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Introdução: A HAS representa um dos maiores fatores de riscos de morbidade e
mortalidade cardiovasculares, especialmente em idosos.A prática regular de exercícios
físicos pode proporcionar redução dos valores pressóricos por meio da HPE.De fato
inúmeros estudos têm constatado tal fenômeno,especialmente em exercícios
aeróbios.Nos resistidos existem controvérsias em relação à HPE.Alguns estudos não
apresentam alterações enquanto outros demonstraram redução dos níveis
pressóricos.Tais estudos foram conduzidos especialmente em cicloergômetros,esteira
ergométrica e aparelho de musculação.Considerando que os programas de exercício
para idosos são compostos de modalidades como dança,aeróbica e ginástica localizada,
confirma-se a necessidade de estudos nessa área. Objetivo: Verificar e comparar as
respostas hemodinâmicas após sessões agudas de exercícios aeróbios realizados de
forma lúdica e exercícios resistidos em idosas hipertensas controladas, participantes do
projeto de extensão Ativaidade em Movimento. Metodologia: Foram selecionadas 9
idosas hipertensas controladas do projeto Ativaidade, as quais foram submetidas a 3
sessões randomizadas, uma de exercícios aeróbios com dança, outra de exercícios
resistidos com pesos livres e uma sessão controle. Para verificar as respostas
hemodinâmicas PAS, PAD e FC, foram aferidas em repouso, imediatamente após e
durante 60 minutos pós-sessões, sendo que a FC também foi monitorada a cada 2
minutos durante os exercícios. Os dados foram representados na forma de média e
desvio padrão. ANOVA para medidas repetidas foi realizada para a comparação entre
as sessões. Resultados: Tanto a sessão de exercícios aeróbios quanto a sessão de
exercícios resistidos, comparando com os valores de repouso pré-exercício,
apresentaram redução dos níveis pressóricos de PAS. Já a PAD apresentou efeito
hipotensor somente após o exercício resistido e em um único momento (minuto 10 de
recuperação pós-exercício). Foi observado ainda que as duas sessões de exercícios
comparadas à sessão controle não obtiveram diferenças significativas entre si, exceto
no minuto 60, em que houve uma tendência à hipotensão pós-exercício. Entretanto, a
sessão de exercício aeróbio apresentou resultados mais eficazes de HPE, relacionada à
sessão de exercícios resistidos. Conclusão: Conclui-se que uma única sessão de
exercício físico é capaz de reduzir os valores pressóricos de hipertensos controlados,
apresentando implicações importantes, uma vez que pode servir como tratamento a
hipertensão, reduzindo as doses de medicamentos ou  servindo como coadjuvante ar as
doses medicamentosas.
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