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RESUMO 

 
O presente estudo tem como tema o benefício da atividade física contínua e 

regular no controle da hipertensão. O interesse em desenvolver esta pesquisa 

surgiu após ter vivenciado em minha própria família esta doença, o que me 

levou a querer conhecer melhor esta patologia. Vale ressaltar também que, 

como profissional de Educação Física, é imprescindível que tenhamos um 

maior conhecimento sobre diversas patologias, incluindo a hipertensão, pois é 

de grande importância que, como profissionais da área, possamos trabalhar 

com indivíduos portadores de hipertensão, visando o melhoramento da 

qualidade de vida dos mesmos. Este estudo teve como meta investigar quais 

são os benefícios da atividade física contínua e regular para o controle da 

hipertensão, compreender as causas que podem levar ao surgimento da 

hipertensão, verificar quais as consequências que a hipertensão pode causar 

aos portadores da mesma e também analisar quais atividades físicas são mais 

propícias para o controle da hipertensão. Esta pesquisa é classificada como 

qualitativa descritiva e teve como suporte principal durante todo o estudo a 

pesquisa bibliográfica. Foi utilizado como instrumento para coleta de dados a 

entrevista semi-estruturada com perguntas abertas e fechadas. Esta mesma 

entrevista foi realizada com sete indivíduos hipertensos, os quais são 

participantes do projeto “Viva em ação para o controle da hipertensão”, 

realizado pela Faculdade de Educação Física, Campus Jataí, da Universidade 

Federal de Goiás. A partir do desenvolvimento desta pesquisa, foi possível 

identificar mudanças nos níveis pressóricos, nos hábitos, principalmente 

alimentares e ao estilo de vida, e que os exercícios aeróbicos são os que 

apresentam melhores resultados. Este estudo nos permitiu averiguar de 

maneira mais ampla os benefícios que a atividade física contínua e regular 

pode trazer para os portadores da hipertensão arterial, doença esta que 

acomete grande parte da população, tornado-se um problema de saúde 

pública.  
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