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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Hipertensão Arterial Sistêmica é tida como uma condição clínica multifatorial, 

caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial, e ainda responsável pelo 

aumento dos eventos cardiovasculares fatais ou não. Foram descritos fatores de risco, tipos de 

hipertensão arterial sistêmica, regulação da pressão arterial. OBJETIVOS: O objetivo desta revisão 

teve como foco o tratamento/controle/prevenção fisioterapêutico da Hipertensão Arterial Sistêmica. 

MÉTODO: Revisão integrativa de literatura nacional e internacional, compreendendo os períodos de 

2012 a 2015, sendo considerados apenas artigos acerca do tema proposto encontrados na íntegra 

nas bases e bancos de dados: MEDLINE, LILACS, BIREME, PUBmed, SCIELO, PEDro, e livros 

acerca do tema proposto. A pesquisa ocorrerá no período entre janeiro e agosto de 2016. Foram 

selecionados 20 artigos sobre o tema, destes, 14 foram excluídos por não abordarem o protocolo de 

tratamento fisioterapêutico. Somente 6 artigos e 4 livros foram incluídos, pois estavam em 

consonância aos objetivos do presente estudo.  

 

Palavras chave: hipertensão, atividade física; exercício físico; idoso; exercício aeróbio; treinamento 

de resistência; fisioterapia; reabilitação cardíaca; tratamento.  
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Hypertension is considered a multifactorial clinical condition characterized by high 

and sustained levels of blood pressure, and also responsible for the increase in fatal cardiovascular 

events. risk factors have been described, types of hypertension, blood pressure regulation. 

PURPOSE: The aim of this review was focused on the treatment / control / physical therapy 

prevention of Hypertension. METHODS: Integrative review of national and international literature, 

including the periods 2012-2015, being considered only articles about the proposed theme found in full 

on the bases and databases: MEDLINE, LILACS, BIREME, SciELO, PEDro, and books about theme. 

The research will take place between January and August 2016. We selected 20 articles on the 

subject of these, 14 were excluded because they do not address the physical therapy protocol. Only 6 

articles and 4 books were included because they were in line with the objectives of this study. 

 

Key words: hypertension; physical activity; physical exercise; elderly; aerobic exercise; resistance 

training; physiotherapy; cardiac rehabilitation; treatment 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O primeiro Consenso Brasileiro que reuniu cerca de 60 dos mais renomados 

especialistas do país para definir, classificar e estabelecer normas e regras para o 

tratamento da hipertensão arterial sistêmica (HAS) estabeleceu o seguinte conceito: 

‘’Entende-se HAS como uma condição clinica de natureza multifatorial caracterizada 

por níveis de pressão arterial elevados e sustentados. Tal condição aumenta o risco 

de danos nos chamados órgãos-alvo (coração, rins, cérebro e vasos) com 

consequente aumento de risco cardiovascular.’’ Isto quer dizer que não há uma 

única razão para elevação de pressão arterial (PA). Aqui estão em jogo todos os 

fenômenos que interferem com o débito cardíaco (DC), quantidade de sangue que o 

coração bombeia por minuto, e a resistência vascular periférica (RVP), a capacidade 

que as artérias tem de se contrair aumentando a pressão ou se dilatar diminuindo-a. 

² 

Podemos classificar a hipertensão considerando dois aspectos: a etiologia, ou 

seja, a causa da hipertensão, e também a gravidade da mesma; e quanto à origem, 

a hipertensão é classificada de primária e secundária.² 

A hipertensão é primária quando não se encontra outras patologias que possam 

explicar a elevação da PA. É doença per se, não tem causa identificada e acarreta 

danos aos órgãos-alvo.² Por exemplo: os idosos perdem a propriedade elástica 

arterial e estão mais sujeitos à elevação da pressão. O Sistema Nervoso Autônomo 

Simpático (contraindo) e o Parassimpático (dilatando) interferem decisivamente na 

regulação do calibre das artérias. O stress, o medo, o frio e o susto são fatores que 

aumentam a atividade simpática e podem induzir à elevação da pressão arterial. ² 

A hipertensão é secundária quando uma patologia pré-existente é a causadora 

da elevação de pressão.² A frequência das formas secundárias de hipertensão 

provavelmente se aproxima destas cifras:³ 

 Doença parenquimatosa renal: 3% a 4% 

 Hipertensão renovascular: 0,5% a 1% 

 Hipertensão da adrenal: 0,1% a 0,3% 

 Outras causas: 0,1% a 0,3%⁴ 
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Os fatores químicos (concentração de cálcio e o sódio) e fatores hormonais 

(sistema renina, angiotensina, aldosterona; e vasopressina produzida na hipófise) 

também interferem na regulação da pressão arterial. ² 

Os fatores que influenciam: Hereditariedade, Obesidade, Sódio, Álcool, Fumo, 

Stress.  

A doença cardiovascular (DCV) é a maior causa de mortalidade em países 

desenvolvidos. No Brasil, a DCV é responsável por cerca de 30% da mortalidade 

geral e por 1,2 milhões de hospitalizações, com um custo aproximado de 650 

milhões de dólares/ano. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a mais prevalente 

de todas as DCV, afetando mais de 36 milhões de brasileiros adultos, sendo o maior 

fator de risco para lesões cardíacas e cerebrovasculares e a terceira causa de 

invalidez. A HAS provavelmente está envolvida em 50% das mortes causadas por 

DCV. ⁴ 

A doença geralmente aparece entre 30 e 50 anos de idade; apresenta evolução 

lenta; permanece assintomática até que se manifeste dano significativo a órgãos-

alvo (depois de 10 a 20 anos).³ 

 

 

1.1 Pressão arterial e sua regulação  

A principal função do coração e da circulação é garantir suprimento 

sanguíneo adequado a todos os órgãos. Para isso, são necessárias duas condições 

básicas: quantidade de sangue e pressão arterial suficientes. Como a quantidade de 

sangue disponível é constante (cerca de 4 a 5 litros em adultos), a pressão arterial 

deve adaptar-se às demandas variáveis de irrigação sanguínea do organismo.¹ 

Partindo dessa informação, pressão arterial é a força que o sangue exerce 

contra as paredes dos vasos sanguíneos do corpo durante o ciclo cardíaco. A 

pressão é determinada pela quantidade de sangue que é expelida multiplicada pela 

resistência que o sangue encontra na circulação periférica, ou seja, nas artérias de 

menor calibre. Portanto, PA = DC X RVP.  A resistência é proporcional ao diâmetro 

das artérias, o qual varia dependendo da espessura de suas paredes internas e da 

sua elasticidade, isto é, habilidade das paredes das artérias de se contraírem e de 

se expandirem. Quanto maior for a resistência das artérias, maior será a pressão. 

Por outro lado, a quantidade de sangue que é expelida pelo coração depende da 
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frequência de batimento cardíaco, da força de batimento e da quantidade de fluido 

no sistema circulatório, de modo que se o coração bate mais forte, ou de modo 

muito acelerado, a pressão também sobe.² Aumentos na pressão arterial são 

normais e necessários, em determinados momentos, a fim de facilitar ao organismo 

reagir a situações de emergência. O problema ocorre, quando a pressão permanece 

elevada por períodos prolongados, o que se chama de hipertensão.² 

1.1.1 Pressão arterial sistólica e diastólica  

O coração bombeia uma certa quantidade de sangue em cada uma de suas 

contrações rítmicas, gerando assim uma onda sanguínea (onda de pulso), que se 

transmite do coração às artérias periféricas, onde pode ser palpada como ‘’pulso’’. A 

onda de pulso, como as demais ondas, tem uma elevação seguida de uma 

depressão. O pico da onda, ocasionado pela contração dos ventrículos (sístole) é, 

portanto, denominado pressão arterial sistólica, e o valor mínimo, devido ao 

relaxamento dos ventrículos (diástole), denominado pressão arterial diastólica.¹ 

   

1.1.2 Regulação da pressão arterial 

O sistema nervoso autônomo interfere na regulação da pressão arterial, por 

ação direta sobre o débito cardíaco e, também, por influir na regulação do diâmetro 

das artérias. Os rins regulam o equilíbrio hidro salino do organismo e , 

consequentemente, o volume sanguíneo também é um fator de regulação da P.A. A 

absorção e a excreção de sais e água são modificados pela ação de hormônios 

produzidos no próprio rim ou em glândulas endócrinas, como hipófise e supra-renal. 

A quantidade de sódio e cálcio no interior das células do aparelho cardiovascular 

interferem na dinâmica cardíaca e no poder de contração das artérias, interferindo 

na pressão arterial.² 

A visão predominante, que é descrita a seguir, é a que enfatiza o papel dos 

dois ramos do sistema nervoso autônomo: o simpático e o parassimpático.² 

O sistema nervoso controla a pressão arterial, aumentando o desempenho do 

coração e diminuindo o lúmen das artérias contribuindo para o aumento da 

resistência periférica. Sua ação pode ser instantânea e é por isso que o sistema 

nervoso simpático é responsável pelo preparo do organismo para entrar em ação em 
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momentos de stress, quando ele aumenta a pressão arterial para tornar possível ao 

corpo lidar com aquilo que dele exige. ² 

O sistema nervoso parassimpático tem ação antagônica à do simpático. Ele 

diminui a força e a frequência cardíaca, o que faz com que a pressão arterial 

diminua, e também controla a digestão. ² 

O sistema nervoso simpático influencia as duas partes da equação de 

resistência versus quantidade de sangue expelida pelo coração; pois quando 

estimulado, ele produz a substancia noradrenalina, também chamado de 

norepinefrina, que provoca a contração dos músculos das paredes das artérias e 

também faz com que o coração bombeia mais rápido e com mais força. Deste modo, 

a estimulação do sistema nervoso simpático pode produzir um aumento imediato da 

pressão arterial (não se refere somente à hipertensão, comum a todas as pessoas). 

A estimulação desta parte do sistema nervoso pode se dar em virtude de vários 

fatores, tais como stress emocional, mudanças de postura ou de temperatura . A 

excitação do sistema nervoso simpático é contrabalanceada pela ação do Sistema 

Nervoso Parassimpático, que atua quando há a necessidade de reduzir a pressão 

sanguínea. Nestes momentos, as fibras do nervo vago, liberam a substancia 

acetilcolina que diminui a força e a frequência das batidas cardíacas. ² 

Além da ação do sistema nervoso autônomo descrita anteriormente, é 

necessário mencionar um outro mecanismo de controle de pressão arterial que 

envolve os rins. A alteração renal pode ser uma falha no mecanismo de controle de 

água e sódio do organismo, geralmente havendo retenção de ambos ou produção 

excessiva de um hormônio, a renina. Os fatores que causam a liberação da renina 

pelos rins é a ativação do sistema nervoso simpático, a queda de pressão arterial 

nos rins e uma baixa no nível de sal. A liberação da renina ocasiona a produção de 

angiotensina I que, em combinação com certa enzima, vem a se transformar em 

angiotensina II. Esta, tem uma ação instantânea na constrição dos vasos 

sanguíneos e , consequentemente, na elevação da pressão arterial. A angiotensina 

II estimula a glândula supra-renal a produzir um hormônio, a aldosterona, que 

promove a retenção de sal e, consequentemente, de água. Parte dessa água vai 

para a corrente sanguínea, aumentando o volume de sangue no sistema circulatório. 

Nestas situações a pressão arterial sobe não somente porque o coração necessita 

bater mais forte para poder lidar com um maior volume de sangue, mas também 
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como resultado do aumento da resistência periférica, que ocorreu em função da 

liberação da renina.³ 

1.1.3 Valores pressóricos  

A pressão arterial de um individuo normal em repouso, à noite, pode ser 95/65 

mmHg, pela manhã 135/80 mmHg, e à tarde 150/90 mmHg. Por outro lado, a 

pressão arterial de muitos, porém não todos os homens e mulheres, aumenta de 

acordo com a idade, sem que, por isso, eles tenham a doença hipertensiva. Além 

disso, os valores normais de pressão arterial, assim como de outros valores 

biológicos normais, somente podem ser determinadas através de numerosas 

medidas efetuadas em pessoas saudáveis. Estas, porém, diferem muito entre si. ¹  

É imprescindível para o protocolo de tratamento fisioterapêutico ser delimitada 

a frequência de treino seguindo, por exemplo, a fórmula de Karvonen:5 

FCt = FCr + (FCm – FCr) x % de treino 

Legenda:  

FCt: Frequência cardíaca de treino 

FCr: Frequência cardíaca de repouso 

FCm: Frequência cardíaca máxima ( 220 -  a idade do paciente) 

% de treino: para cardiopatas 50% a 70% e para não cardiopatas 60% a 80%. 

Resultados = frequência cardíaca de treino máxima e mínima do paciente. (manter 

os batimentos entre elas durante o treino aeróbico e anaeróbico).5 

O risco para o paciente hipertenso aumenta proporcionalmente ao aumento 

de sua pressão arterial. Esse risco aumenta ainda mais se à hipertensão somam-se 

outros fatores de risco, que são: Obesidade, Alterações do metabolismo das 

gorduras, Fumo, Diabetes, Elevação do ácido úrico (hiperuricemia), Stress¹ 

A terapêutica farmacológica deverá ser instituída sempre que a terapêutica 

não-farmacológica não tenha reduzido significantemente a PA, ou se trate de 

hipertensão severa PAD 115 mmHg ou hipertensão moderada com lesão de órgão-

alvo.³  

As drogas hipotensoras podem ser agrupadas em grandes classes: diuréticos, 

simpatolíticos, vasodilatadores, antagonistas de canais de cálcio e inibidores da 

ECA. ³ 
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De acordo com tais informações, é de suma importância o tratamento 

fisioterapêutico para melhora da qualidade de vida desses pacientes. 
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo desta revisão foi coletar e sintetizar informações sobre a Hipertensão 

Arterial Sistêmica com enfoque nos protocolos de tratamento e sua contribuição para 

melhora da qualidade de vida dos pacientes. Portanto, a fisioterapia tem como foco 

atuar na prescrição de atividade física, visando, por meio de protocolo de exercícios 

aeróbicos e contra-resistência, o tratamento/controle/prevenção da Hipertensão 

Arterial Sistêmica.  
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3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, desenvolvida com artigos originais nacionais 

e internacionais, publicados no período de 2012 a 2015, além de livros publicados 

no período entre 1981 a 1998. 

As bases eletrônicas consultadas foram: MEDLINE, LILACS, BIREME, PUBmed, 

SCIELO, PEDro  Para a busca e seleção dos artigos, utilizaram-se os 

procedimentos: palavras-chave, nas línguas português e inglês: hipertensão, 

(hypertension); atividade física, (physical activity); exercício físico (physical exercise); 

idoso (elderly); exercício aeróbio (aerobic exercise); treinamento de resistência 

(resistance training); fisioterapia (inglês); reabilitação cardíaca (inglês); tratamento 

(inglês). 

Foram selecionados 20 artigos sobre o tema, destes, 14 foram excluídos por não 

abordarem o protocolo de tratamento fisioterapêutico. Somente 6 artigos e 4 livros 

foram incluídos, pois estavam em consonância aos objetivos do presente estudo.  

Após a leitura dos artigos, com base nas categorias temáticas, as informações 

serão registradas em uma ficha catalográfica para cada trabalho, cujo roteiro 

conteve os dados: autor, ano, local do estudo, objetivo, tipo do estudo, amostra, 

técnica utilizada, parâmetros mensurados e resultados que compuseram as 

variáveis do estudo.  

A organização dos dados dos artigos será realizada, após as leituras – analítica e 

sintética. Serão selecionadas as seguintes categorias temáticas para facilitar a 

apresentação dos achados: exercício aeróbico, exercício resistido e exercício 

aeróbico associado ao resistido.  
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