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Introdução: A hipertensão arterial (HA) tem merecido especial atenção dos
pesquisadores em função das várias complicações que esta pode acarretar. Contudo,
modificações no estilo de vida, incluindo a prática de exercício físico podem promover
sensível efeito na redução dos níveis pressóricos. Tal efeito tem sido referido como
hipotensão pós-exercício (HPE), o qual caracteriza-se pela redução da pressão arterial
(PA) durante o período de recuperação, fazendo com que os valores pressóricos ( PAS,
PAD ) observados pós-exercícios permaneçam inferiores àqueles mensurados antes do
exercício. Contudo, existem controvérsias sobre a HPE, em relação aos exercícios
resistidos, especialmente em hipertensos idosos. Objetivo: verificar as respostas
pressóricas após uma sessão de exercícios resistidos em mulheres idosas hipertensas
Metodologia: Foram selecionadas 9 idosas hipertensas controladas, participantes do
“Projeto Ativaidade”, as quais foram submetidas a uma sessão composta de exercícios
resistidos com pesos livres (agachamento, rosca direta, flexão de joelhos, tríceps,
panturrilha, abdução de ombros), executados de forma alternada por segmento, com 3
séries de 12 repetições, com intervalo de 1 minuto entre as séries e uma sessão controle
(sem exercícios). As medidas hemodinâmicas da pressão arterial sistólica ( PAS),
pressão arterial diastólica (PAD),   foram mensuradas em repouso, logo após a sessão
de exercícios resistidos e nos minutos 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos pós- exercício.
Resultados: A amostra apresentou média de idade (70 ± 8,44 anos) peso médio (64,72
±8,79Kg), estatura média (1,54 ±0,057m) e IMC médio (27,37±5,10 Kg/m2). A
análise dos dados por meio da ANOVA  para  medidas repetidas revelou que não
houve diferença estatisticamente significativa (p>0,05) na sessão de exercícios com
pesos livres ao se comparar as médias da PAS de repouso (116,50 ± 9,72 mmHg),
PAD de repouso(69,22± 6,09)  com as médias nos minutos 10, 20,30,40, 50 e 60
minutos pós- exercício, que foram respectivamente  PAS: 113,44 ± 12,10; 112,00 ±
13,69; 111,44±16,45;  111,88± 12,77; 110,88± 12,28; 111,66± 12,53. PAD: 68,33±
9,69; 68,77±8,05; 66,55±11,59; 67,77±10,94; 64,77±10,36; 66,55± 11,17. Na sessão
controle, a análise dos dados apontou que não houve diferença estatisticamente
significativa (p>0,05), ao se comparar as médias da PAS de repouso
(113,00±14,14),PAD de repouso(66,00±12,75) com  as médias nos minutos
10,20,30,40,50 e 60 minutos, que foram respectivamente 
PAS:110,11±12,51;113,22±13,81;109,77±8,45;110,88±14,41;112,11±10,22;113,66±1
4,23).PAD: (66,33±12,94; 67,66±11,93; 65,00±12,26; 66,66±10,08; 67,77±14,98).
Apesar de não ter sido evidenciado efeito hipotensor pós exercício estatisticamente
significativo, é necessário salientar que houve diminuição de 3 a 6 mmHg  em todos os
momentos da recuperação da PAS na sessão exercício. Conclusão: conclui-se que uma
sessão aguda de exercícios resistidos realizada com pesos livres não promoveu HPE.
Contudo, é importante salientar que a redução de apenas 5 mmHg na pressão arterial
diminui em 40% o risco de acidentes vasculares cerebrais e em 15% o risco de infarto
agudo do miocárdio.

Palavras-chave: Hipotensão. Pressão arterial. Idosos. 

12ª Semana de Iniciação Científica e 3ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

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



Agências de fomento: UnilesteMG

12ª Semana de Iniciação Científica e 3ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

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


