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Introdução: Atualmente a hipertensão arterial constitui um fator primordial ao
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, principalmente a partir dos 60 anos,
devido ao enrijecimento da aorta e das grandes artérias. Sendo assim inúmeros estudos
tem apontado a existência de efeito Hipotensor após uma única sessão de exercícios
aeróbios. Entretanto, ainda há controvérsias quanto a duração das sessões que podem
promover maior efeito hipotensor pós exercício (HPE). Visto que nem sempre os
resultados são consistentes devido ao fato de que diversas variáveis como intensidade,
duração, tipo de exercício, pode influenciar a resposta hipotensora, reforça-se então a
relevância do referente trabalho. Objetivo: Levando em conta que a HPE possa sofrer
influencia da duração do exercício, a presente revisão de literatura tem a finalidade de
analisar e comparar as respostas hemodinâmicas após sessões agudas de exercícios
aeróbicos realizados de forma continua com diferentes durações em idosas hipertensas
controladas. Metodologia: O referente estudo diz respeito a uma revisão literária,
produzida por meio de consultas aos bancos de dados LiLACS, SciELo e Google
acadêmico.  Para um melhor aproveitamento no que tange o uso das referidas bases,
utilizou-se as seguintes palavras chave: Hipertensão, exercício aeróbico, Hipotensão e
idosas. Utilizou-se para tal, artigos empregando diferentes metodologias, exceto
experimentos em animais. No entanto foram aplicados ao estudo artigos que possuíam
divergências quanto à duração e o tipo de atividade aeróbia, ressaltando que a busca
foi realizada não apenas sobre o público idoso, visto que grande parte da literatura
refere-se a outros segmentos populacionais. Resultados: Para a elaboração do referente
trabalho foram encontrados 32 artigos. No entanto apenas 28 artigos foram utilizados
para análise do estudo, abrangendo temas diretamente relacionados á atividade aeróbia
como meio anti hipertensivo em idosos hipertensos controlados, entre os quais 3
artigos envolviam comparação entre hipertensos e normotensos; um total de 12 artigos
demonstraram que houve declínio significativo dos níveis pressóricos após uma única
sessões de exercícios aeróbios de intensidade contínua, porém com maior relevância
em indivíduos hipertensos controlados, por outro lado 3 dos artigos demonstraram  que
não houve significância quanto a duração das sessões de exercícios, 05 estudos
demonstraram maior efeito hipotensor em sessões de 30 á 60 min, e 4 artigos em
sessões de até  15 min caracterizando um período de curto prazo,  Assim sendo, os
estudos aqui mencionados utilizaram recursos como bicicleta ergométrica,
cicloergômetros e caminhadas como seleção das atividades aeróbicas,  numa
intensidade em torno de 50 á 70% do VO2 máx .

 Conclusão: A atividade aeróbia regular promove melhorias incontáveis à saúde do
praticante. Contudo há uma grande escassez de estudos que comprovem a existência
de HPE como resultante de programas de atividades físicas para idosos, os quais
geralmente são conduzidos por meio de caminhadas, aulas de dança e ginástica
aeróbica.
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