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Introdução: A hipertensão arterial representa um dos maiores fatores de risco
cardiovasculares, especialmente em idosos. Por outro lado, a prática regular de
exercícios físicos pode proporcionar uma redução da pressão arterial e da freqüência
cardíaca refletindo na redução do duplo produto (DP). Há na literatura estudos que
demonstraram redução do DP após sessões agudas de exercícios aeróbios e resistidos.
Contudo, as respostas do DP após sessões de exercícios resistidos precisam ser mais
investigadas particularmente em relação a diferentes intervalos de recuperação entre as
séries, com intuito de verificar se intervalos mais longos ou mais curtos influenciam na
resposta do DP. Objetivo: Analisar por meio de uma revisão de literatura, as respostas
do duplo-produto após sessões agudas de exercícios resistidos (ER) com diferentes
intervalos de recuperação entre as séries  em idosas hipertensas controlados.
Metodologia: Foram pesquisados estudos nas bases de dados Scielo, Medline e Google
acadêmico utilizando as seguintes palavras chave: exercício resistido, duplo produto,
idosas e hipertensas.
Os critérios de inclusão de artigos foram: 1) artigos que analisaram respostas do duplo
produto em exercícios resistidos; 2) respostas do duplo produto em ER, em diferentes
intervalos de recuperação; 3)respostas do treinamento resistido em idosos hipertensos;
4) duplo produto em exercícios resistidos e aeróbios; 5) efeitos do treinamento
resistido e aeróbio sobre a pressão arterial (PA); 6) estudos publicados entre o ano
2000 a 2011.
 Resultados: Foram encontrados 31 artigos. Sendo que 23 artigos fizeram parte da
análise, dos quais, 2 envolveram o ER em idosos hipertensos, sendo um deles
analisando a redução duplo produto; 5 envolveram respostas cardiovasculares ao
exercício resistido, sendo que 3 eram em hipertensos ;2 analisando PA, FC e DP em
ER com diferentes intervalos de recuperação; 7 analisaram a FC, PA, e DP em ER,
sendo um deles em mulheres idosas;  7analisaran a PA após ER. Um estudo encontrou
que houve redução do DP em ER em idosas hipertensas controladas. Dois estudos
encontraram valores de DP menores nos intervalos de recuperação maiores, porém
foram realizados em homens jovens treinados. Um estudo mostrou que o treinamento
resistido é seguro quanto à resposta do DP tanto em idosos quanto em jovens. Quatro
estudos evidenciaram menores valores de DP em ER quando comparados aos
exercícios aeróbios, sugerindo assim que o ER impõe menor solicitação cardíaca que a
atividade aeróbia. Dois estudos mostraram menor DP em ER quando realizados em
decúbito, do que os realizados em pé, sugerindo assim que exercícios realizados em
decúbito seria um fator de segurança para indivíduos portadores de alguma
enfermidade cardiovascular. Conclusão: Os ER podem melhorar a saúde, e tem sido
recomendado tanto para idosos quanto para jovens.São seguros em relação às respostas
do DP.Contudo, permanece uma necessidade maior de estudos que investiguem
respostas do DP nos ER, especialmente com diferentes intervalos de recuperação entre
as séries em idosas hipertensas controladas.
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