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EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO NA PRESSÃO ARTERIAL DE IDOSOS:
REVISÃO SISTEMÁTICA*
Matheus Marinho Rodrigues**
Resumo: Em torno de 65% dos idosos brasileiros, apresentam elevada prevalência
de hipertensão, e o controle da pressão arterial nessa população requer avaliação
do risco cardiovascular. A principal característica da hipertensão é ser uma doença
assintomática, e é definida como elevação sustentada dos níveis pressóricos, e com
isso, de modo geral, a forma de prevenção e tratamento da hipertensão por muito
tempo era somente o treinamento aeróbio de baixa a moderada intensidade, a partir
de 2000 começou a se estudar o efeito do treinamento resistido, que até então era
contraindicado por instituições e profissionais da área da saúde. O presente estudo
analisa os estudos acerca do tema para verificar os efeitos do treinamento resistido
na pressão arterial de idosos, foi realizado uma análise bibliográfica, de artigos de
1997 a Março de 2018, nas seguintes bases de dados: LILACS, ScIELO, MEDLINE,
PubMed, Hypertension, Google Scholar. Dos 261 artigos encontrados, 15 se
tornaram relevante ao tema, o número da amostra variou entre 10 e 70, com idade
de 60,5 a 71,3 anos. Os estudos avaliaram na sua maioria idosos normotensos, mas
também tiveram estudos que analisaram idosos hipertensos, hipertensos diabéticos
e idosas com estresse mental. Os protocolos utilizados tiveram uma média de 2
séries, 7 exercícios e 13 repetições. A maioria dos estudos demonstrou uma
diminuição significativa dos valores de pressão arterial sistólica (PAS) e pressão
arterial diastólica (PAD), pode-se perceber que as maiores lacunas dos estudos foi a
falta de identificação de uma intensidade específica, e o monitoramento da PAM nas
24 horas depois do exercício. Conclui-se que o TR diminui a pressão arterial,
necessitando de mais estudos acerca do tema, para determinar intensidade e
volume específicos para esse grupo.
Palavras-chave: Pressão arterial, idosos, hipertensão, treinamento resistido.
1 INTRODUÇÃO
Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS (2015), idosos são
indivíduos com 60 anos ou mais. As pesquisas do IBGE, apontam que os idosos
fazem parte do grupo que mais cresce na sociedade brasileira, portanto,
profissionais de diversas áreas precisam estar preparados e especializados no
atendimento a esse público.
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Uma das mudanças relacionadas ao envelhecimento é o aumento da
pressão arterial, que são manifestações de um processo generalizado de aumento
da rigidez arterial que é resultante da substituição progressiva da elastina por
colágeno nas paredes das grandes artérias (IZZO; LEVY; BLACK; 2000).
É sabido que o exercício físico pode ser usado no sentido de retardar e até
mesmo atenuar o processo de declínio das funções orgânicas, que são observadas
com o envelhecimento, pois promove melhoras na capacidade respiratória, reserva
cardíaca, tempo de reação, força muscular, memória recente, cognição e nas
habilidades sociais (CHEIK, 2003).
Segundo Macdonald Jr (2002), os efeitos da atividade física e ou do
exercício físico é a redução da pressão arterial pós-exercício em relação aos níveis
pré-exercício, sendo essa redução mais pronunciada nos indivíduos hipertensos em
comparação com os normotensos. Já Jannig, et al. (2009), relataram que em idosos
com pressão arterial controlada, também proporciona hipotensão pós-exercício,
além de relatar que a ordem dos exercícios resistidos influencia nessa hipotensão.
Sendo atividade física conceituada como qualquer movimento corporal
produzido pela musculatura esquelética, que resulte em um gasto energético, já o
exercício físico pode ser definido por movimentos que seguem um método, tem
repetições e é prescrito (NAHAS, 2017)
Exercícios aeróbios ou resistidos, geram efeitos hipotensores no sistema
cardiovascular (NOGUEIRA, 2012), com isso, no tratamento da hipertensão arterial,
benefícios adicionais podem ser obtidos com exercícios físicos estruturados,
caracterizando um treinamento individualizado. (SBC, 2016).
Em se tratando de exercícios resistidos, era contraindicado para indivíduos
com problemas cardiovasculares, e seus efeitos sobre a pressão arterial foi
negligenciado por muito tempo. Entretanto, no ano de 2000, Kelley e Kelley (2000)
fizeram uma metanálise e concluíram que esse treinamento reduzia a pressão
arterial sistólica/diastólica em -2% a -4%.
Corroborando com esse estudo, em uma revisão, Vieira e Queiroz (2013)
realizaram um estudo sobre quais variáveis do programa de treinamento resistido
estão mais associadas com a redução da pressão arterial de repouso em idosos,
entendendo os possíveis mecanismos reguladores envolvidos nessa resposta.
Mostraram que o treinamento resistido promoveu redução da pressão arterial de
repouso em indivíduos idosos. Este efeito se mostrou mais evidente com
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treinamento resistido de intensidade moderada, com maior número de repetições e
com um período de treinamento de, pelo menos, 16 semanas.
Estudos desta natureza permitiram conhecer quais os efeitos do treinamento
resistido na pressão arterial de idosos hipertensos, além de identificar as variáveis
utilizadas para se ter resposta desse método de treinamento. (QUEIROZ;
KANEGUSUKU; FORJAZ, 2010).
A pesquisa se torna relevante ao se mostrar que o treinamento resistido
utilizado como prevenção e tratamento em idosos hipertensos, causa a diminuição
da pressão arterial. Essas evidências possivelmente auxiliarão profissionais de
Educação Física para desempenharem as suas tarefas de trabalho com melhores
condições de conhecimento e intervenção.
O exercício resistido tem sido atualmente recomendado como componente
adjunto do exercício aeróbico no programa de treinamento físico direcionado ao
tratamento e controle da hipertensão arterial sistêmica. Entretanto, o mesmo ainda
não tem sido amplamente incorporado na prática clínica, por talvez ser um tema
pouco investigado em idosos hipertensos, os dados ainda são escassos e os efeitos
foram evidenciados, principalmente, em idosos normotensos e com exercícios de
menor intensidade (QUEIROZ; KANEGUSUKU; FORJAZ, 2010; BATTAGIN, 2010).
O trabalho consiste em uma revisão de literatura, objetivando delinear os
efeitos do treinamento resistido na pressão arterial de idosos. E seus objetivos
específicos são: Buscar na literatura científica os principais estudos sobre
treinamento resistido e os efeitos na pressão arterial de idosos. Caracterizar a
população quanto: idade, tempo de prática no exercício resistido, uso de medicação,
doenças metabólicas. Caracterizar o treinamento resistido quanto: tipo de exercício,
intensidade e frequência semanal. Identificar os principais efeitos do treinamento
resistido na pressão arterial de idosos. Apontar as principais lacunas do treinamento
resistido sobre a pressão arterial de idosos. Discutir as principais variáveis do
treinamento resistido que interferem na pressão arterial de idosos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 TIPO DE PESQUISA
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Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo bibliográfico e documental
(ALVEZ-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 2002), desenvolvido a partir de artigos
científicos publicados em periódicos e livro-texto, no período de 1997 a Março de
2018 Para tanto realizou-se duas etapas para o processo de revisão de literatura: 1)
Identificação e seleção das bases de dados; 2) Levantamento e análise da produção
científica.
2.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS
Para tanto realizou-se duas etapas para o processo de revisão de literatura:
1) Identificação e seleção das bases de dados; 2) Levantamento e análise da
produção científica.
A primeira etapa consistiu em selecionar bases de dados que atendessem a
dois critérios de inclusão: 1) caracterizar-se como uma base de dados
cientificamente confiável; 2) apresentar-se no idioma português ou inglês. Deste
modo foi possível selecionar seis bases de dados na rede mundial de computadores:
LILACS, ScIELO, MEDLINE, PubMed, Hypertension, Google Scholar.
Na segunda etapa foi realizado o levantamento de dados para análise de
produção científica no idioma português, desenvolvida através de quatro passos: 1)
busca simples de produções científicas sobre as categorias principais deste estudo,
usando os descritores Pressão arterial, idosos, treinamento resistido; 2) delimitação
do período de publicação entre 1997 (período em que se verificam as primeiras
publicações) a Março de 2018; 3) análise preliminar da relevância do artigo aos
termos investigados; 4) estudo minucioso dos artigos analisando-se criticamente a
metodologia adotada e os resultados obtidos.
2.3 ANALISE DE DADOS
A análise dos conteúdos foi feita com o apoio do quadro operacional
(LAVILLE e DIONE, 1999), utilizando as ferramentas de unidades de significância e
reagrupamento temático. Deste modo, as apresentações descritivas, revelando as
características metodológicas e os resultados que simplificam as informações
através do quadro-síntese, pretenderam demonstrar o entendimento completo dos
estudos, sem que houvesse descuidos dos aspectos específicos de cada uma das
produções científicas averiguadas.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os 261 artigos encontrados, 15 artigos se mostraram pertinentes ao
tema, destes artigos, a maioria concentrou-se após o ano de 2002, e apenas 2 antes
deste ano.
O número amostral variou de 10 a 70 voluntários, onde a média de todos os
estudos foi de 35 pessoas. A média de idade dos participantes dos estudos variou
de 60,5 a 71,3 anos, como mostrado na tabela 1.
Tabela 1 – Caracterização dos sujeitos dos estudos analisados.
Autor

Amostra (n)

Média de idade
(anos)

Tsutsumi, et al. (1997)

42

68

Martel, et al. (1999)

21

68,1

Castaneda, et al.

62

66

36

70

70

66,5

20

61

Sallinen, et al. (2005)

50

60,5

Stewart, et al (2005)

51

65

Terra, et al.

20

66,8

25

64,5

32

71,3

32

69,1

21

66

40

62,8

10

71,1

(2002)
Dunstan, et al.
(2002)
Delmonico, et al.
(2005)
Mediano, et al.
(2005)

(2008)
Battagin, et al.
(2010)
Canuto, et al.
(2011)
Cunha, et al.
(2012)
Gurjão, et al.
(2013)
Moeini, et al
(2015)
Gauche, et al
(2017)
Fonte: autor, 2018
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Na tabela 2 será apresentado informações quanto as características da
amostra, 5 contaram com a participação de idosos normotensos, 5 idosos
hipertensos, 2 idosos hipertensos controlados, 3 hipertensos e normotensos, além
disso, 2 estudaram idosos hipertensos ou normotensos diabéticos, e um estudou
idosas hipertensas em estresse mental (SM).
Queiroz, Kanegusuk, Forjaz (2010), Vieira e Queiroz (2013), ainda
demonstraram que a maioria dos resultados são em idosos normotensos, mas
concordaram que existe uma escassez de estudos em idosos hipertensos.
A pressão arterial vem sendo estudada pela importância que dentro do
exercício resistido é uma variável que pode ser modificada contribuindo para os
aspectos de saúde em diferentes populações. Neste estudo mostrou-se que a
maioria dos estudos utilizaram idosos normotensos, e ainda que a maioria houve
uma diminuição na pressão arterial sistólica e diastólica.
A média de tempo de prática do treinamento resistido nos estudos foi de
aproximadamente 13 semanas, com número médio de exercícios por sessão foi de
aproximadamente 7. A média de séries realizadas foi de aproximadamente 2 séries
[um dos artigos não tinha dados da quantidade de séries (SDS)], com uma média
aproximadamente de 13 repetições. Quanto a intensidade, os artigos trouxeram de
duas formas, ou em testes de repetições máximas (RM) ou em porcentagem de 1RM
(%1RM). Destaca-se ainda que 6 estudos não informaram dados sobre a
intensidade utilizada nos TR (SDI)
Referente a variável pressão arterial, 11 estudos evidenciaram uma
diminuição significativa na pressão arterial sistólica (PAS), 5 que a PAS se manteve,
e nenhum mostrou o aumento da mesma. Dez estudos apontaram uma diminuição
significativa na pressão arterial diastólica (PAD), 6 estudos mostraram que a PAD se
manteve, e nenhum apresentou aumento da mesma. Ressalta-se que nenhum
estudo realizou MAPA24h, como mostra na tabela 2.
Corroborando com os resultados deste artigo, Kelley e Kelley (1999), Polito e
Farinatti (2003), Queiroz, Kanegusuk, Forjaz (2010), Vieira e Queiroz (2013), Rocha
et al., (2017), também estudaram este grupo, Mostraram que o treinamento resistido
promoveu redução da pressão arterial de repouso em indivíduos idosos. Assim
concluindo que o treinamento resistido tem um efeito hipotensor crônico em idosos.
Ainda, Rocha et al., (2017), dividiu os estudos em 3 grupos em treinamento
resistido tradicional, treinamento resistido combinado e treinamento resistido
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concorrente com treinamento aeróbio, As maiores reduções na PA ocorreram
quando da realização do treinamento resistido combinado em relação ao
treinamento resistido tradicional.
Segundo Vieira e Queiroz (2013), o efeito se mostrou mais evidente em um
período de treinamento de, pelo menos, 16 semanas. Neste estudo já se evidencia
que períodos de treinamento de pelo menos 4 semanas já tem diminuição da
pressão arterial de repouso em idosos
Queiroz, Kanegusuk, Forjaz, (2010), mostraram que diversos estudos não
mostram a intensidade utilizada no treinamento resistido, assim dificultando de se
encontrar uma intensidade específica a ser usada com esse grupo.
Analisando as intensidades utilizadas, Polito e Farinatti (2003), Vieira e
Queiroz (2013), mostraram que a maioria dos estudos analisados utilizava maior
número de repetições com uma intensidade moderada, no presente estudo, também
se evidenciam uma intensidade moderada e maior número de repetições. Assim
faltando também estudos utilizando maiores intensidades.
Ainda segundo Carvalho, et al. (2013), a maioria dos estudos tem como
maiores limitações, a aferição da PA pós-exercício realizada em um único momento,
impossibilitando um acompanhamento da PA por um período mais prolongado, bem
como a utilização e heterogeneidade dos medicamentos e a ausência de controle na
dieta da amostra, como mostraram os resultados acima, nenhum artigo apresentou
MAPA24h, que seria esse monitoramento da PA 24 horas após o exercício.
Tabela 2 - Principais resultados dos estudos sobre o efeito do treinamento resistido
na pressão arterial de idosos
Autor/Ano

População

Treinamento

Exercício

Tsutsumi,

Idosos

12 semanas, 3

12 exercícios 2

et al.

normotensos

vezes na

séries, 12 a 16

semana

rep 55 a 65% de

(1997)

PAS

PAD

MAPA

Clínica

Clínica

24h

Baixou

Baixou

n/a

Baixou

Baixou

n/a

Baixou

Manteve

n/a

1RM 2 séries 8 a
12 rep 75 a 85%
de 1RM
Martel, et

Idosos

24 semanas, 3

7 exercícios 1 a 2

al. (1999)

normotensos

vezes na

séries 15 RM

limítrofes

semana

Idosos,

16 semanas, 3

Castaneda,

5 exercícios, 3
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et al.

diabéticos,

vezes na

séries, 8

(2002)

normotensos e

semana

repetições, 50-

hipertensos

60% de 1 RM

Dunstan, et

Idosos

6 meses, 3

9 exercícios, 3

al.

diabéticos,

vezes na

séries, 8 a 10

(2002)

normotensos e

semana

repetições, 50 a

hipertensos

Manteve

n/a

Baixou

Baixou

n/a

Baixou

Baixou

n/a

Baixou

Baixou

n/a

Manteve

Baixou

N/a

Manteve

Manteve

n/a

Baixou

Manteve

n/a

Manteve

Manteve

n/a

baixou

baixou

n/a

Baixou

Baixou

n/a

85% de 1RM

Delmonico,

Idosos

23 semanas, 3

6 a 8 exercícios,

et al.

Normotensos

vezes na

1 a 2 séries,

semana

15RM

(2005)

Manteve

Mediano,

Idosos

4 sessões de

4 exercícios, 3

et al.

Hipertensos

treino

séries, 10

(2005)

repetições, SDI

Sallinen, et

Adultos e Idosos

21 semanas, 2x

6 a 8 exercícios 1

al. (2005)

normotensos

na semana

série de 5-15 rep
40-80% de 1RM

Stewart, et

Idosos

26 semanas

8 exercícios, 2

al (2005)

Normotensos e

3 vezes na

séries, 10 a 15

Hipertensos

semana

repetições a 50%
de 1RM+ 45 min
de aeróbio 60 a
90% da FC máx

Anton, et

Meia idade e

13 semanas, 3

9 exercícios,

al.

idosos

vezes na

SDS, 12

(2006)

Normotensos

semana

repetições, 75%
de 1RM

Terra, et al.

52 mulheres,

12 semanas, 3

9 exercícios, 3

(2008)

hipertensas

vezes na

séries de 12, 10 e

controladas

semana

8 repetições, SDI

Battagin, et

25 idosos com

3 sessões de

3 exercícios, 3

al.

hipertensão

treinamento,

séries de 10, 8 e

(2010)

controlada

com

6 repetições, SDI

intensidades
diferentes
Canuto, et

32 Mulheres

4 semanas, 3

10 exercícios, 2

al.

Idosas,

vezes na

séries de 16

(2011)

hipertensas

semana

repetições, SDI

Cunha, et

16 idosas

8 semanas, 3

8 exercícios, 2

al.

hipertensas

vezes por

séries de 16

semana

repetições, SDI

(2012)
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Gurjão, et

Idosas

8 semanas, 3

7 exercícios, 3

al.

Normotensas

vezes por

séries de 10 a 15

semana

RM

(2013)
Moeini, et

Pacientes

8 semanas, 2

6 exercícios, 3

al

hipertensos

vezes por

séries de 10 a 15

(2015)

admitidos em

semana

repetições, SDI

Baixou

Baixou

n/a

Baixou

Baixou

n/a

Manteve

Manteve

n/a

uma unidade de
reabilitação.
Gauche, et

Idosas

6 sessões de

7 exercícios, 3

al

Hipertensas

treino.

series de 12

(2017)

durante SM

repetições a 60%
de 1RM,

Fonte: Autor, 2018

4 CONCLUSÃO E SUGESTÃO
Diante dos aspectos abordados neste estudo, conclui-se que o exercício
resistido diminui a pressão arterial de idosos, inclusive idosos hipertensos, embora
os estudos tendem a não utilizar um protocolo específico, com número de séries,
repetições e intensidade padronizadas.
Ressalta-se ainda, que no que diz respeito a periodicidade de publicações
com este tema, o ano de 2005 é o que mais contemplou estudos desta natureza, e a
partir deste, não houve uma regularidade nas publicações.
Sugere-se futuros estudos de caráter longitudinal, com grupos controle e
experimental, identificando as variáveis que exercem maior influência sobre a
pressão arterial de idosos.
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