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RESUMO

Um dos maiores motivos para o aumento de mortalidade por Doenças Cardiovasculares (DCV) deve-se a alterações nos padrões de pressão 
arterial e aumento da prevalência da hipertensão arterial (HA) com o envelhecimento. Diversas diretrizes são taxativas quanto a recomendação 
do treinamento físico para reduzir a pressão arterial em pré-hipertensos e hipertensos. Estudos recentes indicam que a diminuição crônica da 
pressão arterial podem relacionar-se ao somatório de reduções agudas de seus valores após sessões agudas de treinamento. Esse fenômeno é 
usualmente denominado “hipotensão pós-exercício” (HPE). Alguns estudos observaram HPE em indivíduos idosos (≥ 60 anos) em resposta a 
exercício aeróbio e exercício resistido. No entanto, apenas dois estudos foi realizado utilizando exercício combinado/concorrente, sendo 
observada atenuação significativa da PAS e PAD após sua realização, ainda que por curto período de acompanhamento. Justifica-se o presente 
estudo por poucos estudos investigarem a hipotensão pós-exercício (HPE) em exercício concorrente - combinação de exercícios aeróbicos (ExA) e 
resistidos (ExR) - principalmente na população idosa. O objetivo do estudo é investigar a HPE em idosos pré-hipertensos/hipertensos após dois 
diferentes modelos de sessões de exercícios concorrentes ExA+R vs. ExR+A. Para realização do estudo 10 idosos, de ambos sexos, pré-
hipertensos/hipertensos (Idade: 67.7±6.7 anos; M: 7; PAS:141.8±22.4 mm Hg; PAD:76.9±7.8 mm Hg), participaram do protocolo experimental no 
qual, em posição sentada em sala controlada (22º a 25ºC) foi mensurado pelo método oscilométrico indireto (OMRON 7200) as pressões sistólica 
(PAS), diastólica (PAD), média (PAM) e com cardiofrequencímetro (POLAR RS800cx) a frequência cardíaca (FC). Foram tomadas as medidas pré-
sessões e durante 60 minutos a cada 10 minutos após 3 diferentes experimentos: Sessão Controle (SC), ExA+R e ExR+A. As sessões exercício 
concorrente foram realizados com os seguintes parâmetros: ExA - 20 min / 50% -  60% FCR ou Borg 3-4/10 / caminhada ou corrida; e ExR - 6 
exercícios / 3 set / 10 - 12 repetições / 2 min de descanso entre as séries/ carga 100% de 12RM. O comportamento da PAS, PAD, PAM e FC foram 
analisados através do total da área sob a curva (AUC) de cada participante pelo software GraphPad Prism 5.01, sendo calculado pela soma das 
áreas retangulares dos níveis pressóricos durante 60 minutos. Anova One-way foi realizado e as diferenças foram verificadas pelo teste post-hoc 
de Tukey no caso de razões F significativas. Em todos os casos adotou-se e como nível de significância um valor de P≤0,05. Foram observadas 
reduções nos níveis pressóricos apesar de não apresentar significativo após as sessões ExR+A e ExA+R vs. SC na PAD (AUC 421±282.2 vs. 515.5±
219.9 vs. 525,5±329.9  mm Hg/min; F=0.31; P>0.05) e  PAM (AUC 341.7±132.5 vs. 564.9±249.7 vs. 606.9±491.9 mm Hg; F=1.88; P>0.05). 
Entretanto, houve atenuação significativa PAS (AUC 510±174.8 vs. 989.5±537.7 vs. 1169±805.7 mm Hg; F=3.59; P=0.042), com diferença 
significativa entre ExR+A vs. SC (P<0.01). A FC mostrou-se ligeiramente maior após as ExA+R e ExR+A vs. SC (AUC 522±228.7 vs. 554.5±273.3 vs. 
367,8±331,9 Bpm/min; F=3.59; P>0.05). Os ExA+R e ExR+A foram capazes de atenuar a pressão arterial em idosos pré-hipertensos/hipertensos. 
No entanto, a HPE demonstrou-se significativa no ExR+A diminuindo a PAS em torno de -10.2 a -14.9 mm Hg.
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