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Introdução: A Hipertensão Arterial é um fator 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,as respostas hipotensoras ainda são
contraditórias na literatura,uma vez que alguns estudos reportaram HPE e outros
não.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 e comparar as respostas da pressão arterial durante
sessões agudas de exercícios localizados com diferentes intervalos entre as séries e sua
recuperação pós-exercício em idosas hipertensas controladas. Metodologia: Dez
mulheres idosas(64 ± 7,28 anos de idade) hipertensas controladas com medicamentos
anti-hipertensivos,foram submetidas a 3 sessões randomizadas de
exercícios,sendo:uma sessão com intervalo entre séries de 45 seg.,uma sessão com
intervalo entre séries de 01m30seg e uma sessão controle(sem exercícios).As respostas
da pressão arterial foram mensuradas em repouso, logo após as sessões de exercícios e
sessão controle, nos minutos 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos pós- exercício.As sessões
continham 3 exercícios para membros superiores(rosca direta,abdução de ombros e
tríceps - extensão de cotovelo) e 3 exercícios para membros inferiores(agachamento
com bola,flexão de joelhos e abdução de quadril). Resultados: Os resultados indicam
que houve hipotensão pós-exercício da pressão arterial sistólica (PAS), tanto na sessão
de 45 seg. (pré exercício = 121,3 ± 11,44 / pós exercício = 113,38 ± 8,69) quanto na
sessão de 1m30seg. (pré exercício = 121,5 ± 11,74  / pós exercício = 112,86 ± 12,58 ),
e da pressão arterial diastólica (PAD) na sessão de 45 seg. (pré exercício = 72,5 ± 8,91
/ pós exercício = 69,04 ± 8,17), representando uma redução de 7,92mmHg, 8,63
mmHg e 3,45mmHg, respectivamente. Conclusão: Os resultados deste estudo
demonstraram redução significativa nos valores de repouso pós-exercício da pressão
arterial sistólica(PAS) tanto na sessão de 45 seg. quanto na de 1m30seg.,e da pressão
arterial diastólica(PAD) na sessão de 45 seg.,reforçando a ideia de que o exercício
físico contribui positivamente na redução dos níveis pressóricos pós-exercícios.
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