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A hipertensão arterial sistêmica é um grande problema de saúde pública no 

Brasil, podendo desencadear diversas doenças cardiovasculares. O exercício 

aeróbico contínuo tem se mostrado uma estratégia eficiente para o tratamento e 

prevenção da hipertensão, apresentando reduções na pressão arterial após uma 

sessão de esforço, em relação ao repouso, no entanto, existem poucas 

evidências sobre o efeito hipotensor após sessão de exercício aeróbico de 

intensidade variada. A partir disso, o objetivo do estudo foi analisar a hipotensão 

pós-exercício após uma sessão de exercício aeróbico de intensidade variada em 

esteira ergométrica. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo de campo. A 

amostra foi não probabilística por convite Participaram do estudo oito indivíduos 

normotensos, sedentários, do sexo masculino com idade entre 18 e 25 anos, que 

responderam ao questionário de prontidão para atividade física somente com 

respostas negativas. O exercício consistia em duas séries de exercício com 

modelo incremental, iniciado a 5km/h com aumentos de 0,5km/h a cada minuto, 

conduzido até que os indivíduos alcançassem 95% da frequência cardíaca 

máxima predita pela equação de Tanaka. A pressão arterial e a frequência 

cardíaca foram mensuradas em repouso pré-exercício, imediatamente após e 

durante 50 minutos de recuperação pós-exercício. Para a análise dos dados foi 

utilizado estatística descritiva e o teste-t student pareado, adotando um nível de 

significância com p<0,05. Os resultados mostraram um aumento significativo 

(p=0.004) da pressão arterial imediatamente após a sessão (133/75±13/35) em 

relação ao repouso (116/43±13/35), acompanhado de uma redução significativa 

(p=0.001) após 10 minutos (108/80±12/69), e após 20 minutos (p=0.389) 

(98/89±12/97). A partir do protocolo de exercício aplicado, foi possível observar 
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uma hipotensão pós-exercício significativa até 20 minutos após a sessão, no 

entanto, não foi possível observar redução significativa após esses períodos. 

Estudos posteriores devem observar a resposta da pressão arterial além dos 50 

minutos de repouso pós-exercício. Além disso, estudos crônicos são necessários 

para melhor esclarecimento sobre o efeito do exercício aeróbico de intensidade 

variada na resposta da pressão arterial pós-exercício. 
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