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Introdução: A hipertensão arterial representa um fator de risco cardiovascular e está
associada ao envelhecimento e sedentarismo. Todavia, a prática de exercícios físicos
pode proporcionar uma redução da pressão arterial e do duplo produto(pressão arterial
sistólica multiplicada pela freqüência cardíaca). Há na literatura estudos que
demonstraram redução desses parâmetros fisiológicos após sessões agudas de
exercícios aeróbios e resistidos. Contudo, em relação à população idosa existe uma
carência de estudos, especialmente envolvendo modalidades como dança,aeróbica e
ginástica com pesos livres. Assim, investigar tais atividades é importante, haja vista
que essas são comumente praticadas por idosos, pois envolvem aspectos de
socialização. Objetivo: Verificar e comparar as respostas hemodinâmicas 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 ginástica com pesos livres(agachamento,rosca
direta,flexão de joelhos,tríceps,panturrilha,abdução de ombros), com 3 séries de 12
repetições; uma sessão de ginástica aeróbica a 50% da Frequência cardíaca de reserva
e uma sessão controle(sem exercícios).
As respostas da pressão arterial, da freqüência cardíaca serão mensuradas em repouso,
logo após as sessões de exercícios, sessão controle e nos minutos 10,20,30,40,50 e 60
minutos pós- exercício. As mensurações da pressão arterial sistólica e freqüência
cardíaca possibilitarão o cálculo do duplo produto. Resultados: Até o presente
momento, não foi possível a obtenção de resultados devido a não realização da coleta
de dados que está prevista para outubro de 2011. Conclusão: Até o presente momento,
não se pode concluir devido a não realização da coleta de dados e da obtenção de
resultados.
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