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Introdução: O envelhecimento acarreta alterações funcionais e cardiovasculares que
podem favorecer o desenvolvimento da hipertensão arterial(HA). Contudo, a prática de
exercícios físicos tem sido considerável na prevenção e tratamento da HA. No entanto,
especialmente no Vale do Aço, os idosos praticantes são expostos a temperaturas e
umidades relativas do ar elevadas. O exercício físico nestas condições,principalmente
em intensidades moderada a intensa e superior a 20 minutos,acarreta o aumento da
temperatura corporal,ocasionando alterações no sistema cardiovascular. Portanto,as
respostas hemodinâmicas durante e após a prática de exercícios físicos com diferentes
durações em ambientes quentes e úmidos por hipertensos necessitam ser mais
investigadas. Objetivo: Verificar e comparar as respostas hemodinâmicas durante a
realização de sessões agudas de exercícios aeróbios com diferentes durações em
temperaturas e umidades relativas do ar distintas em idosas hipertensas controladas.
Metodologia: Nove mulheres idosas hipertensas controladas com medicamentos
anti-hipertensivos (69,33 ± 8,70 anos de idade) foram submetidas a quatro sessões
randomizadas de exercícios aeróbios: duas sessões em ambiente climatizado com
controle de temperatura e umidade relativa do ar, sendo uma com 20 minutos e a outra
com 30 minutos de duração; e duas sessões em ambiente não climatizado, sendo uma
com 20 minutos e a outra com 30 minutos de duração. As respostas hemodinâmicas
foram mensuradas em repouso, durante as sessões aeróbias, imediatamente após as
sessões e nos minutos 1, 2, 3, 5 e 10 minutos pós- exercício. Resultados: A ANOVA
não reportou diferenças significativas entre as sessões de exercícios, tanto no ambiente
climatizado quanto no não climatizado. No entanto, os valores das temperaturas e
umidades relativas do ar obtidas nas sessões de exercícios demostraram que as sessões,
principalmente as não climatizadas, foram administradas em temperaturas elevadas
(sessão de 20´ = 31,26 ± 5,17 ºC; sessão de 30´= 30,14 ± 3,67 ºC), e que a média da
umidade relativa do ar foi superior ao limite recomendado na literatura para
evaporação facilitada (sessão de 20´ = 65,00 ± 5,83 % UR; sessão de 30´= 62,00 ±
7,94 % UR). Do mesmo modo, conforme a média do % da Frequência Cardíaca obtida
nas sessões de exercícios, estas foram conduzidas com alta intensidade (67,75 ± 1,89),
sobretudo para o idoso hipertenso, que possui o sistema cardiovascular mais
fragilizado. Conclusão: Os resultados deste estudo demonstraram que não houve
diferença significativa entre as sessões de exercícios,tanto no ambiente climatizado
quanto no não climatizado,possivelmente pelo tempo de moradia,da aclimatação e pela
adaptação das voluntárias à duração,intensidade e movimentos realizados nas
sessões,que foram similares aos que elas já realizavam nas aulas do projeto.
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