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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 frequência
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: Verificar e comparar as respostas do duplo produto após
sessões agudas de exercícios resistidos em diferentes intervalos de recuperação entre
as séries, em idosas hipertensas controladas participantes do projeto de extensão
“Ativaidade em Movimento”. Metodologia: Foram selecionadas 10 idosas hipertensas
controladas, as quais foram submetidas a três sessões randomizadas: duas sessões de
exercícios resistidos com pesos livres(agachamento na bola, rosca direta, flexão de
joelhos, tríceps, abdução de quadril e abdução de ombro) sendo, uma sessão com
intervalo de recuperação entre as séries de 45 segundos, e a outra com intervalo de 1
minuto e 30 segundos, com 3 séries de 12 repetições; e uma sessão controle(sem
exercícios). As respostas de DP foram avaliadas em repouso, imediatamente após as
sessões de exercícios resistidos, e durante 60 minutos a cada 10 minutos
pós-exercícios, e na sessão controle. Resultados: Não foi encontrada diferença
significativa entre o repouso pré-exercício e cada minuto pós-exercício. No entanto,
houve diferença (redução) significativa na média de recuperação da PAS na sessão de
45 segundos(p= 0,008) e na sessão de 1minuto e 30 segundos (p= 0,013) comparada
com o repouso, e na PAD, houve diferença significativa na média de recuperação da
sessão de 45 segundos(p= 0,03) comparada com o repouso. Foram encontradas
reduções significativas na média de recuperação do DP comparada com o repouso
pré-exercício na sessão de 45 segundos(p= 0,007), na sessão de 1min. e 30seg. (p=
0,001) e na sessão controle (p= 0,001). Foram encontradas ainda reduções
significativas de FC na média de recuperação comparada com o repouso, na sessão de
1min. e 30seg.(p= 0,049) e na sessão controle (p=0,00). Ao se comparar as 3 sessões, a
ANOVA revelou que não houve diferença significativa da PAS(p=0,65, p=0,97), PAD
(p= 0,36, p=0,88), FC (p=0,40, p= 0,42), DP(p=0,33, p=0,44) entre os grupos tanto nos
momentos de repouso quanto na média de recuperação, respectivamente. Conclusão:
Os diferentes intervalos de recuperação entre as séries não influenciaram na redução de
DP. Assim pode-se sugerir que exercícios com intervalos variando entre 45 segundos e
1minuto e 30 segundos podem ser prescritos em um programa de exercícios resistidos
para idosos hipertensos. 
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