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INTRODUÇÃO
Existe pouco conhecimento científico sobre
os efeitos de uma única sessão de exercícios
resistidos realizados com restrição de fluxo
sanguíneo
sobre
as
variáveis
cardiovasculares clínicas e ambulatoriais
de idosos hipertensos.

OBJETIVO
Comparar os efeitos agudos após a
exercício resistido realizado com e sem
restrição de fluxo sanguíneo sobre pressão
arterial (PA) e frequência cardíaca (FC) em
idosos hipertensos.

MÉTODOS
A amostra foi formada por 10 idosos (68±8
anos) hipertensos medicados, submetidos a 2
sessões
experimentais
de
exercícios
resistidos realizadas em ordem aleatória:
com restrição de fluxo (CRF) sanguíneo;
sem restrição de fluxo (SRF) sanguíneo.

Pré e pós-intervenção (30 e 60 min.)
foram realizadas as medidas de PA e
FC. Após as 2 sessões experimentais
foram
realizadas
as
medidas
ambulatoriais da PA e da FC (durante
24 h). Durante o período de
intervenção, os voluntários realizaram
4 exercícios resistidos de forma
unilateral, 3 séries até a fadiga
moderada, com intervalo de descanso
de 90 seg. entre séries.
Sessão experimental SRF: os exercícios
foram realizados com intensidade de
50% de 1 RM.
Sessão experimental CRF: os exercícios
foram realizados com intensidade de
20-30% de 1 RM e com manguitos
inflados a 70% da pressão de oclusão.

RESULTADOS
Os
dados
ambulatoriais
não
apresentaram
diferenças
significantes
entre
as
sessões
experimentais.

Dados Clínicos - Pressão arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD),
média (PAM) e frequência cardíaca (FC). *significantemente diferente
do período Pré-intervenção; #significantemente diferente da sessão CRF.

CONCLUSÃO
Ambas as sessões experimentais (CRF e SRF)
apresentaram aumento nos valores da PA pós-exercício em
condições clínicas, sendo que a sessão CRF promoveu
maior aumento. Essas diferenças entre as sessões não se
mantiveram em condições ambulatoriais.
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