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RESUMO

O efeito hipotensivo pós-exercício concorrente em longo prazo na Academia da Terceira Idade do Rio de Janeiro já foi demonstrado. No entanto, 
é desconhecido o efeito crônico do treinamento concorrente (TRC) com estes dispositivos públicos na população idosa hipertensa. O objetivo 
deste estudo foi investigar o comportamento da pressão arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e média (PAM) em 6 semanas de TRC na 
Academia da Terceira Idade na cidade de Petrópolis (ATI-PT) em idosos hipertensos. Para tanto um grupo de 19 idosos, ambos sexos, hipertensos 
(idade: 71.3±7 anos; M: 13; PAS: 157.4±11.4; PAD: 76.8±8.2; PAM: 103.7±8.6) participaram 100% de 6 semanas (15sessões/3x/semana) do TRC na 
ATI-PT. Todos os participantes foram submetidos a uma avaliação da pressão arterial (PAS, PAD e PAM) antes da primeira sessão de exercícios 
(Baseline), bem como antes da primeira sessão da 2ª, 4ª, 5ª semana e 48horas após a última sessão da 6ª semana (Pós-Treinamento). As medidas 
foram realizadas por um único avaliador experiente, através do método auscultatório com o estetoscópio (Litmman classic III) e 
esfigmomanômetro (Missouri) todos os aparelhos certificados pelo Instituto Nacional de metrologia, Qualidade e Tecnologia – Brasil. Os níveis 
pressóricos foram tomados em sala calma, temperatura controlada (22º a 25º) e com os participantes na aposição sentada. Forma tomadas 5 
medidas a cada 2 minutos de intervalo descartando o maior e o menor nível pressórico, computando somente as médias de três medidas. O TRC 
consistiu pela alternância de exercícios aeróbios (ExA: 4estações;5min;Borg3-4/10) e resistidos (ExR:3estações;6exercícios;1série;15 repetições), 
com duração de cada sessão foi de aproximadamente 50 minutos. Anova One-way foi realizado e as diferenças foram verificadas pelo teste post-
hoc de Tukey no caso de razões F significativas, adotou-se e como nível de significância um valor de P≤0,05. Foi observada diminuição 
significativa quando comparado Baseline vs. 2ª, 4ª, 5ª semanas e Pós-treinamento tanto para PAS (-12.9, -21.1, -17.2 e -20 mm Hg; F=6.96; 
P<0.001; post hoc: P><0.05), PAD (-6.8, 7.3, 9.2 e 7.9 mm Hg; F=6.96; P><0.001; post hoc: P><0.05) e PAM (-8.9, 10.2, 11.9 e 11.9 mm Hg; F=6.96; 
P><0.001; post hoc: P><0.05). Concluí- se que o treinamento concorrente durante 6 semanas na ATI-PT pode reduzir significativamente os níveis 
pressóricos de indivíduos idosos hipertensos, podendo contribuir para o tratamento não farmacológico dessa 
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