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RESUMO 

A Hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica determinada por elevados níveis de pressóricos 
nas artérias, o que faz com que o coraçãoexerça maior esforço do que o necessário para fazer circular o 
sangue através dos vasos sanguíneos. Para o combate da HAS o Ministério da Saúde, em consonância com as 
atuais politicas de promoção e proteção á saúde, tem recomendado e promovido ações multiprofissionais na 
atenção primaria à saúde. Nesse contexto, insere-se a (ESF). Considerando a relevância destes agravos, e no 
sentido de qualificar e integrar o cuidado, o Plano Nacional da Atenção a HAS e ao DM, O programa é parte 
complementar da Atenção primária e define como responsabilidade do Gestor Federal a aquisição e fornecimento 
aos municípios dos medicamentos para o tratamento da HAS. Entretanto nota-se que a realização regular de 
atividades físicas, junto ao uso de medicamentos reduz a pressão arterial nos indivíduos que já tem a pressão alta. 
É interessante observar que com a prática física regular, a pressão arterial diminui não só em repouso, mas 
também quando a pessoa está realizando suas atividades diárias e quando sofre uma situação estressante. 
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ABSTRACT 
 
Systemic arterial hypertension is a chronic disease determined by elevated blood pressure levels in the 

arteries, which causes the heart to exert more effort than is necessary to circulate blood through the blood vessels. 
In order to combat HES, the Ministry of Health, in line with the current health promotion and protection policies, has 
recommended and promoted multiprofessional actions in primary health care. In this context, (ESF) is inserted. 
Considering the relevance of these diseases, and in order to qualify and integrate care, the National Plan for Health 
Care and DM, the program is a complementary part of Primary Care and defines as the responsibility of the 
Federal Manager the acquisition and delivery to municipalities of medicines for the treatment of SAH. However, it is 
noted that the regular performance of physical activities, along with the use of drugs reduces blood pressure in 
individuals who already have high blood pressure. It is interesting to note that with regular physical practice, blood 
pressure decreases not only at rest but also when the person is performing his daily activities and when he is in a 
stressful situation. 
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INTRODUÇÃO 

A Hipertensão arterial é uma doença crônica determinada por elevados níveis de pressóricos nas artérias, 

o que faz com que o coraçãoexerça maior esforço do que o necessário para fazer circular o sangue através 

dos vasos sanguíneos. A pressão sanguínea envolve duas medidas, a sistólica referente ao período em que o 

músculo cardíaco está contraído ou a diastólica em que musculo está relaxado (OMS, 2016). 

 



A hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica, muitas vezes assintomática, consiste na 

soma de fatores de risco de modificáveis e mão modificáveis que contribuem para seu surgimento. Entre os 

fatores de risco não-modificáveis incluem-se a historia familiar, idade, sexo e grupo étnico. Entre os modificáveis, 

estresse, vida sedentária, obesidade, nutrientes, tabagismo, etilismo, e pílulas anticoncepcionais, em relação aos 

modificáveis a equipe de saúde deve atuar de maneira determinante a fim de diminuir os índices morbimortalidade 

provocáveis pela doença (LIMA et al 2012).  

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais frequente das doenças cardiovasculares. É também o principal 

fator de risco para as complicações mais comuns como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, 

além da doença renal crônica terminal. 

 

A Hipertensão arterial é uma doença crônica determinada por elevados níveis de pressóricos nas artérias, 

o que faz com que o coraçãoexerça maior esforço do que o necessário para fazer circular o sangue através 

dos vasos sanguíneos. A pressão sanguínea envolve duas medidas, a sistólica referente ao período em que o 

músculo cardíaco está contraído ou a diastólica em que musculo está relaxado (OMS, 2016) 

 

Segundo dados do IBGE (2015) no Brasil são cerca de 17 milhões de portadores de hipertensão arterial, 

35% da população de 40 anos e mais. E esse número é crescente; seu aparecimento está cada vez mais precoce 

e estima-se que cerca de 4% das crianças e adolescentes também sejam portadoras. A carga de doenças 

representada pela morbimortalidade devida à doença é muito alta e por tudo isso a Hipertensão Arterial é um 

problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. 

 

Para o combate da HAS o Ministério da Saúde, em consonância com as atuais politicas de promoção e 

proteção á saúde, tem recomendado e promovido ações multiprofissionais na atenção primaria à saúde. Nesse 

contexto, insere-se a Equipe de Saúde da Família (ESF), onde a atenção é centrada na família e estruturada em 

uma unidade de saúde e a população é adscrita esta sob a responsabilidade de uma equipe multiprofissional. A 

organização da assistência, com competência bem definidas e integradas entre membros da equipe 

multiprofissional e centralizada no binômio medico-enfermeiro e se estende até agentes de saúde e articulações 

com equipes de Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) (ARAUJO; GUMARÃES, 2014). 

 

É sabido pelos profissionais da saúde que a realização de atividades físicas regulares pode desencadear 

diferentes respostas fisiológicas nos sistemas corporais, principalmente no sistema cardiovascular. As respostas 

cardiovasculares ao exercício físico são classificadas quanto aos efeitos agudos (uma única sessão) e efeitos 

crônicos (resultado de uma somatória de sessões) (SCHER;NOBRE;LIMA, 2012). 

 

De acordo com Rondon e Brun (2013) as atividades aeróbicas, quando realizadas regularmente, podem provocar 

importantes adaptações autonômicas e hemodinâmicas que vão influenciar o sistema cardiovascular. Como 

exemplo pode-se citar a diminuição da atividade nervosa simpática do sistema renal e da atividade simpática 

nervosa muscular, além disso, o treinamento físico aumenta a taquicardia e a bradicardia reflexa. 



OBJETIVOS 

 

• OBJETIVO GERAL 

- Comparar a pratica de atividades físicas junto ao uso de medicamentos com públicos que usam 

somente os medicamentos controle da HAS. 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analisar os efeitos práticos da atividade nos pacientes com HAS; 

-Comparar a evolução do tratamento da HAS nos pacientes que fazem atividade física; 

- Analisar os benefícios da atividade física nos pacientes com HAS. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) representa um dos mais importantes fatores de risco para as 

doenças cardiovasculares. Afeta de 11 a 20% da população adulta brasileira com mais de 20 anos e se 

caracteriza como principal causa de morbimortalidade. Em torno de 85% dos indivíduos acometidos pelo 

AVE e 40% das vítimas de infarto agudo do miocárdio (IAM), apresentam hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) associada (VERONEZ, 2013). 

 
A hipertensão arterial sistêmica segundo, Smeltzer e Bare (2015), ocorre quando a pressão arterial 

sistólica se encontra superior a 140mmHg e a pressão arterial diastólica maior que 90mmHg, durante um 

período sustentado, com base na média de duas ou mais mensurações. A hipertensão apresenta-se como 

uma condição multifatorial, podendo ter como causas alterações em fatores que afetam a resistência 

periférica e o debito cardíaco, ou modificações com os sistemas de controle que monitoram ou regulam a 

pressão, entre outras causas (VERZOLA; COSTA, 2016). 

 
Segundo Lima (2016), a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica, muitas vezes 

assintomática, consiste na soma de fatores de risco de modificáveis e não-modificáveis que contribuem para 

seu surgimento. Entre os fatores de risco não-modificáveis incluem-se a historia familiar, idade, sexo, e 

grupo étnico. Entre os modificáveis, estresse, vida sedentária, obesidade, nutrientes, tabagismo, etilismo, e 

pílulas anticoncepcionais, em relação aos modificáveis, a equipe de saúde deve atuar de maneira 

determinante a fim de diminuir os índices de morbimortalidade provocáveis pela doença (VERZOLLA, 2017). 

 
A hipertensão arterial sistêmica representa uma das maiores causas de morbidade cardiovascular 

no Brasil e acomete 15% a 20% da população adulta, possuindo também considerável prevalência em 

crianças e adolescentes. Considerada um dos principais fatores de risco de morbidade e mortalidade 

cardiovasculares, representa alto custo social, uma vez que é responsável por cerca de 40% dos casos de 

aposentadoria precoce e absenteísmo no trabalho em nosso meio. A identificação e o tratamento de 

pacientes com hipertensão arterial sistêmica constituem um problema de saúde pública no Brasil (CALIU, 

2013). 



Segundo Bastos (2015), a hipertensão arterial ocasiona transformações expressivas na vida dos 

indivíduos. As mudanças que ocorrem, provocam rupturas no modo de viver anterior ao aparecimento da 

doença, exigindo dos indivíduos modificações em seus hábitos diários, nos papéis que desempenhavam.  

 

Investir na prevenção tem sido considerado um fator relevante pelas instituições de saúde, a nível 
federal, estadual e municipal, com vistas a propiciar uma melhor qualidade de vida para os hipertensos, 
reduzindo os agravos decorrentes de uma pressão arterial aumentada (BASTOS; BORENSTEIN, 2014). 

 
As intervenções farmacêuticas educativas são ações importantes em um serviço de Atenção a 

saúde para aumentar a adesão do usuário ao tratamento medicamentoso, da HAS. A adesão ocorre quando 

o usuário está suficientemente motivado a aderir o tratamento prescrito devido à percepção dos benefícios e 

resultados positivos. No Brasil, estudos recentes demonstraram que as intervenções educativas e as 

orientações medicamentosas, dentro do serviço de Atenção a saúde, contribuem para melhorar a adesão 

ao tratamento em cerca de 70% dos casos (LEFFA; VITOLA; THIESEN, 2010).O controle pressórico diminui 

em 42% o seu risco, com rápido benefício, cerca de um ano após início do tratamento. Estima-se que, para 

maior eficácia desta redução, os níveis tensionais devam ser normalizados ao invés de apenas reduzidos. 

As doenças cardíacas, principalmente arritmias potencialmente emboligênicas e entre elas a fibrilação atrial 

é um importante fator de risco (CASTRO et al, 2009). 

 
Considerando a relevância destes agravos, e no sentido de qualificar e integrar o cuidado, foi criado 

em 2003 o Plano Nacional da Atenção a HÁ ao DM, O programa é parte complementar do Plano Nacional 

de Reorganização da Atenção primária e define como responsabilidade do Gestor Federal a aquisição e 

fornecimento aos municípios dos medicamentos selecionados para o tratamento de forma a contemplar 

todos os usuários cadastrados (BEZERRA et al, 2012) cujo objetivo era reorganizar os serviços por meio de 

ação de detecção, controle e prevenção destes agravos, na rede básica de saúde. O plano inclui também a 

criação do cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos – Hiperdia e a criação do 

programa nacional de Assistência farmacêutica para hipertensão arterial e diabetes mellitus. 

 
Segundo o Ministério da Saúde 2003, o Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes denominado 

(HiperDia), constitui-se em um instrumento de acompanhamento de usuários hipertensos e/ou diabéticos, 

com as funções de vincular o paciente à Unidade Básica de Saúde (UBS) e à Equipe de Saúde da Família 

(ESF) de sua referência, realizar uma assistência contínua e de qualidade e fornecer medicamentos de 

maneira regular. Para tanto, utilizam-se de fichas com vistas a realizar o cadastro e o acompanhamento dos 

usuários, bem como fazer avaliação de risco entre os pacientes cadastrados.  

 
O HiperDia é consolidado por intermédio dos profissionais atuantes na estratégia Saúde da Família 

(SF), que ao implementarem as ações aos usuários e demonstrarem a importância que a Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) apresentam, instigam modelos de atenção mais 

responsáveis e estimulam nos usuários o autocuidado, responsabilizando pela sua própria saúde. Assim, o 

atendimento do hipertenso e/ou diabético exige disposição dos profissionais, seriedade na execução das 

ações e acima de tudo, o planejamento e organização da assistência com base em protocolos 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde e disponibilizado a todos os trabalhadores em saúde inseridos na 

SF (TALLES, 2011). 



Nesse contexto, a recuperação e manutenção da saúde de pacientes com alterações agudas ou 

crônicas, realizam-se com a utilização de diversas estratégias. Dentre elas, os medicamentos constituem o 

principal tratamento a que os pacientes associam à recuperação da saúde. Seja o cuidado à saúde 

realizado no âmbito hospitalar, clínico ou domiciliar, o enfermeiro tem função importante na terapia 

medicamentosa, pois é o profissional da equipe de saúde que demanda maior parte do tempo à execução 

de cuidados diretos ao paciente (CARVALHO; NOBREGA E LAZOLLI 2010). 

Segundo Caldas e Texeira 2012, administrar medicamentos é um processo multi e interdisciplinar 

que exige conhecimento variado, consistente e profundo. O enfermeiro avalia a capacidade do paciente em 

auto-administrar medicamentos, determina por meio do aprazamento o horário adequado para 

administração dos medicamentos, bem como realiza seu preparo e reconstituição, monitoriza os efeitos, 

interações medicamentosas e eventos adversos. Assim, os cuidados de enfermagem se integram à terapia 

medicamentosa, sendo o processo de enfermagem o arcabouço para a organização de ideias e ações e o 

fundamento para administração segura de fármacos. 

O sedentarismo também constitui importante fator de risco, já estando bem estabelecida a 

ocorrência de maior taxa de eventos cardiovasculares e maior taxa de mortalidade em indivíduos com baixo 

nível de condicionamento físico. Estima-se que a prevalência do sedentarismo seja de até 56% nas 

mulheres e 37% nos homens, na população urbana brasileira (Modificações no estilo de vida, incluindo 

exercício físico, são recomendadas no tratamento da hipertensão arterial). 

Os benefícios da atividade física são essenciais para uma vida longa e saudável. Os exercícios 

físicos, principalmente o aeróbico que usa oxigênio para queimar a gordura e a glicose para produzir 

adenosina trifosfato e gerar energia necessária para os músculos aliado a musculação provoca grandes 

mudanças e adaptações que influenciam diretamente no sistema cardiovascular fazendo além do controle e 

da prevenção hipertensão arterial. E por meio do treinamento e movimento físico que a redução dos níveis 

de repouso da pressão acontece, fazendo com que seja possível na maioria dos casos diminuírem a 

dosagem dos anti-hipertensivos. (LIMA, 2016) 

 
Autores como Brunner; Sudarth (2012) relatam que manter índices pressóricos controlados através 

de hábitos saudáveis e terapia farmacológica é a meta para o tratamento da HAS, porquanto a doença 

caracteriza-se pela inexistência de ‘’cura’’ e necessidade de tratamento por toda a vida.De acordo com 

Rondon e Brun (2013) as atividades aeróbicas, quando realizadas regularmente, podem provocar 

importantes adaptações autonômicas e hemodinâmicas que vão influenciar o sistema cardiovascular. Como 

exemplo pode-se citar a diminuição da atividade nervosa simpática do sistema renal e da resposta 

parassimpática muscular. 

 
O exercício físico realizado regularmente provoca importantes adaptações autonômicas e 

hemodinâmicas que vão influenciar o sistema cardiovascular, com o objetivo de manter a homeostasia 

celular diante do incremento das demandas metabólicas. Há aumento no débito cardíaco, redistribuição no 

fluxo sanguíneo e elevação da perfusão circulatória para os músculos em atividade. A pressão arterial 

sistólica (PAS) aumenta diretamente na proporção do aumento do débito cardíaco. A pressão arterial 



diastólica reflete a eficiência do mecanismo vasodilatador local dos músculos em atividade, que é tanto 

maior quanto maior for à densidade capilar local. A vasodilatação do músculo esquelético diminui a 

resistência periférica ao fluxo sanguíneo e a vasoconstrição concomitante que ocorre em tecidos não 

exercitada induzida simpaticamente compensa a vasodilatação. Consequentemente, a resistência total ao 

fluxo sanguíneo cai drasticamente quando o exercício começa, alcançando um mínimo ao redor de 75% do 

VO2 máximo (LOGAN, 2009). 

 
A realização regular de atividades físicas reduz a pressão arterial tanto de indivíduos que já tem a 

pressão alta, quanto daqueles que ainda não tem a doença, mas que têm um risco elevado de desenvolvê-

la, como os filhos de hipertensos, os obesos e os pré-hipertensos entre outros. É interessante observar que 

com a prática física regular, a pressão arterial diminui não só em repouso, mas também quando a pessoa 

está realizando suas atividades diárias e quando sofre uma situação estressante (SUDARTH, 2012). 

PLANO OPERATIVO 

Situação 
Problema 

Objetivo Metas/ Prazos Ações/ Estratégias Responsáveis 

Falta de 
atividade física 
nos pacientes 
com HAS. 

 
-Comparar a 
pratica de 
atividades 
físicas junto 
ao uso de 
medicament
os com 
públicos que 
usam 
somente os 
fármacos 
como 
controle da 
HAS. 
 
 
- Analisar os 
efeitos da pratica 
de atividade 
física nos 
pacientes com 
HAS. 
 
-Comparar a 
evolução do 
tratamento da 
HAS nos 
pacientes que 
fazem atividade 
física 
 
- Analisar os 
benefícios da 
atividade física 
nos pacientes 
com HAS 

Analisar durante 
dois meses, os 
níveis 
pressóricos dos 
pacientes após 
as suas medidas 
de prevenção, 
comparando os 
que atuam 
somente com 
fármacos e os 
que usam 
medicamentos e 
praticam 
atividade. 
 
Realizar visita 
semanal no 
âmbito domiciliar 
para conferir P.A 
e peso corporal. 
 
 
 
Estabelecer um 
questionário que 
contenha 
perguntas sobre 
os hábitos de 
vida.  
 
Realizar 
atividades 
físicas 
semanalmente. 

 
Estabelecer contato entre 
os profissionais da saúde 
colhendo-se dados 
fidedignos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicação de um 
questionário sobre seus 
hábitos. 
 
 
 
 
 
Explanar em gráficos os 
resultados do estudo. 
 
 
 
 
Realizar atividade física 
semanal com o grupo de 
pacientes 
frequentadores do 
programa Hiperdia. 

 

 
Agente de saúde e 
fisioterapeuta do 
NASF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fisioterapeuta do 
NASF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe de Saúde 
da Família. 
 
 
Orientanda. 



CONCLUSÃO 

 

O uso dos medicamentos interligados com a atividade física regular mantem os níveis 

pressóricos regulares e melhora aptidão física e retorno venoso. É notória a importância 

da intervenção medicamentosa no controle da HAS, porém o uso dele de forma isolada 

não garante benefícios a longas datas. 

 Conclui-se que o tratamento farmacológico da hipertensão arterial em comunhão com 

atividades físicas regulares, está ganhando campo na atualidade, no entanto vale de 

ressaltar que essas práticas necessitam se transforma em rotinas nas cobranças em 

politicas publicas.  

Indivíduos hipertensos estão adotando hábitos de vida saudáveis relacionados à 

alimentação e prática regular de exercícios físicos. Essa mudança na forma de conduzir a 

vida está fazendo com que pessoas acometidas pela hipertensão levem uma vida 

saudável e com menor morbidade. Ainda assim existe a necessidade da propagaçãode 

praticas de atividade física através dos órgãos de saúde. 

 

REFERÊNCIAS 
 

BAPTISTA, Claudio, et al. "Hipertensão arterial sistêmica e atividade física." Revista Brasileira de 

Medicina do Esporte 3.4 (2007): 117-121. 

CAVALCANTE, et al. Fatores demográficos e indicadores de risco de acidente vascular encefálico: 
comparação entre moradores do município de Fortaleza e o perfil nacional. Revista latino americana 
de enfermagem, 2010. Disponivel em: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n4/pt_07.pdf acessado em: 
12/06/2014.  
  
COSTA, A.M; DUARTE, E. Atividade física e a relação com a qualidade de vida, de pessoas com 
seqüelas de acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI). Revista brasileira de ciência e movimento, 
vol. 10 n.1; 2002. Disponível em: http://portalrevistas.ucb.br/index.php/RBCM/article/viewFile/415/468 
acessado em: 10/072012. 
  
GUS, I; COLS, C.M. Prevalência dos Fatores de Risco da Doença Arterial Coronariana no Estado do 
Rio Grande do Sul. Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul/Fundação Universitária de Cardiologia - 
Porto Alegre; 2012. 
 
LA FARMACOTERAPIA, EN EL ANCIANO; LA ACTUACIÓN, UNA REVISIÓN SOBRE. A farmacoterapia 
no idoso: revisão sobre a abordagem multiprofissional no controle da hipertensão arterial 
sistêmica. Rev Latino-am Enfermagem, v. 14, n. 3, p. 435-441, 2016. 
 
LIMA, Sandro Goncalves de et al. Hipertensão arterial sistêmica no setor de emergência: o uso de 
medicamentos sintomáticos como alternativa de tratamento. ArqBrasCardiol, v. 85, n. 2, p. 115-23, 
2015. 
 
LONGO, Marco Aurelio Tosta; MARTELLI, Anderson; ZIMMERMANN, Anita. Hipertensão Arterial 
Sistêmica: aspectos clínicos e análise farmacológica no tratamento dos pacientes de um setor de 



Psicogeriatria do Instituto Bairral de Psiquiatria, no Município de Itapira, SP. Revista Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia, v. 14, n. 2, p. 271-284, 2011. 
 
LOPES, Heno Ferreira; BARRETO-FILHO, José Augusto S.; RICCIO, Grazia Maria Guerra. Tratamento 
não-medicamentoso da hipertensão arterial. RevSocCardiol Estado de São Paulo, v. 13, n. 1, p. 148-
55, 2003. 
 
PICCINI, Roberto Xavier; VICTORA, Cesar Gomes. Hipertensão arterial sistêmica em área urbana no 
sul do Brasil: prevalência e fatores de risco. Revista de Saúde Pública, v. 28, n. 4, p. 261-267, 2014. 

 

 
 
 

 


