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TEMA:  Atividade física  e  prevenção/controle  da hipertensão arterial  na Atenção Primária  à Saúde  
(APS)

1 MENSAGENS CHAVE

PROBLEMA
A atenção à saúde no Brasil tem investido na formulação, implementação e concretização de políticas 
de promoção, proteção e recuperação da saúde. Há um grande esforço na construção de modelo de 
atenção à saúde que priorize ações de mehoria da qualidade de vida dos sujeitos coletivos (BRASIL, 
2006). Dentre as prioridades em saúde, destacam-se o aprimoramento do acesso e qualidade dos 
serviços prestados no SUS, com ênfase no fortalecimento da Saúde da Família; promoção, informação 
e educação em saúde, promoção de atividade física, de hábitos saudáveis de alimentação e vida, 
controle do tabagismo e do uso abusivo álcool e cuidados voltados ao envelhecimento.
Em Piripiri, o Projeto Academia na Praça, despertou a população para a procura de atividades físicas 
com alternativa de melhor qualidade de vida. Entretanto, qual a melhor forma de inserção da atividade 
física no contexto da APS? Qual o tipo de atividade física é mais benéfica? Que grupos podem ser 
mais beneficiados? Qual carga de exercícios é indicada? Existem riscos relacionados com a atividade 
física?
Essa síntese apresenta as melhores evidências encontradas e disponíveis relacionadas à atividade 
física em nível individual e comunitário, discutindo aos benefícios, barreiras e implicações que sua 
prática oferece.

OPÇÕES

Opção 1: Prescrição da atividade física na APS para a prevenção e tratamento da Hipertensão Arterial 
em nível individual.

Opção 2: Incentivar, em nível comunitário, a prática de atividade física aeróbica sob supervisão 
profissional.

Estratégia de busca
A estratégia de busca de evidências científicas para a abordagem do problema proposto se deu mediante pesquisa de 
revisões sistemáticas na plataforma da Biblioteca Virtual em Saúde (http://regional.bvsalud.org) as palavras chave 
utilizadas foram: “atividade física”, “atividade física orientada”, “atividade física e hipertensão arterial”, “controle não 
medicamentoso da hipertensâo”, “atividade física e doenças crônicas”, “atividade física supervisionada”, “atividade física e 
diabetes” e “atividade física e qualidade de vida”. Estudos adicionais foram utilizados para a contextualização como as 
diretrizes brasileiras sobre dislipidemias e prevenção da aterosclerose, prevenção de aterosclerose na infância e 
adolescência e de hipertensão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE AS OPÇÕES

Opção 1 – Prescrição da atividade física na APS para a prevenção e tratamento da Hipertensão 
Arterial em nível individual.
No Brasil o panorama da saúde cardiovascular pode ser resumido através do tabagismo; hipertensão; 
diabetes mellitus e obesidade. A prevalência estimada de hipertensão no Brasil atualmente é de 35% 
da população acima de 40 anos. Isso representa um total de 17 milhões de portadores da doença, 
segundo estimativa de 2004 do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Cerca de 75% dessas 
pessoas recorrem ao Sistema Único de Saúde (SUS) para receber atendimento na Atenção Básica. 
Para atender os portadores de hipertensão, existe o Programa Nacional de Atenção a Hipertensão 
Arterial e Diabetes Mellitus. O programa compreende um conjunto de ações de promoção de saúde, 
prevenção, diagnóstico e tratamento dos agravos da hipertensão cujo objetivo é reduzir o número de 
internações, a procura por pronto-atendimento, os gastos com tratamentos de complicações, 
aposentadorias precoces e a mortalidade cardiovascular.
As estratégias de mudanças no estilo de vida, mencionam o abandono do tabagismo, os benefícios 
terapêuticos da atividade física e a importância da dieta. A associação entre o exercício físico e o risco 
de desenvolvimento da DAC (doença arterial coronariana), comprova a necessidade da promoção da 
atividade física como prioridade da saúde pública, entretanto, estudos ainda apontam que a 
prevalência de aconselhamento educativo à prática da atividade física na unidade de saúde, embora já 
venha ocorrendo, ainda é muito baixa frente às necessidades dos indivíduos.

Opção 2 – Incentivar, em nível comunitário, a prática de atividade física aeróbica sob supervisão 
profissional.
A promoção da atividade física na unidade básica de saúde tem-se feito notar mais evidente 
ultimamente. Dentre os fatores que tem contribuido para este fenômeno estão, sem dúvida, a 
preocupação pelo estilo de vida (Matsudo; Mahecha, 1992). O envelhecimento vem acompanhado de 
uma série de efeitos nos diferentes sistemas do organismo que, de certa forma, diminuem a aptidão e a 
peformance física, fato que colabora com a difusão dessa prática. A cobertura populacional pelas 
equipes de saúde da família e as práticas sociais que compoem a saúde coletiva, além do perfil dos 
profissionais de saúde com formação em saúde pública facilitam o aconselhamento dos usuários. Os 
exercícios aeróbicos de baixo impacto (natação, caminhada, ciclismo, hidroginástica), podem estar 
associados ao menor risco de lesões e trazem grandes benefícios a nível antropométrico, 
neuromuscular, metabólico e psicológico, o que além de servir de prevenção de doenças como 
hipertensão arterial, enfermidade coronariana e osteoporose, entre outras, bem como com a melhora 
significativamente qualidade de vida dos indivíduos e sua independência principalmente na idade mais 
avançada. Segundo a IV diretriz brasileira sobre dislipidemias e prevenção da aterosclerose, da 
sociedade brasileira de cardiologia, a prática de exercícios físicos aeróbios promove redução dos níveis 
plasmáticos de triglicerídoes e aumento dos níveis de HDL Colesterol (bom colesterol). 

2 CONTEXTO E ANTECEDENTES
Estudos apontam que a redução da mortalidade por doenças do aparelho circulatório está diretamente 
relacionada às mudanças nos hábitos de vida, com boas práticas alimentares, abandono do tabagismo 
e realização de atividade física. 
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Muitos estudos indicam que o sedentarismo acarreta sérias consequencias a médio prazo para os 
indivíduos, como aumento do peso corporal, hipertensão arterial, diabetes e suas consequências como 
doenças cardiovasculares, levando a uma má qualidade de vida e até mesmo à morte, o que faz do 
rastreamento do sedentarismo e o incentivo à atividade física práticas cada vez mais necessárias.
Em Piripiri, a atividade física nunca foi tão difundida, mas a prescrição da atividade física como forma 
de evitar e tratar doenças ainda é discreta, em Piripiri principalmente na APS, onde muitas vezes não 
passa de uma simples recomendação dos profissionais.A renda média da população local e a histórica 
falta de aparelhagem podem defavorecer a maioria da população, já que nem todos podem se 
matricular em academias particulares.
O município de Piripiri, no fim do ano de 2009 implantou o Projeto Academia da Praça que propõe a 
realização de atividades coordenadas por profissionais de educação física e fluxo orientado pela 
Estratégia Saúde da Família, com ampla adesão dos mais variados grupos etários, portadores ou não 
de doenças crônicas.
Dentro do Projeto Academia da Praça, o município conta ainda com o Centro de Atividades Física 
Integradas (CAFI), para os usuários com limitação de movimento ou no desenvolvimento motor, que 
participam de sessões de educação física, fisioterapia e terapia ocupacional com o fluxo também 
orientado pela ESF.
Apesar de ainda não existirem dados mensurados, espera-se que a redução de agravos sensíveis à 
prática da atividade física orientada seja percebida.

3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
De acordo com o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, as doenças 
do aparelho circulatório constituem a principal causa de morte da população de Piripiri, sendo o AVC e 
o infarto do miocárdio (principais consequencias da Hipertensão Arterial não controlada) as primeiras 
causas de morte entre os anos de 2002 e 2008.
Intervenções para a prevenção e o controle desses agravos se tornam urgentes.
Por anos o modelo assistencial adotado em Piripiri, foi a assistencia ambulatorial, desempenhado 
principalmente pelo hospital regional localizado na cidade. Com o surgimento dos programas de 
Agentes Comunitários e Saúde da Família, a APS passou a conduzir e coordenar o sistema local, 
priorizando as atividades em nível comunitário, mas ainda com grande demanda pela prática 
ambulatorial, consultas médicas ou de outros profissionais de saúde, no modelo profissional-paciente.  
Mesmo assim, o foco da atenção e a percepção de saúde pela população vem sendo modificado e 
grupos de gestantes, hipertensos, diabéticos e crianças passam a ser melhor acompanhados com 
terapias que fogem do binômio medicamento-exames. Dentre essas práticas podemos destacar a visita 
domiciliar, sessões educativas, imunização, aconselhamento e atividade física. Esta última embora, 
seja indicada no consultório, não recebe a devida importância dos profissionais, consistindo mais em 
recomendação, sem rotina e fluxo definidos, como os medicamentos, por exemplo.
Alguns estudos indicam que prática de atividade física moderada e cumulativa reduz 
consideravelmente o risco dos indivíduos em qualquer faixa etária desenvolverem doença arterial  
coronariana e suas consequências como infarto do miocárdio e AVC, além de controlar os níveis 
pressóricos e melhorar o aspecto psicológico.
O problema a ser enfrentado é: pode a Atividade Física ser utilizada como ferramenta para a 
prevenção e tratamento da Hipertensão Arterial em nível individual e comunitário?
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4 CARACTERIZAÇÃO DAS OPÇÕES

Opção 1 – Prescrição da atividade física na APS para a prevenção e tratamento da Hipertensão 
Arterial em nível individual.
Prescrição da prática de atividade física como rotina dos profissionais de saúde na Estratégia Saúde da 
Família para os todos os usuários, em qualquer faixa etária, em especial para usuários portadores de 
doenças crônicas, idosos e pessoas com antecedentes familiares de risco cardiovascular.

CATEGORIAS DOS 
ACHADOS SÍNTESE DOS ACHADOS MAIS RELEVANTES

Benefícios

Uma revisão sistemática muito recente e de muito boa qualidade (Conn et al., 2009) aponta 
que intervenções destinadas a aumentar as práticas de atividade física promoveram 
consideráveis melhorias na qualidade de vida.
Outra revisão sistemática recente e de boa qualidade (Dickinson et al., 2006) analisou 
intervenções para o controle da HAS  e concluiu que pessoas com hipertensão devem fazer 
exercício regular, reduzir peso e restringir o consumo de álcool e sal o aumento de exercícios 
e fitness foram associados com maiores diminuições da pressão arterial diastólica.
Outra revisão sistemática, não muito recente, mas de boa qualidade, aponta que a 
caminhada, corrida, ciclismo, natação e esqui cross-country são os exercícios dinâmicos com 
maiores benefícios quanto ao controle e prevenção da HAS (Fagard, 1995).

Danos/riscos potenciais Nenhum estudo apontou potenciais danos.

Custos ou custo/efetividade
em relação à situação atual

Não foi encontrada nenhuma avaliação econômica comparando a atividade física a outras 
terapias, entretanto, o baixo custo das atividades  pode representar vantagem em relação às 
outras intervenções.

Incertezas em relação aos 
benefícios, danos potenciais 
e riscos, de modo que o 
monitoramento e avaliação 
sejam garantidas se a opção 
for escolhida

Os autores de uma das revisões afirmam que novos estudos investigando intervenções para 
aumentar a atividade física devem incluir a qualidade de vida. (Conn et al., 2009).
Uma das revisões avaliadas aponta que os resultados do estudo não podem ser 
generalizados e as conclusões quanto a esses aspectos deverão ser tratadas com cautela 
(Dickinson et al., 2006).

Principais elementos da 
opção (se ela já foi 
implementada/testada em 
outro lugar)

Pessoas com hipertensão devem seguir dieta para reduzir peso, fazer exercício regular e 
restringir o consumo de álcool e sal. (Dickinson et al., 2006).
Os exercícios recomendados foram: caminhada, corrida, ciclismo e natação, com frequencia, 
duração e intensidade adequadas às necessidades individuais dos pacientes (Fagard, 1995).

Percepção dos sujeitos 
sociais envolvidos na opção, 
quanto à sua efetividade

Intervenções destinadas a aumentar a atividade física promovem melhorias na qualidade de 
vida (Conn et al. 2009).
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Opção 2 – Incentivar, em nível comunitário, a prática de atividade física aeróbica sob supervisão 
profissional.

Implementar a oferta da atividade física aeróbica sob orientação profissional como forma de prevenção 
e tratamento de doenças crônicas.

CATEGORIAS DOS 
ACHADOS SÍNTESE DOS ACHADOS MAIS RELEVANTES

Benefícios

Uma revisão sistemática (Kelley, 1999) de muito boa qualidade, mas não muito recente, 
aponta que o exercício aeróbico promove a redução da pressão arterial de repouso nas 
mulheres adultas. Outra revisão confirmou a eficácia do exercício aeróbio para a redução da 
Pressão Arterial Sistólica de repouso em idosos (Kelley, 1999; 2001).
Outra revisão sistemática mais recente, também com muito boa qualidade, concluiu que o 
exercício aeróbico reduz a pressão arterial em hipertensos e normotensos. O aumento da 
atividade física aeróbica deve ser considerado um importante componente de modificação do 
estilo de vida para a prevenção e tratamento da pressão arterial elevada (Whelton et al., 
2002).
Outra revisão sistemática ainda mais recente e de muito boa qualidade (Kodama et al., 2007) 
demonstrou que exercícios aeróbicos regulares aumentam discretamente os níveis de HDL-
Colesterol.
Uma revisão sistemática pouco recente, mas de boa qualidade, aponta que o treinamento 
físico aeróbico foi capaz de produzir uma diminuição pequena, mas significativa, da Pressão 
Arterial, independentemente da intensidade ou da frequencia (Halbert et al., 1999).

Danos potenciais Nenhum estudo apontou potenciais danos.

Custos ou custo/efetividade 
em relação à situação atual

Não foi encontrada nenhuma avaliação econômica comparando a atividade física a outras 
terapias, entretanto, o baixo custo das atividades (caminhada, por exemplo) pode representar 
vantagem em relação às terapias medicamentosas.

Incertezas em relação aos 
benefícios, danos potenciais 
e riscos, de modo que o 
monitoramento e avaliação 
sejam garantidas se a opção 
for escolhida

Quase todos os participantes eram americanos ou japoneses, assim, os resultados podem 
não ser passíveis de generalização. Uma revisão sistemática (Halbert et al., 1997) aponta 
que as mudanças na pressão arterial sistêmica pode não ter significado clínico entre a 
maioria dos pacientes hipertensos. 

Principais elementos da 
opção (se ela já foi 
implementada/testada em 
outro lugar)

Atividades aeróbias são efetvas para a prevenção e tratamento da pressão arterial elevada. 
As atividades aeróbicas analisadas foram: caminhada, cliclismo, natação, hidroginástica e 
dança aeróbica.

Percepção dos sujeitos 
sociais envolvidos na opção, 
quanto à sua efetividade

O aumento da atividade física aeróbica pode ser importante para a mudança do estilo de vida 
na prevenção e tratamento da pressão arterial elevada (Whelton et al., 2002).
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5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS OPÇÕES

Potenciais barreiras à implementação das opções

Opção 1 – Prescrição da atividade física na APS para a prevenção e tratamento da Hipertensão 
Arterial em nível individual.

POR NÍVEL BARREIRAS

Paciente/indivíduo
Deve-se abordar os benefícios da atividade física considerando as implicações culturais e 
principalmente de gênero em todos os inidivíduos e em todas as oportunidades no contado com os 
serviços de saúde.

Trabalhadores de 
saúde

Deve-se capacitar os profissionais da APS para a abordagem e prescrição das práticas de atividade 
física.
Deve-se integrar de forma mais consistente os profissionais da APS e os dos centros de referência em 
atividades físicas para que haja melhor direcionamento e acolhimento dos usuários.

Organização

Deve-se elaborar e implementar protocolo visando a prescrição da Atividade Física na Atenção 
Primária bem como seu monitramento e avaliação.
Deve-se ampliar a oferta de espaços na cidade que estimulem as práticas de atividade física.
Deve-se garantir que barreiras estruturais não sejam muito relevantes a ponto de impossibilitar a 
implementação dessa opção.

Sistema
Falta financiamento específico do SUS para as práticas de atividade física na APS. Os custos podem 
representar uma barreira para a sustentabilidade da contratação e manutenção de profissionais e 
estrutura para a realização da atividade física.

Opção 2 – Incentivar, em nível comunitário, a prática de atividade física aeróbica sob supervisão 
profissional.

POR NÍVEL BARREIRAS

Paciente/indivíduo

O sexo masculino pode apresentar maior resistência à prática da atividade física regular.
Deve-se realizar esforço social (mobilizar todos os segmentos da sociedade) para estimular as práticas 
de atividades físicas junto da comunidade.
Deve-se divulgar de forma consistente e em todas as oportunidades cabíveis os benefícios da prática 
de atividade física.

Trabalhadores de 
saúde

Deve-se estimular os profissionais de educação física a elaborarem programas de exercício físico 
aeróbico que se adequem ao público e à estrutura existente. 
Deve-se divulgar de forma consistente e em todas as oportunidades cabíveis os benefícios da prática 
de atividade física.
A avaliação dos resultados obtidos pelas práticas adotadas deve fazer parte das atividades dos 
profissionais para o melhor planejamento das ações.

Organização

Deve-se ampliar a oferta de espaços na cidade que estimulem as práticas de atividade física aeróbica.
Deve-se garantir o acesso universal respeitando as especificidades de cada usuário.
Deve-se garantir que a prática de atividade física seja realizada sob supervisão profissional.
Deve-se assegurar estrutura mínima e materiais aos locais destinados às práticas da atividade física.
Deve-se desenvolver parcerias para a utilização e conservação da estrutura existente.

Sistema

Falta financiamento específico do SUS para as práticas de atividade física na APS. Os custos podem 
representar uma barreira para a sustentabilidade da contratação e manutenção de profissionais e 
estrutura para a realização da atividade física.
O êxito depende mais do comprometimento político e da capacidade organizativa do que a 
disponiblidade de recursos.
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6 ANEXOS

Anexo 1: Avaliação da qualidade das revisões sistemáticas identificadas

COMPONENTE 
DA OPÇÃO

FOCO DA 
REVISÃO 

SISTEMÁTICA
PRINCIPAIS ACHADOS QUALIDADE

(AMSTAR)

PROPORÇÃO 
DOS ESTUDOS 
COM FOCO NO 

PROBLEMA

ÚLTIMO ANO 
DE BUSCA 

DOS ESTUDOS 
INCLUÍDOS

Atividade física e 
controle da 
pressão arterial

Efeito da atividade 
física sobre a 
hipertensão arterial 
(Dickinson et al, 
2006)

Pessoas com hipertensão devem seguir 
dieta para reduzir peso, fazer exercício 
regular e restringir o consumo de álcool e 
sal. Não há evidencia para o uso de 
terapias de relaxamento, de 
suplementação de cálcio, magnésio e 
potássio.

10/11 21/105 2003

Identificação de 
exercícios para 
redução da pressão 
arterial (Halbert et 
al, 1997)

O treinamento físico aeróbico foi capaz de 
produzir uma diminuição pequena, mas 
estatisticamente siginificativa na Pressão 
Arterial Sistólica e na Pressão Arterial 
Diastólica, e estes efeitos independem da 
intensidade ou da frequencia.

8/11 27/29 1995

Efeitos do 
treinamento físico 
sobre a redução da 
pressão arterial em 
hipertensos (Fagard 
et al, 1995)

Os exercícios dinâmicos recomendados 
foram: caminhada, corrida, ciclismo, 
natação e esqui cross-country, com 
frequencia, duração e intensidade 
adequadas às necessidades individuais 
dos pacientes.

4/11 SEM INFORMAÇÃO 
DISPONÍVEL

SEM INFORMAÇÃO 
DISPONÍVEL

Efeito da atividade 
física aeróbica sobre 
a hipertensão 
arterial em idosos 
(Kelley, 2001)

Este estudo confirmou a eficácia do 
exercício aeróbio para a redução da 
Pressão Arterial Sistólica de repouso em 
idosos.

10/11 7/9 1998

Efeito da atividade 
física aeróbica sobre 
a hipertensão 
arterial de repouso 
em mulheres (Kelley 
GA. 1999)

O exercício aeróbico promove a redução 
da pressão arterial de repouso nas 
mulheres adultas.

8/11 10/10 1998

Determinar o efeito 
do exercício 
aeróbico sobre a 
pressão arterial 
(Whelton et al., 
2002)

O exercício aeróbico reduziu a pressão 
arterial em hipertensos e normotensos. O 
aumento da atividade física aeróbica deve 
ser considerado um importante 
componente de modificação do estilo de 
vida para a prevenção e tratamento da 
pressão arterial elevada.

9/11 43/54 2001

Atividade física e 
qualidade de vida

Beneficios da 
atividade física 
sobre a qualidade 
de vida (Conn et al, 
2009).

A atividade física produz melhoria na 
qualidade de vida, embora tenha havido 
uma considerável heterogeneidade na 
dimensão do efeito. 

8/11 SEM INFORMAÇÃO 
DISPONÍVEL

SEM INFORMAÇÃO 
DISPONÍVEL

Exercício 
aeróbico

Efeitos do exercício 
Aeróbico sobre o 
colesterol de alta 
densidade (Kodama 
et al. 2007)

Exercícios aeróbicos regulares aumentam 
modestamente os níveis de HDL-C. O 
exercício foi mais eficaz para aqueles 
inicialmente com níveis elevados de CT e 
IMC baixo.

9/11 13/35 2005
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