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Introdução: A hipertensão arterial representa um dos maiores fatores de risco de
morbidade e mortalidade cardiovasculares constituindo um problema de saúde pública.
Uma estratégia frente este problema é o exercício resistido devido reduzir os níveis
pressóricos. Assim, tal população é incentivada a ter um envelhecimento ativo. Porém,
grande parte dos praticantes de exercício físico são expostos a temperaturas e umidade
relativa do ar elevadas, podendo levar a distúrbios termorregulatórios. Embora existam
inúmeros estudos que abordam o exercício físico para melhoria dos parâmetros
hemodinâmicos em hipertensas, poucos relacionam tais respostas em temperaturas
distintas para qualquer publico, sobretudo a mulheres hipertensas. Objetivo: O objetivo
deste estudo foi verificar e comparar as respostas hemodinâmicas agudas durante a
realização de sessões de exercícios resistidos em temperaturas e umidades relativas do
ar distintas em mulheres hipertensas controladas. Metodologia: Onze mulheres (70,36
anos, ±7,85) foram submetidas a duas sessões de exercício resistido, uma realizada em
ambiente não climatizado (SNC) e outra em ambiente climatizado (SC). A frequência
cardíaca (FC) foi aferida nos períodos repouso, durante (entre series de exercícios) e
no minuto 10 após as sessões. A pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foi
verificada após 10 minutos de repouso no período pré-exercício e nos minutos 1 e 10
após as sessões.
Para tratamento estatístico foi utilizado: ANOVA Oneway, teste “t” de Student para
amostras independentes. O programa estatístico Statical Package for social Sciences
–SPSS 14.0 for Resultados: Ao comparar os valores da FC entre as sessões o teste t de
Student para amostras independentes mostrou não haver diferença significativa
(p&#8804;0,05) entre as sessões em nenhum momento analisado (FCrepouso p=0,648;
 FCexercício p=0,883; FCapós 10’ p=0,180).
Quanto às correlações de delta a variável FC apresentou diferença significativas ao
analisar os valores intra sessões, relacionados a seguir: 1)Ambas as sessões
apresentaram aumento significativo da FC (SC p=0,01, SNC p=0,01) ao se comparar o
momento durante os exercícios com os valores de repouso (&#916;1); 2)Ambas as
sessões apresentaram redução significativa da FC (SC p=0,01, SNC p=0,045) ao se
comparar o momento após 10’ com o período durante os exercícios (&#916;2);
3)Quando se comparou a FC após 10’ do exercício com a FC de repouso (&#916;3) a
sessão não apresentou alteração significativa (p=0,079), já a sessão climatizada
apresentou redução da FC (SC p=0,01).
Ao analisar as variáveis PAS e PAD na SNC e SC, o teste t de Student para amostras
independentes possibilitou a comparação das respostas da pressão arterial entre as
sessões. Foi encontrado redução significativa na PAS após 10’ (p=0,042) da SC para a
SNC. Quanto a PAD não foi encontrada diferença significativa (p&#8804;0,05) em
nenhum momento analisado. Conclusão: Os resultados sugerem que a SNC ocasionou
maior estresse térmico, devido ter apresentado temperatura e umidade relativa do ar
maiores que a SC. Ainda, a resposta da PAS (após10\\\') na SC apresentou redução
significativa maiores; e as correlações de delta da FC na SC apresentaram reduções
maiores. 
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