eficaz para diminuir os valores 

da pressão arterial. Pesquisa afirma que exercício aeróbio regulares em idosos com hipertensão 

crônica também parece reduzir a PA clínica¹¹.   

Há consenso que programa de regular de exercícios aeróbios pode reduzir os níveis de pressão 

arterial, ainda mais em pessoas classificada no estágio 1 e 2 de hipertensão arterial. O exercício 

também possibilita a redução pressórica em pacientes hipertensos que fazem usos de 

medicamentos anti-hipertensivos ¹³.   

3. Metodologia: Foi determinado para o levantamento de publicações no idioma português e 

inglês, um recorte temporal dos últimos 10 anos (2006-2016). E ncontrados 26 artigos 

direcionado ao tema, mas fora utilizado apenas 16 deles. Como critérios de inclusão dos 

artigos selecionados para esta pesquisa, utilizou-se das palavras, hipertensão, idoso e 

exercício aeróbio, no qual fora visualizada em torno de 1.800 resultados na página do Google. 

Como critério de exclusão, artigos anteriores ao ano de 2006. Realizou-se   um levantamento 

na base de dados, da Literatura Latino.  -Americana e do Caribe em Ciências da Saúde –  

LILACs e também no Scientific Electronic Library   Online  –  SCIELO,  além  dos  manuais  

do  Ministério  da  Saúde. Após   o   levantamento das   publicações   procedeu -se   à   leitura    

criteriosa visando   selecionar aquelas publicações que atendiam o objetivo do trabalho.  Os 

resultados e discussão dos dados foram apresentados em forma descritiva.  

4. Resultados e Discussão  

4.1 Resultados:   

Um levantamento de dados a partir de pesquisas experimentais em idosos que utilizaram-se do 

exercício aeróbio entre 2000 a 2010, demonstra mudanças significativas na Pressão arterial 

media (PAM), Pressão Arterial Sistólica (PAS) e Pressão Arterial Diastólica (PAD) dessa 

clientela, contudo há pesquisas que demonstras pouca ou insignificância estatísticas nas 

alterações das PA em idosos.   

Quadro 1- Imagem de algumas pesquisas realizada na busca do efeito do exercício aeróbio sob 

a PA de idosos hipertensos.  
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Autor /Ano  Amostragem  Protocolo  de  

Exercício   

Paramento 

mensurados   

Resultados  

  

NOGUEIRA   

APUD  

SANHUEZA&  

37  idosos  

randomizados 

aleatoriamente  

em  Grupo  

Exercício aeróbio   

3 vezes por semana, 

com duração 15 min. 

de aquecimento, 30 de 

Exercício Aeróbio e  

  

  

PA, PAD,  

PAM  

O grupo teve 

uma diminuição 

significativa nas  

MASCAYANO  

2006  

Experimental  15  min  de 

desaquecimento.     

 variações das 

PAS, PAD e  

PAM.   

  

   

  

  

OLIVEIRA 

2010  

  

  

  

  

47 hipertenso 

homem (46 e 77 

anos).   

Em 10 semanas  

Três vezes na semana, 

com duração de 60 

minutos: 10min de 

aquecimento, 30min de 

caminhada, 10 min de 

exercício de 

fortalecimento e 10 

min de alongamento.   

  

  

   PA,  PAD  

  
Provocou no 
grupo  a 
diminuição da  
PA e PAD 
embora, sem  

significância 

estatística  na 

pesquisa.  

  

  

ZAGO et al  

2010  

  

  

32 idosas 

prehipertensas   

Exercício em esteira 
ergométrica, durante 6 
meses, três vezes na 
semana, com  

intensidade 

progressiva durante as 

semanas ate atingir 40 

min e 70% VO, 

máxima.   

  

VO 2 max e 

PA  

Aumento  na 
VO2  nos 
pesquisados.   

Aumento das  
relações 
existentes entre  
PAS e FS em  

idosas 

portadoras de 

alelo C.   

  

WESTHOFF   

et al    

2007  

  

52 idosos:   

23  com  

betabloqueador  

e  29 

 sem  

betabloqueador  

Duração de 3 meses, 3 

vezes na semana. 

Exercício aeróbio de 

intensidade moderada, 

e duração de 60 min 

(10min aquecimento, 

40min exercício 

aeróbio e 20 min de 

resfriamento).   

  

  

FC,  PA,  

PAD, PAM  

  
Sem diferenças 
significativas  

nas PA, PAD, 

FC. O exercício 

aeróbio reduziu a 

rigidez arterial.  
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KRINSK et al  

2006  

53  idosos  

hipertensos 

sedentários com 

hipertensão 

estagio 1.   

20 min de exercício 

aeróbio e 40 min de 

exercícios resistidos 

dinâmicos, realizado 3 

vezes na semana e 

duração de 6 meses.   

PA, FC, 

peso, IMC.   

Redução linear 

na PA media, 

PAM, FC, IMC e 

gordura 

corporal.   

  
Pressão Arterial Media (PAM); Pressão Arterial Sistólica (PAS); Pressão Arterial Diastólica (PAD); Calculo de  
Índice de Massa Corpórea (IMC); Consumo de Oxigênio (VO2); Frequência Cardíaca (FC). Exercício Físico  
(EF); Exercício Aeróbico (EA); Exercício Resistido (ER);   
  

4.2 Discussão:   

Oliveira et al, (2010) afirma que hipertensão arterial sistêmica pode ser controlada por 

tratamento farmacológico apesar de, poucos deles a mantem controlada, devendo associar com 

estratégia coadjuvante o exercício físico.  

Krinski et al (2006), confirma que a modificação no estilo de vida de pacientes hipertensos com 

atividades físicas regulares contribui para a redução da pressão arterial média e, frequência 

cardíaca, indicando uma melhoria nos parâmetros morfofuncionais do indivíduo.  Para Zago et 

al (2010) em seus achados científicos relata um efeito positivo em pacientes com atividade 

física regular, melhorando a resposta do controle cardiovascular, contribuindo assim, para a 

relação da pressão arterial e o fluxo sanguíneo.   

O exercício aeróbio uma acentuada melhoria no desempenho físico e reduziu significadamente 

a pressão arterial ao esforço em um curto período de tempo, não importando o uso ou não de 

betabloqueadores (WESTHOFF, et al, 20007).   

Nogueira apud Sanhueza; Mascayano (2006), afirmam que o exercício aeróbico é uma ferramenta 

eficaz no tratamento de idosos hipertensos, pelo fato da diminuição estatística da pressão arterial média 

(PAM), pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica.   

Enfim, entendeu-se que é inegável a contribuição do exercício aeróbio para diminuição da PA 

em idosos, contudo existem fatores que dificultam a qualidade metodológica das pesquisas 

existentes que aborda sobre o tema como: a característica populacional, estágios da hipertensão 

em relação a tempo adoecido, tratamento farmacológico ou não, entre outros.   

  

5. Conclusão:   

Conclui-se que o exercício aeróbio diminui os níveis da Pressão Arterial Clínica (PA), pressão 

arterial ambulatorial (PAA) em sujeitos idosos e principalmente hipertensos. Considera-se um 

dispositivo ou estratégia assertiva o exercício físico como tratamento não farmacológica, bem 

como a indicação do uso de exercícios aeróbios para prevenção da hipertensão arterial em 
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idosos, contudo ainda há a necessidade de estudos mais específicos quanto as características da 

clientela hipertensiva que se utiliza do exercício.   
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