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RESUMO

A hipotensão pós-exercício (HPE) está bem estabelecida com realização de exercícios aeróbios (ExA) e resistidos (ExR). Porém, até o atual 
momento poucos os estudos investigaram o efeito do exercício concorrente (ExC) sobre a pressão arterial (PA) em adultos. Vale salientar, que os 
estudos apresentados foram compostos de amostras com variações de níveis pressóricos (normotensos e hipertensos), podendo causar vieses 
sobre a magnitude da HPE, em indivíduos com hipertensão estabelecida.  Além disso, são escassos os estudos que investigaram o efeito do ExC 
sobre a modulação autonômica cardíaca, no qual é considerado um possível meio de controle central sobre a PA. Portanto, a uma carência na 
literatura sobre o efeito do ExC sobre HPE e a modulação autonômica em indivíduos adultos hipertensos. Objetivos: Investigar o efeito de dois 
modelos de intervenção de exercício concorrente (ExR+A e ExA+R) sobre o comportamento agudo (60 min) da pressão arterial sistólica e 
diastólica (PAS/PAD) e na modulação autonômica através dos índices da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) (R-Rms, LFn.u., HFn.u. e 
LF/HF%) e a  possível associação da VFC com a magnitude da HPE. Materiais e Métodos: 10 adultos, ambos os sexos, pré-hipertensos não 
medicados e destreinados (24±3anos; 9 homens; IMC:24.7±2.6; PAS/PAD: 126.7±2.6/71.9±2.6) participaram de 8 visitas, separadas em 48-72h. 
Na primeira foi realizado anamnese, medidas antropométricas, PAS, PAD e VFC. Nas visitas 2 e 3 foi realizado familiarização com os exercícios 
propostos. Na visita 4 e 5 foi realizado teste e retese de 10RM, bem como randomização contrabalanceada para subsequentes visitas. Nas visitas 
6, 7 ou 8 foi realizado os protocolos experimentais que consistiram: medida de PAS, PAD e VFC, com participantes em posição sentada, durante 
10 min pré intervenções e 60 min (cada 10 min) após intervenções: ExR+A, ExA+R ou Controle. As intervenções com exercício concorrente foram 
compostas de ExR (6 exercícios/3sets/8- 12 reps/90% de 10RM,2 min de descanso) e ExA (caminhada ou corrida na esteira/20 min/60%-70% RFC). 
No Controle, participantes permaneceram sentados durante 50 min. Para análise dos dados foi utilizada análise de variância (ANOVA) de medidas 
repetidas (condição x tempo de observação). Em caso de valores de F-crítico estatisticamente significativos, as ANOVAS foram complementadas 
pela verificação post hoc de Bonferroni. Em todos os casos, adotou-se como nível de significância um valor de p ≤ 0.05 (SPSS 20.0-SPSS IncTM., 
Chicago, IL, EUA). Resultados: Quando comparado as condições ExR+A e ExA+R vs. Controle observamos diferenças significativas para: PAS (F=4.9, 
p=0.015) -13.1±8 mmHg (p<0.001) e -12±6.5 mmHg (p><0.001); R-R (F=5.1, p=0.01) -320.3±119 ms (p=0.03) e -38.3±119 ms (p><0.02); FC (F=19.3, 
p><0.001) +18.6±3.6 bpm (p><0.001) e +20.3±3.6 bpm (p><0.001); LF (F=23.3, p><0.001) +17.4±3.9 u.n. (p><0.001) e +19.2±3.9 u.n. (p><0.001); 
HF (F=22.7, p><0.001) - 17.4±3.9 u.n. (p><0.001) e -18.7±3.9 u.n. (p><0.001); e a relação LF/HF (F=11.8, p><0.001) +2.9±0.8 % (p=0.005) e +3.9±
0.8 % (p><0.001). Foi observado correlação negativa significativa entre ΔLF/HF%. e ΔPAS (r=-0.65, p= 0.006).  Conclusão: ExR+A e ExA+R foi capaz 
de induzir HPE em adultos pré-hipertensos. A redução tensional pressórica deu-se em paralelo com aumento da modulação autonômica 
simpática e balanço simpatovagal, bem como diminuição da modulação autonômica parassimpática. Ressalta-se que, a magnitude da HPE está 
associada somente com os indicadores do balanço
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