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RESUMO

Estudos recentes sugerem que o efeito anti-hipertensivo do treinamento físico devam-se a sucessivas diminuições agudas da pressão arterial (PA) 
após cada sessão de exercício, fenômeno denominado hipotensão pós-exercício (HPE). Atualmente poucos estudos investigaram HPE realizando 
sessão de exercício concorrente - combinação de exercícios resistidos (ExR) e aeróbicos (ExA) e seus possíveis mecanismos centrais através da 
modulação autonômica cardíaca na população adulta, principalmente em circuito combinado. Objetivos: Investigar a HPE e VFC em adultos 
normotensos/pré-hipertensos após uma sessão de exercício concorrente em forma de circuito (ExCC) e sessão controle. Materiais e Métodos: 
participaram do protocolo experimental 11 adultos jovens, com idade entre 18 a 40 anos, ambos os sexos, normotensos/pré-hipertensos 
(PAS:125.8±11.3 e PAD: 71.9±9.2 mmHg) sem o uso de medicamentos e destreinados em 7 visitas separadas em 48 - 72 horas. Na visita 1, em 
posição sentada em uma sala controlada (22º a 25ºC) foi realizado uma anamnese e mensurado pelo método oscilométrico indireto (OMRON 
7113) a pressão arterial sistólica (PAS), arterial diastólica (PAD) e arterial média (PAM), e com cardiofrequencímetro (POLAR RS800cx) os índices 
de variabilidade da frequência cardíaca (VFC), bem como uma randomização contrabalanceada para as visitas 6 e 7. Nas visitas 2 e 3 foi realizada 
a familiarização dos exercícios propostos. Nas visitas 4 e 5 foi realizado teste e reteste de carga, respectivamente. Nas visitas 6 e 7 foram tomadas 
as medidas PAS, PAD PAM e FC nas pré-sessões, como feito na visita 1, e durante 60 minutos a cada 10 minutos nas pós-sessões de 2 diferentes 
experimentos: Sessão Controle (SC), onde os participantes ficaram sentados por 50 min. e sessão exercício (ExC). A sessão exercício ExC foi 
realizado com os seguintes parâmetros: ExR - 6 exercícios / 3 sets /8-12 repetições / de 40 seg. à 90 segundos de descanso entre as séries/ carga 
90% de 10RM/ OMNI-RES 3-6/10 e ExA - 20 min/ 4set de 5 min./ 60% - 70% FCR ou Borg 3-4/10 / caminhada ou corrida. As variáveis dependentes 
foram analisadas pelo modelo marginal “MIXED SPSS” as diferenças foram verificadas pelo teste post-hoc de Bonferroni no caso de razões F 
significativas. Em todos os casos adotou-se como nível de significância um valor de P≤0.05. Resultados: observamos uma diminuição significativa 
no nível pressórico após a sessão ExC vs. Controle na PAS (F=4.85, p<0.00; [~-13 vs ~-3, mmHg]. Quando analisado a magnitude do 
comportamento da média da variação (Δ) de LF u.n., HF u.n. e LF/HF u.n. foi observado diferenças significativas na VFC entre as sessões ExC vs 
Controle, com diminuição significativa para HF n.u. (F=4.30, p=0.001 [ ~-8 vs ~+4, u.n.]), aumento para LF n.u. (F=4.30, p=0.001 [ ~ +8 vs ~-4, u.n.]) 
e LF/HF n.u. (F=4.74, p><0.001 [ ~+8 vs ~-4, u.n.]). Conclusão: A sessão ExCC foi capaz de produzir HPE e produziu mudanças na modulação 
autonômica cardíaca, com a diminuição da atividade parassimpática (HF u.n.), e aumento da atividade simpática (LF u.n.), consecutivamente com 
aumento do balanço simpato-vagal (relação
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