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Introdução: No processo de envelhecimento há um declínio das funções fisiológicas,
contributo ao aparecimento das doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas a
hipertensão arterial, que acomete grande parte da população mundial. Por outro lado,
estudos têm demonstrado que os exercícios físicos promovem redução dos níveis da
pressão arterial. É sabido que no Brasil predominantemente o clima é quente e úmido.
Condição que pode gerar estresse térmico durante a prática de exercícios físicos
podendo acarretar em riscos especialmente a saúde de idosos hipertensos. Torna-se
relevância a investigação nesta área, visto que, há uma escassez de estudos que
relacionam esses assuntos.  Objetivo: Verificar por meio de uma revisão de literatura
estudos que observaram as respostas as respostas hemodinâmicas agudas durante a
realização de sessões de exercícios resistidos em temperaturas e umidades relativas do
ar distintas em idosas hipertensas controladas.  Metodologia: Metodologia: A busca de
artigos foi realizada nos bancos de dados Scielo, Medline e Google acadêmico sem
limite de data. Para tanto, foram utilizados os termos: exercício resistido, idosas
hipertensas, atividade física, hipertensão, termorregulação, temperatura e umidade
relativas do ar e similares em inglês, de forma isolada ou combinada. Pelo fato de não
encontrar na literatura qualquer estudo com o tema ou similar ao mesmo foram aceitos
artigos e livros que oferecesse um respaldo cientifico para enaltecer a necessidade de
tal discussão, para tanto, foram excluídos os artigos que mesmo relacionados aos
termos supracitados não fosse contributo para este.  Resultados: Três estudos retratam
o aumento da expectativa de vida (RIZZUTO et al., 2012; LEMOS et al., 2008;
McARDLE et al., 2003); 7 estudos referem a perda progressiva das capacidades
funcionais e o declínio das funções fisiológicas no processo de envelhecimento
(RIBEIRO e PAUL, 2011, SILVA, 2010; BORELLI et al. 2008; KRINSKI et al.,
2008; UMPIERRE e STEIN, 2007; McARDLE et al., 2003, HEYWARD, 2002). 6
estudos evidenciam a prevalência de doenças crônicas degenerativas, dentre elas a
hipertensão arterial (HA), como um problema de saúde pública (KOLB et al, 2012;
BORELLI et al., 2008; GURJÃO et al., 2008; KRINSKI et al, 2008; BRANDÃO et
al., 2003; POLITO et al., 2003); 14 estudos afirmam a preponderância  da atividade
física no decréscimo dos efeitos deletérios do envelhecimento, sobretudo a HA
(RUIVO e ALCANTARA, 2012; COSTANZO; 2011; SILVA et al., 2010; KEINERT
E ROSA, 2009; KRINSKI et al., 2008; SIMÃO et al., 2008, TERRA, 2008; SANTOS
et al., 2007; UMPIERRE e STEIN, 2007; GUILELINI, 2006; POLITO et al., 2003;
ACSM, 2002 HEYWARD, 2002; NESPEREIRA, 2002); 4 estudos indicam  que
atividade física provoca estresse térmico corpóreo (FETRONG e MEYER, 2011;
VIVEIROS et al., 2009; TARINI et al., 2006; GARCIA e RODRIGUES, 1998).
Conclusão: Conclusão: Um problema, de acordo com a revisão de literatura realizada é
a escassez de estudos conduzidos em indivíduos idosos, hipertensos em treinamento
resistido e a relação disto com as condições de temperatura e umidade do ar.  Portanto,
permanece a necessidade de estudos que façam está investigação. 
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