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Introdução: A hipertensão arterial sistêmica representa um dos maiores fatores de risco
de morbidade e mortalidade cardiovasculares, especialmente em idosos. Por outro
lado, a prática regular de exercícios físicos pode proporcionar uma redução da pressão
arterial por meio da hipotensão pós exercício (HPE). Há na literatura estudos que
demonstraram HPE após sessões agudas de exercícios tanto aeróbios quanto resistidos.
Contudo, ao considerar que os programas de exercícios físicos para idosos comumente
são compostos de modalidades como a dança, aeróbica e ginástica com pesos livres,
pois envolvem os aspectos lúdicos e de socialização, permanece a necessidade de
estudos que envolvam tais modalidades. Objetivo: Verificar e comparar as respostas da
pressão arterial após sessões agudas de exercícios aeróbios e  resistidos em idosas
hipertensas controladas participantes do projeto de extensão Ativaidade em
Movimento.  Metodologia: Serão selecionadas 20 idosas hipertensas controladas, as
quais serão submetidas a 3 sessões randomizadas; uma sessão de exercícios resistidos
com pesos livres(agachamento, rosca direta, flexão de joelhos, tríceps, panturrilha,
abdução de ombros), com 3 séries de 12 repetições; uma sessão de exercícios aeróbios,
composta de dança e ginástica aeróbica a 50% da Freqüência cardíaca de reserva e
uma sessão controle (sem exercícios). As sessões de exercícios terão duração de 20
minutos. As respostas da pressão arterial,serão mensuradas em repouso, logo após a
sessões de exercícios, sessão controle e nos minutos 10, 20, 30,40, 50 e 60 minutos
pos-exercício. Resultados: Até o presente momento, não foi possível a obtenção de
resultados devido a não realização da coleta que esta prevista para outubro de 2011.
Conclusão: Até o presente momento, não se pode concluir devido a não realização da
coleta e da obtenção de resultados.

Palavras-chave: Hipotensão. Idoso. Exercício físico. 

3º Congresso de Ciências da Saúde, 12ª Semana de Iniciação Científica e 3ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


