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RESUMO'

O"objetivo"da"presente"investigação"foi"reunir"informações"sobre"o"comportamento"de"

variáveis" hemodinâmicas," antropométricas" e" de" aptidão" física" entre" portadores" de"

hipertensão" arterial" aderentes" e" não" aderentes" à" prática" regular" e" orientada" de"

exercícios"físicos."Os"resultados"obtidos"apontam"que"o"grupo"nãoCaderente"(GNA)"

apresentou" aumento" significativo" da" FCR" após" 16" semanas" de" intervenção,"

comportamento" não" observado" para" o" grupo" aderente" (GA)." Para" pressão"arterial"

sistólica"(PAS)"e"diastólica"(PAD),"não"houve"diferença"estatística"significativa"antes"

e"após"a"intervenção"para"ambos"os"grupos."Porém"é"importante"ressaltar"que"o"GA"

exibiu" valores" pressóricos" dentro" das" faixas" de" normalidade," enquanto" o" GNA"

apresentou"valores" limítrofes"para"PAS."Para"variáveis"antropométricas,"não"foram"

observadas"alterações"significativas"ao" final"das"16"semanas"de"exercícios,"porém"

cabe"salientar"que"o"GNA"apresentou"valores"de"peso,"IMC"e"CC"sempre"superiores"

quando" comparados" ao" GA." Analisando" aptidão" funcional," encontramos" melhora"

significativa"na"performance"relacionada"a"coordenação"e"resistência"aeróbica"geral"

para"o"GNA,"enquanto"o"GA"apresentou"melhora"significativa"para"esses"mesmos"

parâmetros,"além"da"resistência"de"força."Os"resultados"sugerem"que"a"prática"regular"

de" exercícios" físicos" promove" redução" de" custos" do" tratamento" ambulatorial" bem"

como"o"controle"da"doença," ressaltando"a" importância"de"se" implantarem"políticas"

públicas"de"incentivo"a"inclusão"de"educadores"físicos"em"unidades"básicas"de"saúde"

para"que"prática"de"exercícios"físicos"se"torne"mais"frequente"e"proporcione"benefícios"

em"larga"escala"para"a"população"e"para"o"governo."

"

INTRODUÇÃO'

" As"doenças"cardiovasculares"constituem"a"principal"causa"de"mortalidade"no"

mundo," dentre" elas" estão" as" coronariopatias," os" acidentes" vasculares" cerebrais"

(AVC)," a" insuficiência" cardíaca" congênita," as" valvulopatias," a" cardiopatia" e" a"

hipertensão,"sendo"esta,"a"morbidade"mais"comum"e"frequente"na"população"adulta"

que"acessa"os"serviços"de"emergência"no"Brasil."Segundo"a"VII"Diretriz"Brasileira"de"

Hipertensão" Arterial" (2016)," consideraCse" hipertenso" o" indivíduo" que" apresente"

valores"de"pressão"arterial"iguais"ou"superiores"a"140/90mmHg.""

" A"hipertensão"arterial"(HA)"tem"aspecto"multifatorial,"e"é"resultante"de"complexo"

desequilíbrio"no"sistema"responsável"pelo" fluxo"e"volume"sanguíneo"satisfatórios"e"

pelo" tônus"da"musculatura" arterial."A"manutenção"de"níveis" pressóricos" elevados,"



característica" do"quadro" de"HA," faz" com"que"o" organismo" trabalhe"em" regime"de"

sobrecarga" pressórica," que" provoca" alterações" estruturais" e" funcionais," levando" à"

lesão" de" diversos" órgãosCalvo" como" rins," retina," coração" e" vasos" sanguíneos" e,"

especialmente" os" cerebrais" e" coronarianos," o" que" explica" as" elevadas" taxas" de"

morbidade"e"mortalidade"associadas"a"essa"doença"(VII"DBHA,"2016)."

"Só"no"Brasil"a"HA"atinge"32,5%"de"adultos"(36"milhões),"e"mais"de"60%"dos"

idosos"(SCALA"et"al.,"2015)."Junto"com"o"diabetes"mellitus,"as"complicações"da"HA"

(cardíacas," renais" e" AVE)" causam" impacto" elevado" na" perda" da"produtividade"do"

trabalho" e" da" renda" familiar," estimada" em" US$" 4,18" bilhões" entre" 2006" e" 2015"

(ABEGUNDE"et"al.,"2007)."

" O" objetivo" do" tratamento" para" a" HA" é" reduzir" o" risco" cardiovascular" dos"

indivíduos" acometidos" por" essa" moléstia" e," consequentemente," as" taxas" de"

morbidade"e"mortalidade."O"procedimento"frente"à"doença"prevê"utilizar"tanto"medidas"

nãoCfarmacológicas" isoladas," como" associadas" a" fármacos" antiChipertensivos," os"

quais," quando" adotados" no" tratamento," devem" permitir" a" redução" de" eventos"

mórbidos" cardiovasculares" fatais" e" não" fatais," bem" como" a" redução" dos" níveis"

tensionais"(VII"DBHA,"2016).""

" Um" dos" grandes" problemas" da" atualidade" é" a" aderência" dos" pacientes"

hipertensos" ao" tratamento." Andrade" et# al." (2002)," investigaram" as" razões" de"

interrupção"do"tratamento"farmacológico"da"hipertensão"arterial"sistêmica"em"vários"

municípios" da" Bahia" e" concluíram" que" estão" relacionadas" à" desinformação" do"

paciente" e" aos" efeitos" colaterais." No" que" diz" respeito" ao" tratamento" não"

farmacológico," Andreotti" e"Okuma" (2003)" afirmam" que" os" determinantes" pessoais"

(sexo," idade,"grau"de" instrução," renda)"exercem"grandes" influências"em"termos"de"

adesão."Para"Chobanian"et#al" (2003)" a"adoção"de"estilos"de" vida" saudáveis" é"de"

extrema"importância"para"prevenir"a"HA"e"indispensável"para"tratar"os"acometidos"por"

essa"enfermidade"além"da"aderência"a"terapia"prescrita"pelo"médico."

" A"prescrição"do"exercício"físico"para"hipertensos"é,"em"geral,"semelhante"ao"

que"se"recomenda"para"desenvolver"e"manter"a"aptidão"cardiorrespiratória"de"adultos"

normotensos,"porém,"com"intensidade"reduzida"(PESCATELLO"et#al,"2004)."Shoji"e"

Forjaz" (2000)" afirmam" que" existe" base" científica" suficiente" para" apoiar" que" o"

treinamento" físico" dinâmico" seja" recomendado" como" importante" conduta" nãoC

farmacológica" para" a" prevenção" e" tratamento" da" hipertensão" arterial."Mencionam,"



ainda,"que"o"exercício"físico"dinâmico"é"capaz"de"provocar"reduções"pressóricas"na"

faixa" de" 5" a" 20"mmHg" em" indivíduos" hipertensos," o" que," em"muitos" casos" pode"

resultar"na"redução"ou"eliminação"da"medicação"antihipertensiva."Laterza"et#al"(2007)"

também"apontam"o"exercício"físico"como"importante"medida"não"farmacológica,"pois"

representa" implicações" clínicas" importantes" uma" vez" que," pode" prevenir" ou" até"

mesmo"tratar"a"hipertensão"arterial."

De" acordo" com"Monteiro" e" Sobral" Filho" (2004)," o" benefício" produzido" pela"

prática" de" exercícios" físicos" deve" ser" aproveitado" no" tratamento" do" paciente"

hipertenso."Reduções"clinicamente"significativas"na"pressão"arterial"são"observadas"

mesmo"com"aumento" relativamente"modesto" nos"níveis" de"atividade" física," sendo"

possivelmente"atingidos"até"mesmo"por"pessoas"sedentárias."

" No"Brasil,"em"populações"carentes"há"poucas"investigações"para"o"controle"da"

HA"utilizando"programas"de"exercícios"físicos"supervisionados."Segundo"Rolim"et#al."

(2007)" a" prática" regular" de" exercícios" físicos" contribuiu" para" reduzir" (35,8%)" das"

despesas"com"o"tratamento"de"saúde"de"pessoas"portadoras"de"HA,"no"entanto,"a"

adoção"de"políticas"públicas"para"a"implantação"de"programas"desta"natureza"ainda"

é"incipiente.""Os"autores"afirmam"que"são"necessários"mais"estudos"para"comprovar"

a"importância"da"aderência"nestes"programas"formais"e"se"estes"efeitos"são"também"

observáveis"em"programas"não"formais."

" Neste"caso"o"estudo"se"justifica"pela"necessidade"de"se"conhecer"o"impacto"da"

implementação"de"rotinas"de"exercícios"físicos"em"Unidades"Básicas"de"Saúde,"no"

que"diz"respeito"as"variáveis"hemodinâmicas,"antropométricas,"e"de"aptidão"funcional."

'

OBJETIVOS'

"" O" objetivo" deste" estudo" foi" reunir" informações" sobre" o" comportamento" de"

variáveis"hemodinâmicas,"antropométricas"e"de"aptidão"física"entre"portadores"de"HA"

aderentes"e"não"aderentes"à"prática"regular"e"orientada"de"exercícios"físicos.""

"

METODOLOGIA'E'DESENVOLVIMENTO'

População'de'estudo'

Para" o" presente" estudo" utilizamos" amostragem" por" conveniência," que" foi"

composta" por" adultos" e" idosos" aderentes" e" nãoCaderentes" à" prática" regular" e"

orientada"de"exercícios"físicos"(Projeto"Viva"a"Vida),"no"município"de"Dracena,"SP."A"

presente" pesquisa" foi" aprovada" pelo" Comitê" de" Ética" em" Pesquisa" (CAAE" no."



82745117.0.0000.5515,"Parecer"no."2.541.042)"e"todos"os"participantes"assinaram"o"

termo"de"consentimento"livre"e"esclarecido.""

"

Variáveis'do'estudo''

Rotina'de'exercícios'do'“Projeto'Viva'a'Vida”''

O"programa"de"exercício"físico"ocorre"com"frequência"semanal"de"duas"vezes,"

em"dias"nãoCconsecutivos,"sendo"a"duração"de"cada"sessão"de"aproximadamente"60"

minutos:"5"minutos"de"aquecimento,"20"minutos"de"treinamento"de"resistência"e"30"

minutos" de" treinamento" aeróbio," finalizando" com" 5" minutos" de" alongamento."

Anteriormente"à"sessão"de"exercícios"é"aferida"a"pressão"arterial"dos"participantes"e,"

posteriormente,"os"pacientes"avaliam"a"intensidade"de"seu"esforço"físico"pela"escala"

de" Borg." Todas" as" sessões" de" treinamento" são" conduzidas" por" profissionais" e"

acadêmicos"de"Educação"Física,"com"familiarização"prévia"com"o"protocolo."Após"16"

semanas"do"programa"de"exercícios,"os"participantes"foram"divididos"em"dois"grupos:"

GNA"(grupo"não"aderente),"composto"por"aqueles"que"frequentaram"menos"de"70%"

das"sessões,"e"GA"(grupo"aderente),"composto"por"participantes"com"frequência"igual"

ou"superior"a"70%.""

'

Diagnóstico'de'hipertensão'arterial'

O" diagnóstico" de" HA" foi" obtido" através" do" atestado" médico" fornecido" ao"

paciente"antes"de"iniciar"a"rotina"de"exercícios."

'

Marcadores'antropométricos'e'hemodinâmicos'

" Para"a"avaliação"antropométrica,"medidas"de"peso"corporal"e"estatura"foram"

obtidas"por"meio"de"balança"e"estadiômetro,"e"estado"nutricional" foi"calculado"com"

valores"de"Índice"de"Massa"Corpórea"(IMC)."Obesidade"abdominal"foi"avaliada"pela"

circunferência" de" cintura" (CC)." Indicadores" hemodinâmicos" foram" compostos" por"

valores" de"pressão"arterial" sistólica" (PAS)" e" diastólica" (PAD)" de" repouso," aferidos"

utilizando"esfigmomanômetro"aneróide"com"manguito"adequado"à"circunferência"do"

braço" do" participante," seguindo" as" normas" das" VII" Diretrizes" Brasileiras" de"

Hipertensão." Valores" de" frequência" cardíaca" de" repouso" (FCR)" foram" obtidos" por"

monitor"cardíaco.""

"

Aptidão'funcional'



Para" avaliar" a" capacidade" funcional" foi" utilizada" a" bateria" de" testes"

desenvolvida" pela"AAHPERD46."Esta" bateria" é" composta" por" cinco" testes"motores"

(flexibilidade," coordenação," agilidade" /" equilíbrio" dinâmico," resistência" de" força" de"

membros"superiores"e"resistência"aeróbia"geral),"aplicados"nesta"sequência."A"bateria"

da"AAHPERD"é"uma"bateria"que"atende"a"critérios"de"validade"e"confiabilidade"em"

nosso"país."

"

Análise'estatística'

" As" variáveis" numéricas" foram"apresentadas"por" valores" de"média" e"desvioC

padrão."Comparações"antes"e"após"o"período"de"intervenção"foram"feitas"pelo"teste"t"

de" Student" pareado." Todos" os" procedimentos" estatísticos" acima" descritos" serão"

efetuados"no" software" estatístico"BioEstat" (versão"5.2)"e" a" significância"estatística"

será"fixada"em"valores"inferiores"a"5%."

"

RESULTADOS'

' A" amostra" foi" composta" por" 36" pacientes," sendo" 4" (11,1%)" homens" e" 32"

(88,9%)"mulheres,"e"a"média"de"idade"no"início"da"intervenção"foi"de"62,8"±"7,6"anos."

Ao" longo" das" 16" semanas" do"programa" orientado" e" supervisionado" de" exercícios"

físicos,"tivemos"15"participantes"classificados"como"GNA"(<"70%"de"frequência)"e"21"

pacientes"classificados"como"GA"(>"70%"de"frequência)."

" A" tabela" 1" mostra" o" comportamento" das" variáveis" hemodinâmicas,"

antropométricas" e" de" aptidão" funcional" antes" e" após" intervenção" de" acordo" com"

aderência" dos" participantes." Para"marcadores" hemodinâmicos," pudemos" observar"

que"o"GNA"apresentou"aumento"significativo"da"FCR"após"16"semanas"de"intervenção"

(pré:"73"bpm#versus#pós"80,29s"pCvalor="0,040),"comportamento"não"observado"para"

o"GA."Para"PAS"e"PAD,"não"houve"diferença"estatística"significativa"antes"e"após"a"

intervenção"para"ambos"os"grupos."Porém"é" importante" ressaltar"que"o"GA"exibiu"

valores"pressóricos"dentro"das"faixas"de"normalidade,"enquanto"o"GNA"apresentou"

valores"limítrofes"para"PAS."

" Para"variáveis"antropométricas,"não"foram"observadas"alterações"significativas"

ao"final"das"16"semanas"de"exercícios,"porém"cabe"salientar"que"o"GNA"apresentou"

valores"de"peso,"IMC"e"CC"sempre"superiores"quando"comparados"ao"GA."

" Analisando" aptidão" funcional," encontramos" melhora" significativa" na"

performance"relacionada"a"coordenação"(pré:"8,62"versus#pós:"7,52s"pCvalor="0,018)"



e"resistência"aeróbica"geral" (pré:"608,73"versus#pós:"559,4s"pCvalor="0,008)"para"o"

GNA," enquanto" o" GA" apresentou" melhora" significativa" para" esses" mesmos"

parâmetros" (Coordenação" pré:" 9,06" versus" pós" 8,08s" pCvalor=" 0,028s" Resistência"

aeróbica"geral"pré:"568",00versus#pós:"546,48s"pCvalor="0,008),"além"da"resistência"

de"força"(pré:"20,14"versus"pós:"23,81s"pCvalor="0,001).""

"

CONSIDERAÇÕES'FINAIS'

" Os" resultados" sugerem"que"a" prática" regular" de" exercícios" físicos" promove"

melhora" significativa" em" variáveis" hemodinâmicas," antropométricas" e" de" aptidão"

funcional," bem" como" ajudam" no" controle" da"HA," ressaltando" a" importância" de" se"

implantarem" políticas" públicas" de" incentivo" a" inclusão" de" educadores" físicos" em"

unidades" básicas" de" saúde" para" que" prática" de" exercícios" físicos" se" torne" mais"

frequente" e" proporcione" benefícios" em" larga" escala" para" a" população" e" para" o"

governo."

'

FONTES'CONSULTADAS'

ABEGUNDE"DO,"MATHERS"CD,"ADAM"T,"ORTEGON"M,"STRONG"K."The"burden"

and"costs"of"chronic"diseases" in" lowCincome"and"middleCincome"countries."Lancet."

370"(9603):"1929C38,"2007."

ANDRADE"JP,"VILASCBOAS"F,"CHAGAS"H,"ANDRADE"M."Aspectos"epidemiológicos"

da"aderência"ao"tratamento"da"hipertensão"arterial"sistêmica.'Arq'Bras'Cardiol,"79"

(4):"375C379,"2002."

ANDREOTTI"MC,"OKUMA"SS."Perfil"sócioCdemográfico"e"de"adesão"inicial"de"idosos"

ingressantes"em"um"programa"de"Educação"Física."Rev'Paulista'de'Ed'Fís"17"(2):"

142C153,"2003."

CHOBANIAN"AV,"BAKRIS"GL,"BLACK"HR,"CUSHMAN"WC,"GREEN"LA,"IZZO"JLJ,"

JONES"DW,"MATERSON"BJ,"OPARIL"S,"WRIGHT"JTJ,"ROCCELLA"EJ."The"Seventh"

Report" of" the" Joint" National" Committe" on" prevention," detection," evaluation" and"

treatment"of"high"blood"pressure,"Am'Med'Ass,"289"(19):"2560C2572,"2003."

MONTEIRO"MF"e"SOBRAL"FILHO"DC.'Physical"exercise"and"blood"pressure"control.#

Rev'Bras'Med'Esporte,"10"(6):"513C516,"2004."

PESCATELLO"LS,"FRANKLIN"BA,"FAGARD"R,"FARQUAR"WE,"KELLEY"GA,"RAY"

CA."Exercise"and"Hypertension,"Position"Stand."Med'Sci'Sports'Exerc,"36"(3):"533C

553,"2004."



ROLIM" LM," AMARAL" SL," MONTEIRO" HL.Hipertensão" e" Exercício:" custos" do"

tratamento" ambulatorial," antes" e" após" a" adoção" da" prática" regular" e" orientada" de"

condicionamento"físico."Rev'Hipertensão,"10"(2),"2007."

SCALA"LC,"MAGALHÃES"LB,"MACHADO"A."Epidemiologia"da"hipertensão"arterial"

sistêmica."In:"Moreira"SM,"Paola"AVs"Sociedade"Brasileira"de"Cardiologia."Livro'Texto'

da'Sociedade'Brasileira'de'Cardiologia."2a."ed."São"Paulo:"Manoles"2015."p."780C

5."

SHOJI" VM," FORJAZ" CLM." Treinamento" físico" na" hipertensão" arterial," Rev' Soc'

Cardiol'de'São'Paulo,"10"(6):"7C14,"2000."

VII"Diretriz"Brasileira"de"Hipertensão"Arterial."Arq'Bras'Cardiol,"107"(3):"1C82,"2016."

"

"

"



 

Tabela&1.!Comportamento!das!variáveis!hemodinâmicas,!antropométricas!e!de!aptidão!funcional!antes!e!após!intervenção!de!
acordo!com!aderência!dos!participantes!(Dracena,!SP,!n=!36).!

!!!!!!!!!!!!Não!aderentes!(n=!15)! !!!!!!!!!!!!!!Aderentes!(n=!21)!

! Pré! Pós! ! Pré! Pós! !

! Média!±!DP! Média!±!DP! pLvalor! Média!±!DP! Média!±!DP! pLvalor!

Variáveis!hemodinâmicas! ! ! ! ! ! !

Frequência!Cardíaca!de!Repouso!(bpm)! 73,00!±!9,75! 80,29!±!17,01! 0,040& 75,05!±!14,13! 79,52!±!14,75! 0,057!

Pressão!Arterial!Sistólica!(mmHg)! 135,33!±!13,89! 132,40!±!17,90! 0,406! 124,81!±!16,20! 124,33!±!13,90! 0,164!

Pressão!Arterial!Diastólica!(mmHg)! 81,20!±!10,67! 78,00!±!11,85! 0,273! 76,71!±!10,19! 75,57!±!19,19! 0,770!

Variáveis!antropométricas! ! ! ! ! ! !

Peso!corporal!(Kg)! 75,97!±!17,56! 75,26!±!16,73! 0,203! 73,24!±!13,81! 73,05!±!13,74! 0,423!

Índice!de!Massa!Corporal!(Kg/m2)! 30,31!±!5,94! 30,03!±!5,56! 0,178! 28,90!±!5,14! 28,82!±!5,14! 0,400!

Circunferência!de!Cintura!(cm)! 96,93!±!10,91! 96,00!±!15,21! 0,647! 94,19!±!9,19! 94,90!±!9,19! 0,077!

Aptidão!funcional! ! ! ! ! ! !

Flexibilidade!(cm)! 60,27!±!11,52! 58,93!±!15,33! 0,523! 56,62!±!11,28! 57,10!±!10,71! 0,698!

Coordenação!(seg)! 8,62!±!1,93! 7,52!±!1,76! 0,018& 9,06!±!2,54! 8,08!±!1,91! 0,028&
Agilidade!e!Equilíbrio!(seg)! 24,84!±!4,63! 26,39!±!5,37! 0,110! 24,89!±!3,25! 24,92!±!4,32! 0,966!

Resistência!de!Força!(rep)! 20,00!±!3,02! 21,27!±!4,54! 0,192! 20,14!±!3,43! 23,81!±!4,76! 0,001&
Resistência!Aeróbica!Geral!(seg)! 608,73!±!77,03! 559,4!±!56,66! 0,008& 568,00!±!69,80! 546,48!±!67,31! 0,008&
!


