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RESUMO

A hipertensão arterial (HA) afeta aproximadamente 25% da população brasileira. No contexto da prevenção e do tratamento não farmacológico 
para a HA, a prática de exercício físico aeróbico tem sido recomendada sistematicamente desde a década de 1970. Por outro lado, nos últimos 
anos, o treinamento de força (TF) tem sido recomendado como terapia não farmacológica para tratamento da HA. Porém, ainda não está claro na 
literatura o efeito de diferentes ordens dos exercícios no TF sobre a pressão arterial (PA) pós exercício. Desta forma, o objetivo deste estudo foi 
comparar diferentes ordenações de exercícios sobre a PA de homens pré hipertensos. Dez homens voluntários (idade: 26,1 ± 3,6 anos; massa 
corporal: 74,1 ± 8,1 kg; estatura: 172 ± 4 cm; Percentual de gordura: 18,3 ± 6,3%, experiência em TF: 1,7 ± 8 anos; pressão arterial sistólica (PAS) 
de repouso: 133,9 ± 10,1 mmHg; pressão arterial diastólica (PAD) de repouso: 72,9 ± 7,1 mmHg) com no mínimo seis meses de experiência em TF 
participaram desse estudo. Após determinar a carga de uma repetição máxima (1RM) para o Supino (SP), Puxada pela Frente no Pulley Alto (PPA), 
Desenvolvimento de Ombros (DO), Rosca Bíceps (RB), Rosca Tríceps (RT), Leg Press (LP), Cadeira Extensora (CE) e Cadeira Flexora (CF), os 
participantes realizaram três sessões de TF numa ordem randomizada, com 72 horas de intervalo entre as mesmas. Na primeira sessão de 
treinamento, os sujeitos realizaram a sequência de exercícios (SEQ1), iniciando com os membros inferiores e progredindo para os membros 
superiores (LP, CE, CF, SP, PPA, DO, RB e RT), com 3 séries, de 8-10 repetições, com carga a 70% de 1RM e um minuto de intervalo entre as séries 
e exercícios. Na segunda sessão de treinamento, os sujeitos realizaram a sequência de exercícios (SEQ2), alternando os segmentos superior e 
inferior (SP, LP, PPA, CE, DO, CF, RB e RT), com 3 séries, de 8-10 repetições, com carga a 70% de 1RM e um minuto de intervalo entre as séries e 
exercícios. Na terceira sessão de treinamento, os sujeitos realizaram a sequência de exercícios (SEQ3) iniciando com os membros superiores e 
progredindo para os membros inferiores (SP, PPA, DO, RB,  RT, LP, CE e CF), com 3 séries, de 8-10 repetições, com carga a 70% de 1RM e um 
minuto de intervalo entre as séries e exercícios. Antes e após as sessões de TF, a PA foi mensurada através de um equipamento de MAPA, 
previamente validado e auto-calibrável, sendo realizada uma medida imediatamente após o exercício e a cada 10 minutos por 60 minutos. Para 
análise dos dados foi aplicado um modelo multivariado MANOVA de medidas repetidas (p<0,05). Os resultados demonstraram reduções 
significativas na pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e pressão arterial média (PAM) em todas as sequências (p ><0,05) 
(Reduções Máximas: PAS = -15mmHg, PAD = -19mmHg, PAM = - 17,6 mmHg) porém sem diferenças significativas entre as mesmas (p>0,05). Por 
outro lado, um efeito hipotensivo mais longo (Até 60 minutos) foi encontrado nas SEQ1 e SEQ3 para a PAS e PAD (p<0,05) e apenas para a SEQ3 
na PAM (p><0,05). Esses resultados demonstram que realizar o TF iniciando com membros inferiores e progredindo para os superiores (SEQ1) ou 
começar com superiores e progredir para os inferiores (SEQ3), pode provocar reduções significativas na PA por até 60 minutos (p><0,05). Esse 
fator tem importante efeito cardioprotetor, visto que uma redução de apenas 3mmHg na PA de repouso, pode reduzir em 30% a probabilidade de 
infarto agudo do miocárdio. Por fim, recomenda-se a realização de TF sob as condições descritas acima na SEQ1 e SEQ3, para indivíduos com 
característica similares a amostra, visto que o estado de treinamento pode interferir nos resultados. Em conclusão, profissionais do Educação 
Física podem prescrever essas sequencias de exercícios se o objetivo for reduzir a PA. Além disso, esses achados podem ser importantes nas fases 
iniciais de desenvolvimento da HA, , mas estudos são necessários com 
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