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RESUMO 

 
O Brasil está envelhecendo e esta afirmação cria novas demandas de programas de 

saúde, manutenção e lazer para o público idoso. A hipertensão arterial sistêmica é 

uma doença crônica de condição multifatorial que prevalece entre os idosos. Por 

outro lado, a dança, que é praticada desde os povos da antiguidade para adorar 

seus deuses, evoluiu e atualmente é atividade física praticada em salões, sendo 

introduzida no Brasil pela família real, a dança de salão é aliada para a melhora das 

condições de saúde da terceira idade, conforme relata a literatura. Neste sentido, 

este trabalho buscou averiguar as implicações da dança de salão na pressão arterial 

sistêmica de mulheres idosas do projeto de extensão Envelhecer com Qualidade do 

Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão da Universidade Federal de 

Pernambuco – CAV/UFPE. Para efeito, a pesquisa buscou no método experimental 

a base para guiar as ações, associada à análise de cunho bibliográfico. Metade das 

idosas avaliadas tem entre 65 e 70 anos de idade, todas são hipertensas e utilizam 

medicamentos para controle da hipertensão arterial sistêmica. Como resultado da 

análise estatística, desde a primeira semana de atividade de dança de salão 

observou-se a redução da pressão arterial das mulheres, sendo ao longo de doze 

semanas comprovado o efeito hipotensor. Diante disso, pode-se perceber a 

importância da atividade de dança de salão como meio paliativo e alternativo para 

promover a redução da pressão arterial sistêmica, agindo como atividade de lazer e 

manutenção da saúde da população idosa, contribuindo para futuras pesquisas 

visando à adequação da demanda social futura de saúde e respeito aos idosos. 

Assim, conclui-se que a dança de salão é um meio eficaz de tratamento e controle 

da hipertensão arterial sistêmica de idosas. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Hipertensão. Dança de salão. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 
 

Brazil is aging and this statement creates new demands for health, maintenance and 
leisure programs for the elderly. The systemic arterial hypertension is a chronic 
disease of multifactorial condition that prevails among the elderly. On the other hand, 
dance, which has been practiced since the ancient peoples to worship their gods, 
has evolved and now is practiced in salons, being introduced in Brazil by the royal 
family, ballroom dancing is allied to improving the conditions of Health, as reported in 
the literature. In this sense, this study sought to investigate the implications of 
ballroom dancing on the systemic arterial pressure of elderly women in the extension 
Project “Aging with quality” of the Academic Center of Vitória de Santo Antão, 
Federal University of Pernambuco - CAV / UFPE. In order to do so, the research 
sought in the experimental method the basis for guiding the actions, associated to 
the bibliographic analysis. Half of the elderly women are between 65 and 70 years of 
age, all are hypertensive and use drugs to control systemic arterial hypertension. As 
a result of the statistical analysis, the reduction of the women's blood pressure was 
observed from the first week of the ballroom activity, and the hypotensive effect was 
demonstrated over twelve weeks. In view of this, it is possible to perceive the 
importance of the ballroom activity as a palliative and alternative means to promote 
the reduction of systemic arterial pressure, acting as a leisure activity and 
maintaining the health of the elderly population, contributing to future research aiming 
at the adequacy of the Future social demand for health and respect for the elderly. 
Thus, it was concludes that ballroom dancing is an effective means of treatment and 
control of systemic arterial hypertension in the elderly. 

 
 

 

Keywords: Aging. Hypertension. Balroom Dance 
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1 INTRODUÇÃO 

A população idosa do Brasil vem crescendo de forma acelerada, podendo até 

ser comparada a população dos países desenvolvidos (IBGE, 2012). Pelas 

características da sociedade atual, estima-se que no ano de 2025 a população idosa 

no Brasil chegue a 32 milhões, levando o país a ter a sexta população de idosos no 

mundo em números absolutos (PINHEIRO, COUTO E SILVA, 2003).  

Desde a década de 1960, as taxas de fecundidade vêm diminuindo em ritmo 

acelerado. A utilização de métodos contraceptivos, os custos elevados para 

manutenção da vida e programas de conscientização, pode ser algumas das 

explicações (KESLLER, ([2012]) et al.) 

O envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, de 

diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos – senescência - o que, 

em condições normais, não costuma provocar qualquer problema (BRASIL, 2006). O 

envelhecimento populacional é uma resposta à mudança de alguns indicadores de 

saúde, especialmente a queda da fecundidade e da mortalidade e o aumento da 

esperança de vida (BRASIL, 2006). 

A hipertensão continua sendo um fator de risco significativo na idade 

avançada e é predominantemente influenciada pela elevação da Pressão Arterial 

Sistólica (PAS) (AMADO; ARRUDA, 2004).  A hipertensão arterial acomete cerca de 

30% da população adulta, porém, quando a amostra é constituída apenas por 

idosos, este número sobe para 60% a 70% (DELBIN, MARIA ANDREIA, 2004). A 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um dos principais fatores de risco para 

morbidade e mortalidade cardiovascular (SCHENKEL, 2011). 

Libster (2006) mostra a importância da Dança de Salão (DS) para os idosos 

justificando sua contribuição ao promover atividades criativas e autênticas, através 

de maneiras originais de explorar os movimentos, ajudando-os desta forma a serem 

bem aceitos pelo grupo. Alguns estudos, também deixam evidente a importância das 

DS como forma de terapia, auxiliando o bem estar mental emocional e físico do 

idoso (ALLEN, 2003).  

Segundo Caldas (1999) a dança, como atividade física e, consequentemente 

a dança de salão, pode garantir a independência funcional do indivíduo, por meio da 
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manutenção de sua forma muscular, de sustentação e equilíbrio, potência aeróbica, 

movimentos corporais totais e, consequentemente, mudanças no estilo e na 

qualidade de vida. 

Nesse contexto, considerando a ausência de dados referentes ao assunto 

proposto no município de Vitória de Santo Antão /PE, verificou-se o efeito de um 

programa de aulas de dança na pressão arterial da população estudada. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Envelhecimento 

 Envelhecer faz parte do ciclo da vida. Para muitas pessoas o envelhecimento 

é uma dádiva, uma vez que nem todos conseguem, mas, para outras é um tormento, 

pois, na maioria das vezes, esta fase da vida relaciona-se com prolongamento do 

sofrimento, improdutividade, depressão, diminuição funcional, isolamento social e 

aumento da dependência física (VILELLA; CARVALHO; ARAÚJO, 2006, p.2.). 

É sabido que a população idosa vem aumentando. Para Oliveira, et al. (2008, 

p.242), isto se deve devido a alguns fatores, tais como: diminuição da mortalidade 

geral e das taxas de fecundidade, o melhoramento de saneamento e infraestrutura 

básica, assim como, os avanços da medicina e da tecnologia, entre outros.  

Torna-se cada vez mais necessário o redirecionamento de atitudes que 

promovam a melhoria na qualidade de vida da população idosa. Para isso, é 

importante cultivar o entendimento de que envelhecer perpassa a esfera de um 

processo individual, contemplando também o cultural e o social. O envelhecimento 

deve ser entendido como um processo biológico, psicológico e social (FAZZIO, 

2012, p.2).   

A prática de atividade física é, sem dúvida, fundamental para a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. Leal e Haas (2006, p. 67), mencionam que para o 

aprimoramento da qualidade de vida dos idosos é primordial a realização de 

exercício físico e que a dança é um dos exercícios mais procurados nesta fase da 

vida.  

 

2.2 Hipertensão Arterial Sistêmica  

            

A hipertensão arterial ou pressão alta, como é popularmente conhecida, é 

uma doença provocada por diversos fatores que prevalece bastante entre os idosos: 
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cerca de 60% desta população é acometida por esse mal, cita Oliveira et al., (2008, 

p.242).  

A classificação da HAS está de acordo com níveis pressóricos demonstrados 

na tabela 1 

 

Tabela 1 - Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual no consultório (> 18 anos) 

Classificação Pressão sistólica (mmHg) Pressão diastólica (mmHg) 

Ótima                      <120 < 80 

Normal < 130 < 85 

Limítrofe  130–139 85–89 

Hipertensão Estágio I 140-159 90-99 

Hipertensão Estágio II 160-179 100-109 

Hipertensão Estágio III ≥ 180 ≥ 110 

Hipertensão sistólica isolada ≥ 140 < 90 

Fonte: SBC, 2010. 

 

De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2016), são 

fatores de risco para hipertensão arterial: idade, sexo e etnia, excesso de peso e 

obesidade, ingestão de sal, ingestão de álcool, sedentarismo, fatores 

socioeconômicos e genéticos.  

 

2.2.1 Idade 

Segundo estudos populacionais a prevalência HA é maior quanto mais 

elevada for a faixa etária. O homem, até os 50 anos, tem risco três vezes maior que 

a mulher da mesma idade; essa diferença diminui após a menopausa (AMADO; 

ARRUDA, 2004).   

 

2.2.2 Sexo e Etnia 

Segundo a literatura, indivíduos negros apresentam prevalência de 

hipertensão duas vezes maior que caucasianos (AMADO; ARRUDA, 2004). 

Estimativas globais sugerem taxas de hipertensão mais elevadas para homens até 
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os 50 anos e para mulheres a partir da sexta década (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2007, p. e31 apud KEARNEY; 2005, p.365:217-23). 

.  

2.2.3 Excesso de peso e Obesidade 

Independentemente do valor do IMC, a distribuição de gordura, com 

localização predominantemente no abdome, está frequentemente associada com 

resistência à insulina e elevação da pressão arterial. Assim, a obesidade central 

abdominal é um fator preditivo de doença cardiovascular (BRASIL, 2006). 

 

2.2.4 Ingestão de Sal 

A população brasileira apresenta um padrão alimentar rico em sal, açúcar e 

gorduras. Em contrapartida, em populações com dieta pobre em sal, como os índios 

brasileiros Yanomami, não foram encontrados casos de HAS (SBC, 2006; 

MARTINEZ; LATORRE, 2006). Por outro lado, o efeito hipotensor da restrição de 

sódio tem sido demonstrado (APPEL, 1997; MACGREGOR, 2009). 

 

2.2.5 Ingestão de Álcool 

Recomenda-se limitar a ingestão de bebida alcoólica a 30 ml/dia de etanol 

para homens e a metade desta quantidade para mulheres, preferencialmente, com 

as refeições (BRASIL, 2006). 

 

2.2.6 Sedentarismo  

O sedentarismo constitui importante fator de risco, já estando bem 

estabelecida a ocorrência de maior taxa de eventos cardiovasculares e maior taxa 

de mortalidade em indivíduos com baixo nível de condicionamento físico 

(MONTEIRO; DARIO FILHO, 2004). 

 

2.2.7 Socioeconômicos 

Nível socioeconômico mais baixo está associado a maior prevalência de 

hipertensão arterial e de fatores de risco para elevação da pressão arterial, além de 

maior risco de lesão em órgãos-alvo e eventos cardiovasculares (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2007). 
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2.2.8 Genética 

Estudos brasileiros que avaliaram o impacto de polimorfismos genéticos na 

população de quilombolas não conseguiram identificar um padrão mais prevalente. 

Esses estudos mostraram forte impacto da miscigenação, dificultando ainda mais a 

identificação de um padrão genético para a elevação dos níveis pressóricos 

(BRAZILIAN GUIDELINE OF ARTERIAL HYPERTENSION, 2016). Amado e Arruda, 

(2004, p.96) referência que o aumento da prevalência da hipertensão arterial na 

mulher idosa deve-se ao fato do ganho de peso e das modificações hormonais 

decorrentes do período da menopausa.  

Apesar do número reduzido de estudos acerca do efetivo controle da 

hipertensão arterial através da dança, é sabido por todos que a realização de 

exercícios físicos, sob a orientação de um profissional de educação física e de 

outros profissionais adequados contribui de forma bastante positiva para a boa 

saúde e qualidade de vida das pessoas. 

 

2.3 Hipertensão arterial sistêmica e exercício físico 

 

O exercício físico regular é recomendado, atualmente, na prevenção e no 

tratamento não medicamentoso da hipertensão arterial (ARCH INTERN MED 1, 

1993; J HYPERTENS, 1991). 

Algumas modificações no estilo de vida que podem reduzir a pressão arterial 

são: a prática de exercício físico e a mudança dos hábitos nutricionais, com redução 

da ingestão de sódio e controle do peso (GRAVINA; GRESPAN; BORGES, 2007). 

          

O treinamento aeróbio regular tende a reduzir a PA, tanto em repouso quanto 

durante exercício submáximo, porquanto a maior redução ocorre na PAS, podendo 

haver redução ou não na PAD (PESCATELO, 2004).  O treinamento aeróbico por 

exercícios predominantemente isotônicos ou dinâmicos geralmente não modifica, 

nos normotensos, os níveis de pressão arterial sistólica e diastólica em repouso 

(ARPAD, 1996).  
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2.4 Danças de salão  

 

A dança é regularmente praticada como atividade de lazer pela população 

idosa; (DELBIN, 2004), alguns estudos colocam a prática da dança de salão como 

uma boa alternativa para a melhora das condições de vida na terceira idade 

(CASAS, 2009; QUITES, 2006). 

Dança e caminhada são tipos de atividades físicas recomendadas para o 

indivíduo hipertenso. Schenkel (2011, p.27), relata o fato de a dança de salão ser 

utilizada na reabilitação cardiopulmonar e metabólica, melhorando e preservando as 

capacidades funcionais, a autoestima e a socialização. Para esse autor a dança 

apresenta um efeito hipotensor agudo da pressão arterial, apesar dos poucos 

estudos realizados sobre o tema (SCHENKEL, 2011). A dança a dois, é uma 

atividade saudável que traz benefícios para o corpo, como a melhoria da capacidade 

física e redução dos estados depressivos (ALMEIDA, 2015). Provavelmente, o que 

todos querem diante da pista de dança, é simplesmente a busca do prazer 

(ALMEIDA, 2005). 

Segundo Almeida (2005), a dança de salão é um recurso interessante, capaz 

de contribuir para a autonomia e independência do individuo idoso, mantendo-o 

sempre ativo e participativo, socialmente. 

A dança pode ser uma abordagem não farmacológica alternativa no controle 

da pressão arterial em mulheres idosas, melhorando assim a qualidade de vida 

desta população (ZANESCO; DELBIN; MORAES, 2004, p. 63 e 64). O exercício 

físico realizado por meio da dança foi efetivo na redução dos valores da pressão 

arterial de mulheres hipertensas. 

 

2.5 Qualidade de Vida 

 

Atualmente o conceito mais aceito de qualidade de vida é preconizado pela 

Organização Mundial da Saúde (1998), afirmando que: 

 

[...] qualidade de vida reflete a percepção dos indivíduos de que suas 
necessidades estão sendo satisfeitas ou, ainda, que lhes estão sendo 
negadas oportunidades de alcançar a felicidade e a autorrealização, com 
independência de seu estado de saúde físico ou das condições sociais e 
econômicas (OMS, 1998, p.29). 
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Conceitos como saúde, estilo de vida e bem estar são utilizados por muitas 

pesquisas como sinônimos de qualidade de vida, por causa, da falta de consenso 

teórico (VECCHIA et al., 2005). 

 

     

2.6  Projeto de Extensão Envelhecer com Qualidade 

O projeto de extensão envelhecer com qualidade, foi criado em 2014 pelo 

docente da Universidade Federal de Pernambuco – Campus Vitória, Flávio Campos 

de Morais, depois de uma pesquisa com idosas hipertensas cadastradas no 

Programa Saúde da Família, na unidade da Bela Vista no município de Vitória de 

Santo Antão-PE; no qual, verificou-se a necessidade de modificar a estratégia de 

atuação com atividades de promoção da saúde voltadas para um público específico 

que pudesse ser acompanhado para a realização de intervenções em caráter 

contínuo.   

Desde a sua criação até os dias atuais, o envelhecer com qualidade é um 

projeto gratuito sendo ofertado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

O objetivo do projeto é promover ações de saúde à população de Vitória de Santo 

Antão constituída por meio da participação intersetorial da UFPE/CAV, Prefeitura 

Municipal e comunidade local, contemplando o estabelecimento de vínculos de 

corresponsabilidade e cogestão pela melhoria da qualidade de vida da população e 

da formação curricular dos discentes. 

As ações são realizadas durante uma hora, no Ginásio poliesportivo da 

comunidade da Bela Vista, nas terças, quartas e quintas-feiras das 08 horas às 09 

horas. Todas as ações visam contemplar o público idoso em diferentes faixas etárias 

e grupos sociais, indistintamente. Nas ações ocorrem aulas de ritmos e dança de 

salão com duração de 60 minutos, sendo ministradas por discentes dos cursos de 

Bacharelado e Licenciatura em Educação Física. Antes e depois das ações, os 

discentes do curso de Enfermagem fazem a medição da pressão arterial do público  

participante das aulas.  

A promoção da saúde envolve a participação dos diversos setores da 

sociedade, os quais devem realizar parcerias na tentativa de buscar resoluções para 

os problemas da comunidade. Nesse sentido, um dos eixos temáticos propostos a 

fim de intensificar um modo mais proativo de operar a promoção da saúde diz 
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respeito à qualidade de vida. Sendo assim, o envelhecer com qualidade desenvolve 

e executa ações educativas interdisciplinares voltadas para as necessidades de 

saúde da população assistida pelo projeto.  

No âmbito da Educação Física, também são desenvolvidas e realizadas as 

atividades de caráter lúdico e recreativo por meio de jogos (teatrais, cantados e 

populares) e atividades rítmicas e expressivas, para manutenção e melhoria da 

saúde, da qualidade de vida e dos aspectos psicomotores. As ações pontuais 

realizadas pelo projeto de extensão envelhecer com qualidade, evidenciaram uma 

resposta positiva da população, por causa, das intervenções contínuas à promoção 

da saúde que diz respeito ao estilo de vida saudável.  

Antes de existência do projeto, a comunidade local era cercada pelo desafio 

da ausência de orientação e do acompanhamento comprometidos para o benefício à 

saúde da população. Na tentativa de preencher essas lacunas, as atividades de 

educação e promoção em saúde do envelhecer com qualidade se tornaram de 

grande importância para o público participante. O projeto estimula a melhoria da 

qualidade de vida através da construção de uma consciência cidadã para o cuidado 

da saúde, promovendo a participação da população nas ações em Vitória de Santo 

Antão.  
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3 OBJETIVOS 

  

3.1 Objetivo Geral 

Investigar as respostas hipotensoras de um programa de dança de salão de 

doze semanas em mulheres idosas hipertensas. 

 

3.1  Objetivos Específicos 

a) Avaliar a Pressão arterial das idosas; 

b) Avaliar os efeitos agudos e crônicos dos níveis pressóricos no início da 

pesquisa e após doze semanas; 

c) Avaliar as características socioeconômicas do grupo de idosas; praticantes de 

dança de salão. 
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4 HIPÓTESE 

  A dança de salão é uma atividade que contribui para a redução dos níveis 

pressóricos de idosas hipertensas. 
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5 METODOLOGIA 

5.1   Sujeitos da pesquisa 

A amostra foi composta por 10 Idosas hipertensas controladas por 

medicamentos, com média de idade entre 60 e 80 anos, que participam de práticas 

de dança no Projeto de Extensão Envelhecer com Qualidade. 

5.2   Procedimentos éticos 

Inicialmente foi realizado contato com as participantes do Projeto de Extensão 

Envelhecer com Qualidade. As idosas receberam informações no que diz respeito 

aos objetivos e procedimentos do estudo. As que concordaram em participar da 

pesquisa assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO A). O 

estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde (CCS-UFPE) obedecendo às exigências da Resolução n. 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde, sob o número de registro 059/15 e folha de rosto: 

297064.  

 

5.3 Aplicação do Questionário sobre as Características 

Socioeconômicas e Demográficas 

O questionário sobre as características socioeconômicas e demográficas é 

composto por 14 questões (ANEXO A), abrangendo questionamentos sobre a idade 

das idosas participantes, o estado civil, a escolaridade, se trabalha, se são 

aposentadas, situação econômica, coabitação, fonte de renda, tempo que frequenta 

a dança, se faz outro tipo de atividade física, se toma medicamento para 

hipertensão, se fuma e se tem diabetes (MORAIS, 2011).                         

As participantes receberam os questionários sobre as características 

socioeconômicas e demográficas (APÊNDICE A), no próprio local da atividade de 

dança e responderam as questões auxiliadas pela pesquisadora. 
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5.4  Medição da Pressão Arterial 

As medidas da pressão arterial foram realizadas nos seguintes momentos: 

 1) pressão arterial sistólica e diastólica antes da dança;  

 2) pressão arterial sistólica e diastólica após a dança.  

 

Foram incluídas todas as idosas que atenderam aos seguintes requisitos:  

a) ter idade entre 60 a 80 anos;  

b) apresentar hipertensão arterial sistêmica;  

c) não fumante; d) não estar sendo submetida a dietas especiais;  

e) não estar participando de outro programa de EF nos últimos três meses.   

 

Foram critérios de exclusão: 

 a) ingestão de álcool;  

b) difícil deambulação. 

 

As aulas de dança foram realizadas três vezes por semana, com duração de 

60 minutos cada, durante doze semanas. A pressão arterial foi avaliada sempre no 

período da manhã, seguindo os procedimentos para medida da pressão arterial da 

Sociedade Brasileira de Hipertensão. Foram utilizados esfigmomanômetro de coluna 

de mercúrio (Marca Medicate) e estetoscópio (Marca Premium) para aferição da 

pressão arterial.  A pressão arterial sistêmica foi aferida no período de dez minutos 

antes do início das aulas e até dez minutos após o término das sessões de dança. 

As medidas da pressão arterial foram realizadas sempre pelo mesmo avaliador. 

Algumas idosas usavam mais de um tipo de medicamento durante a prática de 

dança, a análise da pressão arterial das idosas foi feita apenas uma vez por semana 

no último dia da prática de dança.   

No momento da medição da pressão arterial das idosas durante as sessões 

de dança, elas estavam sobre efeito dos medicamentos hipertensivos descritos na 

tabela 2, conforme são apresentados os dados no item Resultados. 
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5.5  Análise dos Dados 

Para verificar se as variáveis (PAS e PAD) analisadas diferiram nos períodos 

pré e pós EF, utilizou-se o teste t de Student (Pareado) para verificar as associações 

entre as variáveis. Adotou-se o nível de significância de p < 0,05, e todas as análises 

foram realizadas no EXCEL - Windows 2016.  
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6 RESULTADOS  
Na tabela 2,são apresentadas o número da amostra quanto às características 

socioeconômicas e demográficas.  
 
Tabela 2 – Descrição da amostra quanto às características socioeconômicas e 

demográficas das idosas. 
VARIÁVEIS NÚMERO DA AMOSTRA (N = 10) 

Idade (anos) 
     60 – 64 
     65 – 70 
     71 – 75 
     76 – 80 
     >80 

 

2 
5 
1 
2 
0 

Estado Civil 
     Casada 
     Solteira 
     Viúva 
     Divorciada 

 
3 
2 
4 
1 

Escolaridade 
     Nenhuma 
     Ensino Fundamental 
     Ensino Médio 
     Ensino Superior 

 
1 
8 
1 
0 

Coabitação 
     Cônjuge 
     Filhos e/ou netos 
     Cônjuge, filhos e/ou netos 
     Sozinha 
Fontes de Renda 
     Trabalha 
     Aposentada 

 

0 
6 
2 
2 
 

0 
10 

Faixa de Renda (salário mínimo) 
     0 – 1 
     1 – 2 
     3 – 4 
     ≥5 
Frequenta Outro Tipo de Atividade Física 
     Sim                                                                                               
     Não 
Toma Medicamento para Hipertensão 
     Sim 
     Não 
É fumante 
     Sim 
     Não 
Tem Diabetes 
     Sim 
     Não         

 
0 
8 
2 
0 
 

0 
10 
 

10 
0 
 

0 
10 
 

0 
10 

     Fonte: SANTOS ( 2016). Dados obtidos na pesquisa. 
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A partir dos dados apresentados na Tabela 2, verificou-se que 50% das 

idosas têm idades entre 65 e 70 anos, 50% são viúvas, 80% possui nível 

fundamental, 50% vivem com filhos/netos, 100% são aposentadas e 80% recebem 

de 1 a 2 salários mínimos, 100% fazem uso de medicamentos para hipertensão e 

100% não são diabéticas. 

 

Na Tabela 3 a seguir, são apresentados os medicamentos que as idosas 

utilizavam durante o período em que participavam do projeto. 

  

 

Tabela 3 – Tipos de medicamentos que estavam sendo utilizados pelas idosas participantes.  

Medicamentos Número da Amostra 

Diuréticos 5 

ARA II 2 

Bloqueadores de Canal de Cálcio 2 

IECA 

Betabloqueadores 

3 

1 

Fonte: SANTOS( 2016). Dados obtidos na pesquisa. 

 

 

Conforme os valores apresentados na Tabela 3, fica evidente que 50% das 

idosas fazem uso de diuréticos, estando os outros medicamentos bem distribuídos 

entre elas. 
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Gráfico 1- Resposta hipotensora da dança na PAS de idosas hipertensas – Vitória 
de Santo Antão/PE 2016. 
 

 

Fonte: SANTOS (2016). Dados obtidos na pesquisa.  
Legenda: *p>0,05 diferença significativa – test t student pareado 
 

Na 1ª semana de sessão de dança houve uma redução na Pressão Arterial 

Sistólica (PAS) de todas as idosas após sessão de dança onde pode ser observado 

um nível de redução significativo nas idosas 2 e 3.  

           Gráfico 2 – Resposta hipotensora aguda da dança na PAD de idosas 
Hipertensas – Vitória de Santo Antão/PE- 2016 

 

Fonte: SANTOS (2016). Dados obtidos na pesquisa. 
Legenda: *p>0,05 diferença significativa – test t student  pareado 
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Na 1ª semana de sessão de dança houve uma redução na Pressão Arterial 

Diastólica (PAD) de todas as idosas após sessão de dança, onde mostra que as 

idosas 3 e 4 tiveram uma redução significativa, enquanto as demais se mantiveram 

numa mesma faixa de redução. 

 

Gráfico 3 – Resposta hipotensora crônica da dança na PAS de idosas Hipertensas – 
Vitória de Santo Antão/PE 2016 
 

 

Fonte: SANTOS (2016). Dados obtidos na pesquisa. 
Legenda: *p>0,05 diferença significativa – test t student pareado 
 

Da 1ª semana de sessão de dança até a última semana, houve uma redução 

na PAS e PAD de todas as idosas após sessão de dança, onde mostra que as 

idosas 3 e 4 tiveram uma redução significativa, enquanto as demais se mantiveram 

numa mesma faixa de redução. 
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Gráfico 4 – Resposta hipotensora crônica da dança na PAD de idosas 
Hipertensas – vitória de Santo Antão/PE 2016 
 

 

Fonte: SANTOS, (2016). Dados obtidos na pesquisa. 
Legenda: *p>0,05 diferença significativa – test t student pareado 

 

Da 1ª semana de sessão de dança até a última semana, houve uma redução 

na Pressão Arterial Diastólica (PAD) de todas as idosas após sessão de dança, 

onde mostra que as idosas 3 e 4 tiveram uma redução significativa, enquanto as 

demais se mantiveram numa mesma faixa de redução. 
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7 DISCUSSÃO 

O referido estudo fez a comparação do comportamento da PAS e PAD, em 

idosas hipertensas sob uso de medicamentos anti-hipertensivos, antes e depois de 

seis sessões de dança. Apesar do reduzido número de informações acerca do 

impacto das danças de salão sobre os níveis pressóricos, os resultados obtidos se 

assemelham aos, usualmente, propostos na literatura para a maioria dos exercícios 

aeróbicos. Os principais resultados mostram que a prática continuada da dança 

resultou na diminuição tanto nos valores absolutos da PAS e PAD após cada sessão 

de dança, sugerindo o efeito hipotensor agudo do exercício de dança, como nos 

valores absolutos da PAS e PAD  (basais) no primeiro dia de pesquisa  ao final de 

seis semanas de estudo o que sugere um efeito hipotensor crônico do exercício de 

dança. Como foi demostrado que sessões contínuas de dança resultam em 

hipotensão em mulheres hipertensas sob uso de medicamentos anti-hipertensivos, 

esses resultados contribuem para melhor compreensão do efeito hipotensor do 

exercício. 

Dentre os medicamentos utilizados, os inibidores da conversão de 

angiotensina não influenciam diretamente a FC, podendo resultar na diminuição da 

PA (ACSM, 2000), os diuréticos não exercem influência direta sobre a FC, 

diminuindo ou não tendo efeito na PA durante EF, o bloqueador do canal de cálcio 

pode diminuir elevar ou não ter efeito sobre a FC no repouso e no exercício, 

diminuindo a PA. Os resultados observados neste estudo estão de acordo com as 

pesquisas que verificaram o benefício do exercício tanto agudo (TAYLOR-TOLBERT, 

2000; ARITA et al., 2001; MACDONALD, 1999) como crônico (CORNELISSEN et al., 

2005; Rondon et al, 2002) no controle da PA em indivíduos hipertensos. Cornelissen 

e Fagard (2005) afirmam que o treinamento aeróbio é capaz de levar a PA a níveis 

mais baixos, e segundo Halliwill (2001) esse resultado se deve a diminuição da 

resistência vascular periférica. Um fator que influencia, de forma importante, a 

redução da pressão arterial pós-exercício é o nível inicial da pressão arterial. O 

efeito hipotensor do exercício é mais expressivo em pessoas que partem de valores 

iniciais de pressão arterial mais elevados (NEGRÃO, 2001). De acordo com a 

literatura a queda da PA de maiores duração e magnitude são dadas através de EFs 

dinâmicos realizados em intensidades submáximas entre 40% e 80% do pico de 

oxigênio (CLEREOUX et al.,1992), e  que no período de recuperação, a duração da 
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sessão de exercício é fator importante na magnitude da redução da PA. Exercícios 

com duração entre 20 e 60 minutos fazem com que a redução da PA perdure por 

mais tempo (CLEREOUX et al.,1992). 

Caminhadas, natação ou cicloergometros são exercícios que são realizados 

com movimentos cíclicos e com participação de grandes grupos musculares, por 

isso, promovem maior redução na PA. Porém, os mecanismos pelos quais o 

exercício físico é capaz de diminuir a PA ainda são bastante discutidos (NEGRÃO, 

2001). Entretanto, fatores hemodinâmicos, humorais e neurais estão relacionados 

(MONTEIRO;SOBRAL FILHO, 2004).  Fazem parte dos fatores hemodinâmicos a 

diminuição da resistência vascular periférica e também a redução do débito cardíaco 

(KRINSKI et al., 2006), que pode estar associada à uma menor FC (NEGRÃO, 2001) 

e à redução do volume sistólico (NEGRÃO, 2001).   A diminuição da atividade 

simpática explica o fator neural relacionado à redução da PA pós-exercício 

(RONDON et al., 2002).  Em relação aos fatores humorais, destacam-se a redução 

da resistência à insulina a produção de substâncias vasoativas, como o peptídeo 

natriurético atrial (POWERS; HOWLEY, 2000), fatores relaxantes derivados do 

endotélio, que interagem com o músculo liso vascular, atenuando o efeito constritor 

direto das catecolaminas (MACDONALD et al., 1999). 

Com isso, observou-se que as Danças de Salão enquanto exercício aeróbico 

contínuo contribuem de maneira significativa na redução da Pressão Arterial, 

principalmente na Pressão Arterial Sistólica e Pressão Arterial Distólica pós-

exercício, sugerindo um efeito hipotensor crônico e na Pressão Arterial Sistólica de 

repouso após seis semanas compreendendo um efeito hipotensor crônico. 
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8 CONCLUSÃO 

           

Os dados preliminares deste trabalho mostram que, um programa de dança 

de salão de doze semanas pode se constituir numa alternativa positiva no 

tratamento da Pressão Arterial de idosas hipertensas. Da mesma forma, os 

resultados mostraram que todas as idosas tiveram queda na pressão arterial, 

revelando um efeito hipotensor da PAS e PAD. Recomenda-se que é preciso 

aprofundar mais os estudos nessa área para relacionar o real efeito da dança na 

pressão arterial de idosas hipertensas. 
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ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 (de acordo com a Resolução n. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde) 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “EFEITO DA DANÇA NA 
PRESSÃO ARTERIAL DE MULHERES IDOSAS HIPERTENSAS DO PROJETO DE 

EXTENSÃO ENVELHECER COM QUALIDADE CAV/UFPE” 

Orientações: 

1.  Sua participação não é obrigatória e será mantida em sigilo; 

2.  A qualquer momento poderá retirar o seu consentimento e deixar de participar da 
pesquisa se sentir algum incômodo e/ ou achar necessário; 

3. Os dados da pesquisa serão publicados respeitando a sua privacidade. Qualquer 
dúvida pergunte ao pesquisador com quem você esta conversando neste momento.  

4. O objetivo da pesquisa é: Investigar os efeitos da dança na pressão arterial de 

mulheres idosas hipertensas do projeto de extensão envelhecer com qualidade 

CAV/UFPE. 

5.  Este estudo apresenta como benefícios, propor mais uma alternativa na melhoria 

do desempenho aeróbico.  

6. Um dos riscos de sua participação pode ser constrangimento para responder as 

questões ou uma queda, mas se isso acontecer você será conduzido (a) 

rapidamente pelo pesquisador ao hospital João Murilo de Oliveira localizado em 

vitória de Santo Antão/PE, e terá acompanhamento médico.  

7.  Para o estudo serão necessários seus dados antropométricos, avaliação da 

pressão arterial, teste de caminhada 6min e responder questionários (sobre seu 

perfil e qualidade de vida). 

 

 8. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o e-mail do 

pesquisador responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, a qualquer momento. 

Graciele Maria da Conceição dos Santos. Tel.: 81 9-8603.1354. E-mail: 

gracisantos2@hotmail.com  

Comitê de Ética em Pesquisa (Av. Professor Moraes Rego s/n Cidade Universitária, 

Recife/PE. CEP: 50670-901 Tel.: 81 2126 8588).   

Eu,________________________________________________,RG _________ 

declaro que fui devidamente informada pela pesquisadora Graciele Maria da 
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Conceição dos Santos,  sobre as finalidades da pesquisa e aceito participar como 

voluntária. 

Vitória de Santo Antão, ______ de________________ de 2016.        

________________________                        ________________________   

           Assinatura da idosa                                         Assinatura do 

Pesquisador                           

    ______________________                             ________________________ 

                Testemunha 1                                                  Testemunha 2 
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APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA  

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E CIÊNCIA DO ESPORTE 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO E DEMOGRÁFICO 

  

1- Nome: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2- Idade (Anos) 

 

60 – 64 (   ) 

65 – 70 (   ) 

71 – 75 (   ) 

76 – 80 (   ) 

>80 (   ) 

 

3- Estado civil:  

 

Solteira (  )  

Casada (  ) 

Divorciada/separada (  )  

Viúva (  )  

 

4- Escolaridade:  

Analfabeta (  )  

Ensino fundamental (  )  

Ensino médio (  )  

Ensino superior (  ) 

 

5- Trabalha? 

Sim (  )  

Não (  ) 

 

6-  É aposentada? 

Sim (  )  

Não (  ) 

 

7- Como classifica a sua situação econômica? 
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Má (  )  

Média (  )  

Boa (  ) 

 

8- Faixa de renda 

0-1 (  )  1-2 (  )  2-3 3-4 (  ) ≥ 5 (  ) 

 

9- Mora com alguém?  

  

Cônjuge (  ) Filhos e cônjuge (  ) Filhos e Netos (  ) Netos (  ) Sozinha (  ) 

 

10- Há quanto tempo frequenta a dança? 

Menos de um ano (  ) Um ano (  ) Dois anos ou mais (  ) 

 

 

11- Frequenta outro tipo de atividade física que não seja a dança? 

Sim (  ) Não (  ) 

12- Toma Medicamento para hipertensão? 

 

Qual?  -------------------------------  

 

13- É fumante? 

Sim (  ) Não (  ) 

 

14- Tem diabetes?  

Sim (  ) Não (  ) 

 

 

 


