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Resumo: o principal objetivo deste estudo foi o de analisar a influência da atividade física para controle e prevenção da hipertensão arterial, com observação de aspectos
relacionados ao estresse e a outros fatores de risco, que colaboram para o desenvolvimento dessa patologia. Há também uma preocupação em relatar a influência de alguns
sistemas orgânicos como neuroendócrino e cardiovascular
na pressão arterial. Vários estudos demonstram que a atividade física regular é um importante aliado no combate a
doenças cardiovasculares e na diminuição dos níveis de
pressão arterial e dos fatores de risco que potencializam essa
patologia.
Palavras-chave: hipertensão arterial, colesterol, obesidade, sedentarismo, estresse

O

maior número de mortes e doenças no Brasil é causado por distúrbios do aparelho cardiovascular, mais
especificamente de cerca de 35% de todas as mortes. Então, as doenças recordistas em mortes e invalidez são
o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral (derrame), a angina no peito, a insuficiência cardíaca e a hipertensão arterial (JORNAL...,1999).
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Mediante estudos em grandes populações, verificou-se que
as doenças do aparelho circulatório se instalam por meio de dois
componentes: um hereditário e outro relacionado aos maus hábitos de vida do indivíduo. Esses hábitos são também conhecidos
como fatores de risco para doenças cardiovasculares.
A hipertensão arterial, o colesterol elevado no sangue, o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, o diabetes e o estresse tornam ainda mais sérios e complicados os riscos de doenças
cardiovasculares (JORNAL...,1999).
Apesar dos benefícios do abandono dos hábitos de risco, sabemos que o estilo de vida da sociedade, de tão passivo, dinâmico
e estressante, está a ponto de as pessoas não terem tempo de pensar em si mesmas e em sua qualidade de vida. O III Consenso
Brasileiro de Hipertensão Arterial (III CBHA) publicado em 1998
destaca a importância e a relevância social de se tratar a hipertensão arterial, visto que ela é considerada um dos principais fatores
de risco de morbidade cardiovasculares. E seu alto custo social é
responsável por cerca de 40% dos casos de aposentadoria precoce. Mesmo diante de tanta informação a que temos acesso, o homem permanece telespectador de sua saúde e não há como negar
que o melhor remédio continua sendo a prevenção.
O que pretendo com este trabalho é destacar a atividade física
como método de tratamento não-medicamentoso na prevenção e
no controle da hipertensão arterial.
Quero fazer um levantamento bibliográfico sobre os benefícios da atividade física nesse tratamento da hipertensão arterial,
mostrar os riscos ocasionados pela sua falta e sua influência na
qualidade de vida das pessoas.
Cabe a mim, como profissional da área da saúde, esclarecer
e informar outros profissionais e a sociedade sobre tal assunto,
mediante um ponto de vista científico, colaborando na produção
do conhecimento e, assim, cumprindo o meu papel social.
Sabe-se que a atividade física é atualmente uma preocupação
social. Talvez nunca se tenha dado tanto valor a ela quanto no
momento em que vivemos. O ritmo de vida das pessoas se tornou
contraditoriamente, ao mesmo tempo dinâmico e passivo. Dinâmico, em razão da correria e do trabalho. A necessidade de produção do mercado exige do homem um grande ‘dispêndio’ de tempo
no trabalho. Conseqüentemente, a única coisa que deseja, depois de

um dia estafante de trabalho, é poder desfrutar de uma boa cama, de um
bom descanso. O ritmo é passivo porque pertencemos a uma geração de apertar botões em um controle remoto, uma geração cada
vez mais sedentária e carente de motivação.
Deparando-se com essa realidade, o homem se alienou e absorveu um estilo de vida em que ele não mais abre a janela de sua
casa e interage com o mundo; ele senta-se diante da televisão que
passa a ser a sua ‘janela de vidro’, e simplesmente absorve o mundo
sem se envolver com ele.
Essa dinamicidade, aliada ao sedentarismo, ao estresse e a uma
diversidade de fatores psicossomáticos, levou o homem moderno
a uma série de distúrbios do aparelho cardiovascular, entre eles a
hipertensão arterial que surge como um fator limitante de muitas
atividades da vida diária. Assim, este trabalho se preocupa em
verificar que tipo de atividade física é aconselhável no combate
não-medicamentoso desse distúrbio.
HIPERTENSÃO ARTERIAL
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Definição e Classificação
Segundo o III CBHA (1998),
a hipertensão arterial, uma entidade clínica multifatorial, é
conceituada como síndrome caracterizada pela presença de
níveis tensionais elevados, associados a alterações metabólicas, hormonais e a fenômenos tráficos (hipertrofias
cardíacas e vasculares).
Na Tabela 1, segue a classificação diagnóstica da hipertensão
arterial para indivíduos acima de 18 anos de idade:
Tabela 1: Classificação Diagnóstica da Hipertensão Arterial
(> 18 Anos de Idade)
PAD (mmHg)

PAS (mmHg)

Classificação

<85

<130

Normal

85-89

140-139

Normal limítrofe
Continua
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Conclusão
PAD (mmHg)

PAS (mmHg)

Classificação

90-99

140-159

Hipertensão leve (estágio 1)

100-109

160-179

Hipertensão moderada (estágio 2)

> 110

> 180

Hipertensão grave (estágio 3)

<90

> 140

Hipertesnão sistólica isolada
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A magnitude desse problema de saúde pública é observada
em sua alta prevalência. Cerca de 30% de sua ocorrência evidencia-se em indivíduos brancos e 40% em negros. (PEREIRA et al.,
1999). “A prevalência de hipertensão arterial na população negra
é mais elevada” (III CBHA,1998) e também é de maior gravidade. Os negros têm uma maior sensibilidade ao sal e uma maior
dificuldade de eliminá-lo (HARSHFIELD; GRIM, 1997).
O III CBHA (1998) afirma que as mulheres são protegidas de
eventos cardiovasculares antes da menopausa. Porém, estudos a
longo prazo demonstram que elas não diferem dos homens quanto
à resposta pressórica anti-hipertensiva; entretanto, recomenda-se
evitar o uso de inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina
(ECA) e de antagonistas do receptor da angiotensina II em mulheres na idade fértil que não utilizam métodos anticonceptivos
comprovadamente seguros.
Embora não haja contra-indicação formal, o uso de anticoncepcionais orais deve ser evitado em mulheres com mais de 35
anos de idade e em obesas, pelo maior risco de hipertensão arterial. Em mulheres com mais de 35 anos e fumantes irredutíveis,
o anticoncepcional oral está formalmente contra indicado, devendo-se prescrever outros métodos contraceptivos. O aparecimento de hipertensão arterial durante o uso de anticoncepcional
oral implica a descontinuação imediata desse contraceptivo (III
CBHA, 1998).
Também pode-se recomendar a reposição hormonal pósmenopausa para mulheres hipertensas, podendo haver casos especiais. A pressão arterial pode se alterar também durante a gravidez,
podendo se apresentar sob duas formas principais que podem
complicar e dificultar a gestação: hipertensão arterial crônica
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Epidemiologia

(preexistente) e a hipertensão induzida pela gravidez (préeclâmpsia); a primeira pode aumentar o risco de pré-eclâmpsia.
Obesidade
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Se tivermos como parâmetro avaliatório o Índice de Massa
Corpórea (IMC), cerca de 19 milhões de mulheres e 15 milhões de
homens nos Estados Unidos são classificados como obesos
(POWERS; HOWLEY, 2000). No entanto, existem diferentes tipos de obesidade. Estudos indicam que não só a quantidade de
gordura corporal está relacionada com o aumento do risco cardiovascular, mas também a distribuição corporal dessa gordura.
[...] indivíduos com uma grande circunferência de cintura em comparação com a circunferência do quadril
apresentam um maior risco de doenças cardiovasculares
e de morte súbita [...]. Relações entre a circunferência da
cintura e do quadril > 0,95 para os homens e > 0,8 para
as mulheres estão associados como fatores de risco de
doenças cardiovasculares, da resistência a insulina, do
colesterol elevado e da hipertensão [...] (POWERS;
HOWLEY, 2000, p. 340).
Chama-se esse tipo de obesidade de centrípeta.
A obesidade e a hipertensão arterial são condições freqüentemente associadas especialmente à obesidade centrípeta. Essa condição faz parte de uma síndrome metabólica caracterizada pela
presença de resistência periférica à insulina e hiperinsulinemia (III
CBHA,1998).
Diabete Melito
“A prevalência de hipertensão arterial em pacientes diabéticos é pelo menos duas vezes a da população em geral” (III
CBHA,1998).
É fundamental que se retarde a perda da função renal sobretudo em indivíduos com diabete melito tipo I (insulinodependente).
Neles, a hipertensão é associada à nefropatia diabética, daí a importância do seu controle.
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Já na diabete tipo II (não-insulinodependente), a hipertensão
é associada aos fatores de risco cardiovasculares como: hiperinsulinemia, obesidade, hipertrofia ventricular esquerda e dislipidemias
(III CBHA, 1998).
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Sabe-se que as causas de 90 a 95% dos casos de hipertensão
arterial em adultos são desconhecidas, em especial pelo fato de
ela ser uma doença multifatorial.
Neste tópico, analisaremos um dos fatores de risco que mais
abala a sociedade moderna: o estresse.
O hipotálamo, contíguo com a hipófise, secreta substâncias
conhecidas por neuro-hormônios, como é o caso, entre outros, da
dopamina, da norepinefrina e do Fator Liberador da Corticotrofina
(CRF). É o sítio cerebral responsável pela constelação de respostas orgânicas aos agentes estressores. Uma das principais ações
da hipófise durante o estresse se dá nas glândulas supra-renais.
O hipotálamo, produzindo o CRF, estimula a hipófise para aumentar a produção do ACTH, o qual, por sua vez, promove o aumento na liberação dos hormônios da supra-renal, que são os corticóides
e as catecolaminas. Esses últimos são fundamentais na resposta fisiológica ao estresse. O aumento na produção destes hormônios pelas
supra-renais é o principal indicador biológicos da resposta ao
estresse.
“A revisão da literatura propõe que o stress emocional e social sejam fatores que contribuam para o desenvolvimento da hipertensão” (PATEL, 1997, p. 155).
O fato é que a hipertensão arterial é um potente contribuidor
para doenças cardiovasculares, atacando e sobrecarregando o
coração até que um dia ele falha.
Um estudo realizado por Patel (1997) sobre o controle do
estresse e da hipertensão mostra que, em culturas em que o estilo de
vida é mais estável e que existem formas mais tradicionais de conduta humana, e essa conduta é honrada entre os indivíduos, tornando o meio social mais seguro e previsível em suas regras, não ocorreu
aumento de pressão do sangue com a idade (TIMIO, 1997).
Com a industrialização e urbanização, com as migrações sociais
e culturais, com os valores econômicos em mudança, as pessoas
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precisam fazer contínuos ajustes de comportamento. Com o envelhecimento, esse processo de adaptação se tornou cada vez mais
estressante e começou a refletir no aumento da pressão do sangue.
Daí se questiona: pode o controle do estresse reduzir a hipertensão?
Em 1975, Patel realizou um estudo com pacientes que tomavam
drogas anti-hipertensivas e que tinham pressão diastólica acima de
110mmhg. O tratamento consistia em um treinamento de relaxamento e controle do estresse. Os pacientes eram submetidos a um relaxamento feito por intermédio de resistência de corrente elétrica na pele
(Galvanic Skin – Resistence), duas vezes por semana, durante seis
semanas. No tratamento, também foi aconselhada ao grupo a prática
de uma minirrespiração de relaxamento durante várias atividades
diárias, como quando parasse no sinaleiro e, diante de um ponto colorido no relógio de pulso, se lembrasse de fazer a respiração todos as
vezes que olhasse no relógio. A medicação foi mantida sem mudanças, e, no final de seis semanas, as pressões sistólicas e diastólicas
baixaram em 29,1 e 15,2mmhg, respectivamente.
Em outro estudo realizado entre 1981 e 1985, Patel (1997)
trabalhou com um grupo de 192 pessoas, com dois ou três fatores
de risco cardiovasculares, inclusive com a hipertensão arterial. Eles
tinham pressão arterial igual ou superior a 140/90mmhg, não usavam medicação anti-hipertensiva; tinham níveis sérios de colesterol
igual ou acima de 6,3mmol/l e fumavam dez ou mais cigarros por
dia. Aleatoriamente, foram estabelecidos grupos de controle e grupos que entrariam em um tratamento que duraria oito semanas.
Ambos os grupos foram avisados a parar de fumar, reduzir a gordura saturada na dieta, e tiveram informações gerais sobre pressão arterial alta no sangue.
Neste tratamento foi dado um treinamento para um grupo de
oito pessoas, uma vez na semana, durante oito semanas. Foi ministrada uma teoria de respiração, biofeedback, com ajuda de um
profundo relaxamento muscular, formas de meditação e técnicas
de controle do estresse.
Com o decorrer do tratamento, eles foram sendo conscientizados sobre as causas e conseqüências do controle da pressão do
sangue, sobre suas respostas ao estresse, à raiva, à hostilidade e
sobre ter um modelo, um padrão de comportamento. Eram informados sobre como aumentar a sua proteção contra os efeitos sociais que abalam e sobre como dar suporte e resistência a esse
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comportamento modelo. As pacientes estavam tendo práticas de
relaxamento diário e técnicas de respiração várias vezes ao dia.
O resultado mostrou grande redução da pressão sanguínea em oito
semanas, em oito meses e em quatro anos, quando comparadas com
o grupo de controle.
Continuou-se a observar os pacientes e em quatro anos destacaram-se melhoras em aspectos de sua qualidade de vida, como no
relacionamento no trabalho, na saúde geral (diversão ou felicidade), nos relacionamentos pessoais e familiares, nos níveis de energia física, na disposição, vida sexual e concentração no trabalho.
Para aqueles que continuaram a praticar o relaxamento, no final de
quatro anos, as análises mostraram estatisticamente significantes
diferenças em dois aspectos da qualidade de vida: melhor concentração no trabalho e melhor raciocínio (PATEL, 1997).
Karner (1995) afirmou que as perturbações que afetam o sistema circulatório, freqüentemente, acontecem em paralelo com
eventos que ocorrem fora do corpo e que trazem conseqüências
para dentro do corpo (KORNER, 1997).
Timio (1997) também segue esta linha de raciocínio. Ao fazer
seus estudos sobre os fatores psicossociais, percebeu que estes são
influenciadores de alterações de pressão arterial em freira de ordem
reclusa. Em 1997, Timio descreveu a figura de uma mulher livre da
hipertensão e de problemas cardiovasculares: ela é uma freira de
ordem reclusa e seu modelo de vida diário alterna oração, louvor e
trabalhos manuais. Suas atividades são feitas em paz, dentro do
convento, isolada da vida urbana. Ela pode até sentir falta do trânsito, mas está fisicamente e mentalmente em alerta no final da celebração religiosa. Ela gosta de caminhar pelo grande jardim do
convento. Existe no dia um período de relaxamento e meditação.
É respeitado o ritmo natural do dia, hora de acordar e de dormir e de
encarar os problemas com alegria. Ela é bonita, calma e pacífica;
sua face é lisa e mostra poucas rugas, mesmo que sua idade seja
avançada. Ela abraça as outras freiras com grande respeito e as outras
freiras também a respeitam. Ficando mais velha, ela continua sendo
de grande consideração para sua comunidade, à qual ela oferece
frutos da sua experiência, de seu labor e de sua sabedoria. Ela não
tem aposentadoria e pensa pacificamente na morte.
Observa-se que existe todo um contexto psicossocial que colabora para um estilo de vida calmo e tranqüilo, cujos fatores ex-
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ternos e a maneira de lidar com eles ajudam na manutenção de uma
personalidade equilibrada.
Em janeiro de 1964, Timio recrutou um grupo de freiras e outro
grupo de mulheres comuns. Estas permaneceriam em condições
ideais do ponto de vista experimental: não fumariam, não usariam
pílulas contraceptivas ou compostas de estrógeno pós-menopausa e suas atividades físicas seriam similares.
Estes grupos foram observados por trinta anos seguidos e concluiu-se que nas mulheres comuns a pressão arterial cresceu com
a idade, em contradição com a das freiras que permaneceu imutável. Dramáticas diferenças de pressão sistólica e diastólica já eram
notadas entre os dois grupos a partir do 12º ano de observação.
Morbidade e mortalidade cardiovascular eram expressos em
eventos fatais e não-fatais. Infarto do miocárdio, angina (pectoris),
falhas no coração, ataques cerebrais e morte súbita foram detectados. Houve 31 eventos fatais e 69 não-fatais, do começo ao fim
dos trinta anos de observação. Esses eventos eram mais comuns
nas mulheres do grupo de controle. E, 21 fatais e 48 não-fatais no
grupo das freiras.
Estudos recentes sustentam as hipóteses de que o conflito
de opinião, sentimentos, agressões e ansiedade pode ocasionar
o aumento da pressão arterial com o tempo. A ansiedade medida
pela escala de tensão de Framingham parece ser um fator psicossocial prognosticado com a mudança da pressão do sangue, com
a idade.
Na Figura 1, podemos observar a variação da pressão arterial
durante o período em que as freiras foram submetidas ao estudo.
Atualmente, a risada tem sido objeto de estudos, por se tratar
da expressão mais explícita do bom humor e da positividade
(MACALUSO, 1993). Segundo pesquisas de Hassed (2001), o riso
tem um papel fundamental na redução dos hormônios envolvidos
na fisiologia do estresse, melhorando a intensidade e realçando a
criatividade das respostas, reduzindo a dor e, sobretudo, melhorando a imunidade e reduzindo a pressão arterial.
As pessoas que sabem se divertir e rir são, geralmente, mais
saudáveis e mais capazes de sair de situações de estresse com mais
facilidade.
A redução da liberação dos hormônios associados ao estresse,
notadamente do cortisol e da adrenalina, é ocorrência desejável, já
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que, como se sabe, estando eles em excesso, podem enfraquecer
as defesas do organismo e elevar a pressão arterial, criando condições para o desenvolvimento de infecções e doenças cardíacas,
como o infarto e a insuficiência cardíaca.
mmHg

freiras
mulheres comuns

170
150
130
110
90
70

Início

6

12

18

24

30

Anos
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Fischer e Fredrikson (1996) relacionam uma curiosa função
cerebral com a lembrança de experiências estressantes. Funcionários de um banco assaltado foram submetidos à apresentação
de um vídeo sobre o assalto que haviam presenciado. Na mesma
apresentação, havia também espectadores que não tinham
vivenciado o assalto. As funções cerebrais medidas durante a
apresentação do vídeo foram comparadas entre esses dois grupos.
Além de os níveis da ansiedade terem tido uma importante
elevação fisiológica, maior no grupo dos assaltados que nos não
assaltados, durante a exposição do vídeo, houve também, nos assaltados, um aumento maior da atividade bilateral no córtex visual e
no córtex órbito-frontal esquerdo.
Isso pode significar que a simples memória do estresse desempenha importante papel no funcionamento cerebral.
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Figura 1: Variação Arterial
Fonte: Timio (1997).

INFLUÊNCIA DOS SISTEMAS NEUROENDÓCRINO
E CARDIOVASCULAR
Influência do Sistema Neuroendócrino
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Todos os sistemas fisiológicos atuam na homeostase das funções orgânicas a fim de que nós sobrevivamos às alterações internas e externas.
A ação do sistema nervoso é tão conjunta com o endócrino
que preferi abordá-los de uma maneira única, porém respeitando
suas particularidades.
O sistema nervoso é um delegador de funções. O organismo necessita de um centro coordenador de todas as funções orgânicas para
que uma função seja independente da outra e todas trabalhem em harmonia. Os hormônios são mensageiros químicos que estimulam tecidos à distância. Portanto, há a necessidade de transportá-los, e isso ocorre
através do sistema circulatório ou do sistema cardiovascular que será
explanado no próximo tópico (RIBEIRO, 2000).
[...] o sistema endócrino libera hormônios na corrente sanguínea para que eles circulem até os tecidos, enquanto os nervos
utilizam neurotransmissores para a transmissão de mensagens
de um nervo para o outro ou de um nervo para outro tecido [...]
a taxa de secreção hormonal de uma glândula endócrina depende da magnitude do impulso e se ele é de natureza estimuladora
ou inibidora. Em todos os casos, o impulso é químico, seja um
íon (Ca++) ou um substrato (glicose) no plasma, um neurotransmissor como a acetilcolina ou a noradrenalina ou outro
hormônio. A maior das glândulas endócrinas está sob influência direta de mais de um tipo de impulso, que pode reforçar ou
interferir no efeito de outros (POWERS; HOWLEY, 2000, p. 85).
Os hormônios são classificados de acordo com a sua solubilidade em hidrossolúveis e lipossolúveis.
Os hormônios hidrossolúveis são transportados na sua forma
livre, são de mais fácil captação e têm menor vida média, pois os
seus receptores estão localizados na membrana celular (CURI, 2000).
Os hormônios lipossolúveis são transportados ligados a proteínas, são mais difíceis de serem absorvidos, pois seus receptores
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• Osmolalidade plasmática elevada (baixa concentração de
água), que pode ser causada pela transpiração excessiva
sem reposição de água, e
• Baixo volume plasmático, ao qual se deve a perda de sangue, ou a reposição líquida inadequada (POWERS;
HOWLEY, 2000, p. 71).
Os osmorreceptores no hipotálamo detectam a concentração
de água. Quando o plasma está muito concentrado com partículas
e pouca água, os osmorreceptores geram um reflexo nervoso que
estimulará o hipotálamo a liberar ADH, provocando uma redução
da perda de água pelos rins.
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Se a osmolalidade plasmática for normal, mas o volume
plasmático estiver baixo, os receptores de estivamento do átrio
esquerdo iniciarão um reflexo que acarreta a liberação
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se localizem no citoplasma e/ou no núcleo celular, por isso têm maior
vida média (CURI, 2000).
As alterações do volume plasmático modificam as concentrações dos hormônios. Durante o exercício, o volume plasmático diminui em decorrência da passagem da água para o exterior do sistema
cardiovascular. Isso causa um aumento da concentração plasmática
dos hormônios (POWERS; HOWLEY, 2000).
A secreção de catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) pela
medula adrenal constitui um importante mecanismo de controle e
manutenção da pressão arterial e da glicose plasmática. Esses
hormônios são bastante influenciáveis por estímulos emocionais,
preparam e controlam o organismo para situações de perigo, atenção, e também respondem às situações de estresse, podendo causar respostas hiper ou hipotensivas dependendo do estilo de vida
de um indivíduo (CURI, 2000).
O Hormônio Antidiurético (ADH), também denominado
vasopressina, produzido pela hipófise posterior, reduz a perda de
água dos túbulos renais de volta aos capilares para manter o fluido
corporal. “É a mais potente substância constritora do organismo”
(GUYTON, 1993, p. 121).
Existem dois estímulos principais que acarretam aumento da
secreção de ADH:
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de ADH numa tentativa de manter o fluido corporal.
Durante o exercício, o volume plasmático diminui e a
osmolalidade aumenta, e em intensidades de exercício
superiores a 60% do VO2 máx, a secreção de ADH aumenta. Confira no gráfico abaixo como ocorre este
aumento. Isso favorece a conservação da água para manter
o volume plasmático (POWERS; HOWLEY, 2000, p. 71).

Figura 2: Porcentagem de Alteração da Concentração Plasmática do Hormônio
Antidiurético (ADH) com o Aumento da Intensidade do Exercício
Fonte: Powers e Howley (2000).

A diminuição do Fluxo Plasmático Renal (FPR) durante o
exercício está relacionada com a intensidade da atividade, chegando a diminuir cerca de 35% do fluxo de repouso em exercício
intenso.
As hipóteses prováveis para essa diminuição do FPR incluem o aumento da atividade do sistema nervoso simpático, que
constringe as arteríoras aferentes e eferentes, o aumento dos
níveis de adrenalina e noradrenalina e a ativação de outros
sistemas vasoativos (Renina, angiotensina, ADH etc.)
(BERGAMASHI et al., 1991, p. 35).
Observe nos gráficos abaixo o comportamento desses
hormônios:
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Figura 3: Aumentos Paralelos da Atividade da Renina, da Angiotensina II e da
Aldosterona com o Aumento da Intensidade do Exercício
Nota: os dados são expressos como porcentagem de alteração dos valores de repouso.
Fonte: Powers e Howley (2000).

A angiotensina é uma das mais conhecidas e potentes substâncias vasoconstritoras, podendo aumentar a pressão arterial de
um homem em até 50mmhg ou mais, com apenas um milésimo de
grama. A sua importância real é que normalmente ela atua simultaneamente em todas as arteríolas do corpo para aumentar a resistência periférica total, alimentando, assim, a pressão arterial
(GUYTON, 1993).
A aldosterona (mineralocorticóide) regula a relação de Na+ e
a secreção de K+ nos rins, ou seja, está intimamente envolvida no
mecanismo de equilíbrio Na+/H2O e, conseqüentemente, do volume plasmático e da pressão arterial (POWERS; HOWLEY, 2000).
A aldosterona é produzida pelo córtex adrenal e equilibra as
quantidades de K+ no plasma.
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A diminuição do volume plasmático, a queda da pressão
arterial nos rins ou o aumento da atividade nervosa simpática renal estimulam células renais especiais a secretar uma
enzima denominada renina. A renina entra no plasma e converte o substrato de renina em angiotensina I, a qual, por sua
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Porcentagem de Alteração da Concentração Plasmática do
Hormônio Antidiurético (ADH) com o Aumento da Intensidade
do Exercício (POWERS;HOWLEY, 2000)

vez, é convertida em angiotensina II por uma enzima
conversora nos pulmões (POWERS; HOWLEY, 2000, p. 74).
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A secreção de angiotensina II estimula a liberação de
aldosterona. Os estímulos para a secreção de aldosterona e ADH
também são sinais que estimulam a sede, que é uma importante
reação necessária para restaurar o volume do fluido corporal.
A transpiração, a sensação de sede e a elevação da temperatura
corporal provocadas pelo exercício e controladas pelo hipotálamo são importantes fatores que auxiliam na manutenção
homeostática e também da pressão arterial.
Imediatamente após o início do exercício, o consumo de oxigênio e a ventilação se elevam. O débito cardíaco aumenta
devido ao maior volume sistólico e maior freqüência cardíaca, sendo esta estimulada pela elevação da atividade
simpática. O volume sistólico também pode estar influenciado por um aumento da contratilidade miocárdica. Apesar
desse fator induzir elevação da pressão arterial sistólica, a
vasodilatação periférica dos músculos ativos reduz a resistência vascular, permitindo que a pressão arterial diastólica
se mantenha praticamente constante no exercício dinâmico
(BERGAMASHI et al., 1991, p. 34).
A quantidade de líquido plasmático também influencia no
controle da pressão arterial. Esse controle obedece a uma ordem
seqüencial: (1) aumento do volume de líquido extracelular, que
(2) aumenta o volume sanguíneo, que (3) aumenta a pressão de
enchimento circulatória média, que (4) aumenta o retorno venoso
do sangue para o coração, que (5) aumenta o débito cardíaco, que
(6) aumenta a pressão arterial (GUYTON, 1993).
A variação da pressão arterial tem estreita relação com a concentração plasmática de certos hormônios, como ADH, aldosterona, angiotensina, adrenalina, noradrenalina, entre outros. Mas
não se deve esquecer de como o volume plasmático de líquido
influencia no controle da pressão arterial, bem como a ingestão
excessiva de sal que estimula a sede, forçando o indivíduo a ingerir mais água para diluir o sal extracelular, aumentando o volume
de líquido extracelular e a secreção de ADH.
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Influência do Sistema Circulatório ou Cardiovascular
O organismo é composto de milhões de células que, para se
manterem vivas, necessitam receber gases e material nutritivo.
Através de reações com essas substâncias, formam-se resíduos que
precisam ser devolvidos ao meio ambiente externo.
Para eliminar e receber substâncias, precisamos de um sistema
de transporte que é o nosso sistema circulatório ou cardiovascular.
O sistema cardiovascular garante um fluxo contínuo de tudo
aquilo que o organismo necessita receber e eliminar.
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Em síntese, as funções do sistema cardiovascular são (POWERS;
HOWLEY, 2000):
1 – transporte de O2 aos tecidos e remoção dos produtos de degradação;
2 – transporte de nutrientes aos tecidos;
3 – regulação da temperatura corporal.
Durante a atividade física, o sistema cardiovascular sofre
adaptações que são essenciais para a manutenção do fluxo sanguíneo exigido pelos músculos:
• descarga do sistema nervoso simpático em todo o organismo;
• aumento da pressão arterial;
• débito cardíaco.
O sistema nervoso central sofre influência de vários tipos de
estímulos: respiratórios, visuais, auditivos e hormonais e até
mesmo psicossociais, que são identificados por barorreceptores
que também auxiliam no controle circulatório especialmente sobre a ação simpática (KORNER,1997).
Efeitos simpáticos da atividade física:
• vasoconstrição das arteríolas;
• aumento do bombeamento sanguíneo pelo coração;
• grande aumento da contração venosa.
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O sistema circulatório humano é um circuito fechado que leva
o sangue a todos os tecidos do organismo. A circulação do sangue exige a ação de uma bomba muscular, o coração, que cria
a ‘pressão hidrostática’ necessária para mover o sangue através do sistema. O sangue sai do coração pelas artérias e retorna
a ele através das veias (POWERS; HOWLEY, 2000, p. 152).
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Segundo Guyton (1993), esses efeitos, quando atuam juntos,
praticamente sempre aumentam a pressão arterial durante o exercício.
O sistema nervoso autônomo (simpático) é quem comanda o
aumento do débito cardíaco. É o responsável por manter o indivíduo
em ‘alerta’, elevando a sua freqüência cardíaca, por ação direta das
catecolaminas no nó-sinusal, e conseqüentemente o débito cardíaco.
Posteriormente, este sangue precisa chegar aos músculos, e o
sistema nervoso simpático determina genericamente no organismo uma vasoconstrição periférica. E é aí que se observa a grande
curiosidade do sistema nervoso simpático. Ele dá a vasoconstrição
periférica porque durante o exercício não há necessidade de sangue na pele e, sim, nos músculos, então no músculo o simpático
determina vasodilatação. Isso ocorre porque o mediador químico
é diferente. O grande mediador químico que garante a passagem
do impulso na pele pelo sistema nervoso simpático é a
noradrenalina, porém no músculo é a acetilcolina.
Guyton (1993, p. 151) descreve a importância da elevação da
pressão arterial durante o exercício:
Quando os músculos são estimulados ao máximo em um experimento laboratorial, mas sem permitir elevação da
pressão arterial, o fluxo sanguíneo raramente será elevado por mais de cerca de oito vezes. Porém, sabe-se, a partir
de estudos realizados em maratonistas, que o fluxo sanguíneo muscular pode aumentar de 1 l/min para todo o
corpo durante o repouso para no mínimo 20 l/min durante
a atividade máxima.
Ou seja, a elevação da pressão arterial tem papel fundamental no aumento do fluxo sanguíneo.
Powers e Howley (2000) afirmam que, em um ambiente emocionalmente carregado, o exercício submáximo apresenta freqüência
cardíaca e pressão arterial mais elevadas em comparação com o mesmo
trabalho realizado em um ambiente psicologicamente neutro.
Powers e Howley (2000, p. 171) também explicam que as
diminuições da resistência vasculares ao fluxo e do aumento da
pressão arterial média provocam o aumento do débito cardíaco
durante o exercício progressivo:
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A elevação da pressão arterial média durante o exercício
se deve a um aumento da pressão sistólica, uma vez que a
pressão diastólica permanece constante durante o trabalho progressivo.
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Figura 4: Alterações da Pressão Arterial, do Volume de Ejeção, do Débito Cardíaco, da
Freqüência Cardíaca e da Diferença do Conteúdo Arteriovenoso de Oxigênio
como uma Função das Taxas Relativas de Trabalho
Fonte: Powers e Howley (2000).
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Esse aumento de pressão arterial sistólica e freqüência
cardíaca durante o exercício são resultados do aumento de uma
carga de trabalho no coração. A demanda metabólica durante
o exercício, bem como um de seus fatores de segurança
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Pressão arterial
(mmHg)

Observe essas alterações da pressão arterial no gráfico a
seguir:

cardiovascular, são estimados por duplo produto, que é o produto da
freqüência cardíaca pela pressão arterial sistólica: DP = FC x PAS
(mmhg). Observe na Tabela 2 o comportamento do duplo produto
durante um teste de exercício progressivo. Ela nos revela que o duplo
produto durante o exercício no VO2máx é cinco vezes maior do que
em repouso, ou seja, o exercício máximo favorece ao coração uma
sobrecarga de 500% em relação ao repouso (POWERS; HOWLEY,
2000).
Tabela 2: Alterações do Duplo Produto Durante um Teste de
Exercício Progressivo numa Mulher Saudável com 21
Anos
CONDIÇÃO
Repouso

F.C.(Bat /min)

P.A.S.(mmHg)

DUPLO PRODUTO

75

110

8.250

25% VO2máx

100

130

13.000

50% VO2máx

140

160

22.400

75% VO2máx

170

180

30.600

100% VO2máx

200

210

42.000
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Exercício

Observe que o duplo produto é um termo sem dimensão que
reflete as alterações relativas da carga de trabalho imposta ao
coração durante o exercício ou outras formas de estresse (POWERS;
HOWLEY, 2000).
Weineck (1999) afirma que distúrbios da pressão arterial e uma
hipertensão severa de grau II são situações em que o treinamento de
resistência é contra-indicado (contra-indicação relativa).
As contra-indicações absolutas do treinamento de resistência são:
• hipertensão essencial estável (pressão sistólica acima de
200mmhg, e pressão diastólica acima de 120mmHg;
• hipertensão secundária;
• qualquer estado patológico ou de convalescença;
• complicações cardíacas;
• hipertensão durante atividades ou quando submetida a cargas;
• insuficiência renal.
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O PAPEL DA ATIVIDADE FÍSICA NO CONTROLE

E NA PREVENÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL
Segundo o American College of Sports Medicine (ACSM),
indivíduos com um estilo de vida associado a uma atividade física
regular têm menor probabilidade de desenvolver doenças crônicas. Essas doenças são desenvolvidas em razão de um estilo de
vida sedentário.
O ACSM afirma que indivíduos inicialmente inaptos e sedentários submetidos a um programa regular de atividade física ou
aptidão apresentaram subseqüente redução de mortalidade, melhoraram as respostas pressóricas promovidas pelo exercício e
aumentaram a longevidade.

• Melhora na função cardiovascular e respiratória:
- Aumento do VO2máx em razão das adaptações tanto centrais
como periféricas.
- Diminuição da ventilação por minuto em uma certa intensidade submáxima.
- Custo ou dispêndio da oxigenação miocárdica para uma certa
intensidade submáxima absoluta.
- Diminuição da freqüência cardíaca e da pressão arterial para
uma certa intensidade submáxima.
- Aumento da densidade capilar no músculo esquelético.
- Aumento do limiar de acúmulo de lactato no sangue.
- Aumento do limiar de início dos sinais e sintomas de doenças, por exemplo: angina pectoris, isquemia, depressão de
segmento ST e claudicação.
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• Redução dos fatores de risco para doenças coronarianas:
- Redução da pressão sistólica e diastólica de repouso.
- Aumento dos níveis de lipoproteína de alta densidade (HDLcolesterol) e diminuição dos níveis séricos de colesterol e
triglicérides.
- Redução da gordura corporal total e intra-abdominal.
- Redução das necessidades de insulina, melhorando a tolerância à glicose.
• Diminuição da morbidade e da mortalidade:
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Benefícios da Atividade Física Regular, segundo o ACSM

- Prevenção primária (o exercício intervém na prevenção de
eventos cardíacos agudos):
a) Altos níveis de atividade e/ou aptidão estão associados com
baixos índices de morte por doença coronariana.
b) Altos níveis de atividade e/ou aptidão estão associados à baixa
incidência de taxas combinando doenças cardiovasculares,
doença coronariana, câncer do cólon e diabetes tipo II.
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• Prevenção secundária (intervenção do exercício após os eventos cardíacos):
- Baseado numa grande análise cardiovascular, todos as suas
causas de mortalidade são reduzidas após o infarto do
miocárdio, quando os pacientes participam de treinamento
com exercícios para reabilitação cardíaca, especialmente
como um componente da diminuição multifatorial de riscos
- Um controle esporádico de um treinamento com exercícios
de reabilitação cardíaca envolvendo pacientes pós-infarto não
garantem uma redução dos índices de um novo infarto, mesmo que ele não seja fatal.
• Outros benefícios:
- Diminuição da ansiedade e depressão.
- Eleva os sentimentos de bem-estar.
- Eleva a performance do tratamento, recreacional e em atividades esportivas.
Como já visto, a atividade física tem uma participação fundamental na promoção da melhora da qualidade de vida, diminuindo os níveis de estresse e nos tornando menos sensíveis à ação
adrenérgica.
No Japão, Hayashi et al. (1999) organizaram estudos e programas que estimulassem as pessoas a ir caminhando para o trabalho. Observou-se que a duração da caminhada para o trabalho
estava associada com a diminuição dos riscos de incidências de
hipertensão arterial. Os resultados deste trabalho indicaram que
os riscos de hipertensão são reduzidos cerca de 12% quando essa
caminhada se prolonga por mais de dez minutos.
A ação benéfica do exercício para a saúde está relacionada à
sua capacidade de combater o estresse emocional, a obesidade pelo
aumento do gasto calórico e da taxa metabólica basal, o diabetes
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[...] o ACSM afirma a necessidade de exercícios de baixa intensidade (caminhada vigorosa) durante toda a vida. Tal recomendação condiz com a exposição da população geral à
atividade física de baixo risco para a obtenção de benefícios
relacionados à saúde visando uma redução das doenças
cardiovasculares e metabólicas [...] (POWERS; HOWLEY,
2000, p. 286).
O “[...] gasto calórico e o tempo total da atividade física estão
associados à redução das doenças cardiovasculares e da mortalidade” (POWERS; HOWLEY, 2000, p. 289).
Em síntese, a população precisa estar inserida em um estilo
de vida com atividade física regular e com a que for mais agradável ao indivíduo, adaptada em volume e intensidade adequados à
sua condição física.
CONCLUSÃO
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Em 1986, a World Health Organization e a Sociedade Internacional de Hipertensão declararam experimentalmente que o
aumento da atividade física poderia reduzir os riscos de doenças
cardiovasculares e suavizar a hipertensiva. Em 1991, concluíram
que um programa de exercícios pode contribuir para o controle da
hipertensão, aumentando a sensação de bem-estar e a expectativa
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pelo aumento da sensibilidade das células à insulina e pelo estímulo ao metabolismo dos carboidratos, a redução da pressão arterial por causa da redução da sensibilidade dos vasos à ação das
catecolaminas, a menor tendência a arritmias pela redução da
sensibilidade do miocárdio à ação adrenérgica, o aumento dos
níveis de HDL-colesterol, a redução dos níveis séricos de
triglicerídeos, a redução da agregação plaquetária com grandes
estímulos para a diminuição da pressão arterial e do risco
cardiovascular (JORNAL..., 1999).
Weineck (1999) diz que as atividades físicas associadas com
medicamentos e dietas são as bases para o tratamento da hipertensão arterial. Ele afirma que diversos estudos mostram que um treinamento de resistência regular e de intensidade média tem efeitos
positivos sobre diferentes formas de hipertensão.
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de vida (BAAK, 1998).
O ACSM afirma que o treinamento de endurance reduz a
pressão arterial sistólica e diastólica medida em um laboratório
ou uma clínica em aproximadamente 10mmHg na grande maioria
dos indivíduos com hipertensão arterial leve (JORNAL..., 1999).
Baak (1998) afirma que exercícios com redução gradual de
intensidade não são eficazes no controle da hipertensão.
Segundo Grenshaw et al. (1997), os exercícios isométricos
aumentam a pressão arterial a níveis elevados.
O treinamento entre 40% e 70% do VO2máx tem a mesma ou
até maior resposta hipotensora que em intensidade maior, ou seja,
o treinamento de intensidade moderada pode produzir reduções
maiores ou tão grandes quanto uma intensidade maior. Esse é um
dado importante em populações específicas de indivíduos
hipertensos, como os mais idosos, pois os riscos músculoesqueléticos e cardiovasculares são menores (JORNAL..., 1999).
Dois estudos relatam que o treinamento físico em pacientes com
doença renal avançada reduz a sua pressão arterial sistólica e
diastólica, duas a três vezes mais do que ocorre em pacientes com
hipertensão essencial, isto é, entre 20 e 30mmHg (JORNAL..., 1999).
Zanchetti et al. (1996) dizem que o incremento do exercício
físico moderado (caminhada diária de trinta minutos, de três a cinco vezes por semana) pode diminuir a pressão arterial, reduzir o
excesso de peso corporal e corrigir distúrbios metabólicos como a
resistência à insulina.
Tanto os exercícios aeróbicos quanto o treinamento de resistência têm efeitos similares na melhora da tolerância à glicose e
sensibilidade da insulina (POLLOCK et al., 2000).
O exercício nos deixa mais resistentes à ação do sistema nervoso
simpático (ação adrenérgica), que é um importante fator de risco para
o desenvolvimento da hipertensão essencial (MANCIA et al., 1997).
Em obesos com hipertensão arterial, os exercícios aeróbios
diminuem a pressão arterial independente da perda de peso
(GRUNDY et al., 1999).
É prudente evitar um aumento excessivo da pressão arterial
durante o treinamento físico e em pacientes com envolvimento de
órgãos-alvo (por exemplo: hipertrofia ventricular esquerda) (JORNAL..., 1999).
Embora ainda sejam necessários estudos adicionais, os resul-
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tados de alguns estudos indicam que o treinamento de contra-resistência, especialmente em circuito com pesos, pode reduzir a
pressão arterial em repouso. Embora o treinamento de contra-resistência seja tipicamente caracterizado por uma função diastólica
normal em contraste com o que ocorre com a hipertrofia excêntrica produzida pelo treinamento de endurance seja mais desejável,
o treinamento de contra-resistência não parece produzir nenhum
efeito adverso à função ventricular esquerda (JORNAL..., 1999).
Acredito que a melhor atividade física que existe seja aquela
de que mais gostamos! É esta que tem significado para o homem
e é esta que, provavelmente, ele não abandonará no decorrer dos
anos. Nessa constância e regularidade, nesse prazer que a atividade física oferece, encontra-se a plenitude da ação humana de viver: a auto-superação, a auto-motivação, o aprendizado e a
conseqüente adaptação dos sistemas morfo-funcionais do organismo. Se o estimularmos, ele rompe com a homeostasia em busca de
novos desafios e ajustes que proporcionarão a cada indivíduo uma
qualidade de vida compatível com o ritmo imposto pela sociedade
contemporânea. Se não o estimulamos, o corpo se torna escravo
de si mesmo, e as patologias se instalam e aceleram processos
degenerativos.
Sem dúvida nenhuma, a atividade física é um importante
veículo de transporte das tensões do dia-a-dia. A sua inclusão no
estilo de vida do indivíduo irá levá-lo não só ao controle e à prevenção da hipertensão arterial, como propôs este estudo, mas a
desfrutar de uma série de fatores que irão prolongar a sua vida com
qualidade, autonomia e saúde.
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Abstract: the main goal on this investigation was to analyse the
influence of the physical activity on the control and prevention of
the arterial high blood pressure, observing aspects related to the
stress and to other risk factors that contribute to the development
of this patology. There is also a concern in to account the influence
of some organics systems like neuro-endocrine and cardiovascular
in the arterial pressure. Several study shows that the regular
physical activity is an important allied on the combat of the
cardiovascular diseases and in the reduction of the arterial pressure
levels and of the risk factors that give power to this patology.
Key words: arterial high blood pressure, cholesterol, obesity,
sedentariness, stress, renal failure
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