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Introdução: As alterações do envelhecimento acarretam disfunções cardiovasculares,
que associadas a maus hábitos podem desencadear doenças, como a hipertensão
arterial (HA). Esta por sua vez, é considerada um dos principais fatores de risco para
morbidade e mortalidade cardiovascular. Por outro lado, o exercício físico pode
contribuir para o controle da HA. A prática de atividades físicas, ocorre nos mais
variados ambientes onde as pessoas estão sujeitas à intempéries ambientais. Essa
situação pode causar estresse térmico oferecendo riscos principalmente a idosos
hipertensos. Contudo, poucos estudos investigam a influência da temperatura e
umidade do ar. Nesse contexto, torna-se importante estudos nessa área. Objetivo:
Analisar através de uma revisão de literatura estudos que investiguem a influência de
diferentes temperaturas e umidades relativas do ar nas respostas hemodinâmicas após
sessões agudas de exercícios aeróbios em idosas hipertensas controladas. Metodologia:
Foi realizada uma busca nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico utilizando as
palavras-chave: envelhecimento, hipertensão, termorregulação, exercício físico,
pesquisados de forma isolada ou combinada, sem limites de data. Para seleção de
artigos utilizou-se os critérios de inclusão: estudos conduzidos com humanos;
pesquisas que abordassem fatores de risco para HA; artigos que relacionassem
hipertensão com exercício físico; análise da influência climática sobre o indivíduo
idoso ou não. Pelo fato de estudos envolvendo respostas hemodinâmicas e
termorregulação serem escassos, esta revisão aceitou estudos que analisaram um ou
outro fator. Resultados: Foram encontrados quarenta artigos. Trinta e dois desses
estudos foram desconsideradas por não se enquadrarem nos critérios de inclusão pré-
estabelecidos, portanto essa revisão restringiu-se a apenas oito referências. Dentre os
artigos selecionados dois apontaram fatores de risco para HA. Quanto ao efeito
hipotensor do exercício, quatro artigos foram analisados. Um deles foi realizado com
idosas hipertensas, comparando grupo de treinadas e não treinadas e verificou HPE em
ambos os grupos, sendo mais consistente o efeito nas mulheres não treinadas. Um
estudo comparou normotensas e hipertensas limítrofes e encontrou HPE em atividades
aeróbias e duração do mesmo por até oito horas em ambos os grupos. Dois estudos
verificaram HPE em exercícios resistidos. Dois artigos analisaram a termorregulação,
nenhum deles é do tipo experimental, mas salientam os riscos que as temperaturas
elevadas e o clima úmido podem oferecer.  Conclusão: Conclui-se que diversos são os
fatores de risco para HA; o exercício físico tem efeito hipotensor tanto em idosas
hipertensas quanto em normotensos; a prática de atividades físicas em ambiente quente
e úmido pode oferecer riscos. No entanto, não se conhece a proporção desses riscos se
tratando de idosas hipertensas.

Palavras-chave: Termorregulação. Hipertensão arterial. Envelhecimento. 

Agências de fomento: Unileste

14ª Semana de Iniciação Científica e 5ª Semana de Extensão: Ciência para o Desenvolvimento Regional

24 a 26 de setembro de 2013, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste


