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Introdução. O efeito dos recursos ergogênicos (RE) [suplementos alimentares (SA) e esteroides anabolizantes 
androgênicos (EAA)] no sistema cardiovascular em praticantes de treinamento neuromuscular (TNM) é pouco con-
hecido. Objetivo. Avaliar o comportamento da frequência cardíaca (FC) e da pressão arterial (PA) de jovens prati-
cantes de TNM que estavam em uso ou não de RE. Materiais e métodos. Trata-se de estudo piloto descritivo 
e prospectivo, composto por homens com idade entre 19 e 33 anos, praticantes de TNM que estavam ou não em uso 
de RE. Foram excluídos indivíduos com alteração psíquica e com doença cardiovascular diagnosticada. Eles foram 
divididos em três grupos: controle (GC, n=5) que nunca fez uso de RE, usuários de SA (GSA, n=6) e usuários de 
EAA (GEAA, n=5). A gravação da FC e da PA foi realizada pelo aparelho CardioMapa. A gravação da FC e do traçado 
eletrocardiográfico foi realizada batimento-a-batimento durante o período 24hs. A medida da PA foi realizada a cada 
15min durante as 16hs de vigília e a cada 30min no período do sono. Os resultados foram expressos em média±DP e 
comparados através da análise de variância (ANOVA) de um fator (one-way). Resultados. Foram avaliados 16 in-
divíduos com 23,4±4,0 anos, 82,1±14,8 kg e 1,76±0,04 m e 23,3±4,2 kg/m2 de índice de massa corporal. Não houve 
diferença estatística da FC para GC (79,2±5,8 bpm), GSA (72,3±7,1 bpm) e GEAA (78,2±7,3 bpm). Da mesma forma 
para PA sistólica do GC (134,6±6,2 mmHg), GSA  (128,3±7,6 mmHg ) e GEAA (126,8±8,0 mmHg). Houve diferença 
estatística entre a PA diastólica (p=0,02), sendo maior no GC (74,2±5,4 mmHg) em relação ao GSA (63,5±6,2 mmHg) 
e GEAA (62,8±7,3 mmHg). Quatro voluntários apresentaram hipertensão arterial sistólica isolada, sendo 2 do GC, 1 
do GSA e 1 do GEAA. Nenhum voluntário apresentou arritmia cardíaca, por sua vez dois foram diagnosticados com 
aumento da atividade vagal (um no GS e outro no GEAA). Conclusão. O estudo observou presença de hipertensão 
arterial sistólica isolada em praticantes de musculação, dois casos de diminuição da atividade simpática em usuários 
de recursos ergogênicos e PA diastólica média diminuída neste grupo. Novos estudos com maior amostra ou que ana-
lisem variáveis relacionadas a fatores de risco cardiovascular e disfunção autonômica são fortemente recomendados 
nesta população.

Descritores. Suplementos; Anabolizantes; Fenómenos Fisiológicos Cardiovasculares. 
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