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Introdução: O envelhecimento vem acompanhado de alterações cardiovasculares
importantes e nesse sentido destaca-se a hipertensão arterial como grande fator de risco
de morbidade e mortalidade. Por outro lado, a prática de exercícios físicos pode
proporcionar reduções significativas dos valores de PAS e PAD nos momentos
pós-exercício conhecido como fenômeno hipotensão pós-exercício (HPE). De fato, há
na literatura estudos que demonstraram HPE após sessões agudas de exercícios
aeróbios contínuos e intervalados.  No entanto, ainda não existe consonância de qual
método apresenta maior magnitude na HPE, especialmente na população idosa.
Objetivo: Analisar por meio de uma revisão de literatura, as respostas da pressão
arterial após sessões agudas de exercícios aeróbicos contínuos e intervalados em idosas
hipertensas controlados. Metodologia: Foram pesquisados estudos nas bases de dados
Scielo, Medline e Google acadêmico utilizando as seguintes palavras chave: exercício
aeróbico, hipertensão arterial, HPE e idosas.
Os critérios de inclusão de artigos foram: 1) artigos que analisaram respostas da
pressão arterial em exercícios aeróbicos; 2) respostas da PA em exercícios de
diferentes intensidades; 3)respostas de exercícios aeróbios em idosos hipertensos; 4)
respostas da PA em exercícios contínuos e intervalados.
Critérios de exclusão: 1) Não obtenção de HPE significativo após sessões de exercícios
aeróbicos 2) estudos muito antigos.
 Resultados: Nessa pesquisa foram encontrados 27 artigos, sendo que 2 foram
excluídos por não terem encontrado resposta hipotensora significativa após exercícios
aeróbicos. Dentro os artigos analisados, 2 mostraram uma redução da PA em
normotensos e a maioria em hipertensos. De 17 estudos que mostraram o HPE em
exercícios aerobicos, 8 foram a curtos períodos de tempo (30-120 minutos).  2 artigos
analisaram a diferença da redução da PA entre normotensas e hipertensas, sendo que
houve uma melhor resposta em hipertensas. 2 estudos analisaram a diferença entre as
respostas do exercício continuo e intermitente, sendo que em um diminuiu PAS por
120 min em ambos os modelos , PAD até 30 min no contínuo e PAM por 120 min no
contínuo e 90 min no intervalado. No outro reduziu PAS, PAD e PAM no contínuo nas
24h, e no intervalado redução de PAS e PAM nas 24h (ambas em relação ao dia
controle). 7 artigos realizaram os exercícios com diferentes intensidades, e a maioria
obteve uma redução maior da PA na intensidade mais alta. Conclusão: É consensual
que o exercício aeróbio é o mais eficaz para diminuir os valores de PA. Porém, ainda
há a necessidade de mais estudos em relação à melhor intensidade e à duração do
exercício. Há também uma necessidade de mais comprovações quanto ao efeito HPE e
sua durabilidade.
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