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Introdução: A Hipertensão Arterial é um dos principais fatores de risco à saúde,
especialmente nos idosos.A fim de reverter essa situação,estudos têm demonstrado que
a prática regular de exercícios físicos pode promover a redução dos níveis da Pressão
Arterial(PA) através do efeito Hipotensão Pós-Exercício(HPE).Há na literatura estudos
que demonstraram redução da PA após sessões agudas de exercícios aeróbios e
resistidos.Quanto aos exercícios resistidos,a influência de diferentes intervalos de
recuperação sobre as respostas da PA ainda é desconhecida.Nesse sentido,há
necessidade de investigar a reação da PA após sessões de exercícios resistidos com
diferentes intervalos de recuperação,sejam eles mais curtos ou mais longos. Objetivo:
Verificar por meio de uma revisão de literatura estudos que observaram as respostas da
Pressão Arterial após sessões agudas de exercícios resistidos com diferentes intervalos
de recuperação em idosas hipertensas controladas. Metodologia: A busca de artigos foi
realizada nos bancos de dados Scielo e Google Acadêmico sem limite de data.Para
tanto, foram utilizados os termos:exercícios resistidos,HPE,idosas
hipertensas,atividade física,intervalos de recuperação,pressão arterial, hipertensão e
similares em inglês,de forma isolada ou combinada.Foram considerados os estudos
publicados na literatura nacional e internacional realizados em humanos.Foram
excluídos os trabalhos que não analisaram as respostas da PA após os exercícios
resistidos em idosas hipertensas controladas.Pelo fato de os estudos envolvendo idosas
hipertensas,exercícios resistidos e respostas da PA serem relativamente poucos, esta
revisão aceitou referências sem grupo controle.  Resultados: Foram encontradas 40
referências sobre exercícios físicos e HPE.Entretanto,36 das referências analisadas não
foram consideradas pelos seguintes motivos:12 tiveram amostra masculina;12 tiveram
amostra normotensa;7 analisaram exercícios aeróbios;e 5 realizaram-se com amostra
não-idosa.Diante disso,a análise dessa revisão restringiu-se apenas à 4 referências.Dos
estudos analisados,o que foi conduzido com teste de 8 repetições máximas(RM) e
intervalo entre séries de 2 minutos foi o único que não observou resultados
significativos.Já o estudo realizado com 2 grupos(GT-grupo treinado e GNT-grupo não
treinado),intervalo de 1 minuto e teste de 10-15RM não reportaram resultados
significativos na sessão controle do GT,enquanto que a sessão experimental sofreu
redução da PA Sistólica(PAS) .No GNT observou-se na sessão experimental redução
da PAS,PA Diastólica(PAD) e PA Média(PAM) durante a recuperação e na sessão
controle reportaram aumento da PAS e da PAM.A investigação na qual o intervalo foi
de 1 a 1:30 minutos e teste de 1RM obteve redução da PAS e PAM após o
treinamento,não observando reduções significativas da PAD.Foi encontrado um estudo
com intervalo de 1:30 minuto e teste de 10RM que observou aumento da PAS e da
PAD logo após a sessão de exercícios, perdurando até o 40° minuto de
recuperação,momento em que essas variáveis passaram a sofrer reduções. Conclusão:
Os achados dessa revisão revelam que intervalos entre séries de 60-90 segundos são
capazes de reduzir os valores da PA em idosas hipertensas e promover HPE.Porém,não
se pode determinar a duração ideal desses intervalos para alcance de resultados

13ª Semana de Iniciação Científica e 4ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011



promissores,sugerindo novas investigações.
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