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RESUMO 

O objetivo do estudo foi verificar o efeito crônico do alongamento estático antes 

e durante um programa de treinamento da força no desempenho de 8 

repetições máximas (8-RM), da flexibilidade e nos níveis sérico-basais de IGF-

1.Trinta voluntários treinados foram divididos aleatoriamente em três grupos: 

Grupo Treinamento de Exercícios Resistidos (ER), Grupo de Treinamento com 

Alongamento Antes do Treino do Exercício Resistido (AAER), Grupo de 

Treinamento com Alongamento Durante o Treino do Exercício Resistido 

(ADER). O tratamento experimental foi realizado 3 vezes por semana durante 

10 semanas em 4 séries de 8 a 10-RM, com intervalo de 90 segundos, nos 

exercícios supino sentado, puxada pela frente, cadeira extensora, mesa 

flexora, rosca bíceps e rosca tríceps. Foram realizados testes de flexibilidade, 

8-RM e de níveis sérico-basais de IGF-1 nos momentos antes e depois do 

tratamento experimental. Após análise dos dados somente o treinamento de 

força promoveu aumentos significativos na amplitude articular para ABDO 

(9,31%), ADHO (17,82%), RLO (30,15%) e EQ (46,12%). Ao realizar em 

conjunto um treinamento de flexibilidade, foram observados aumentos para 

ABDO (7,64%), ABDHO (20,12%), RLO (24,20%) e FQ-JF (8,04%).  Os 

resultados em relação à flexibilidade demonstraram que as articulações do 

ombro e do quadril foram positivamente afetadas com a realização de ambos 

os protocolos de treinamento com alongamento. Em relação à força, nas 

análises intragrupos observaram-se aumentos na força de 20.76% para o 

grupo AAER, 14.41% para o grupo ADER e 33.79% para o grupo ER no 

exercício puxado pela frente. Em relação ao IGF-1, observaram-se aumentos 

significativos nos níveis de IGF-1 no grupo ER. Pode-se concluir que 

flexibilidade foi positivamente afetada com a realização dostratamentos 

experimentais que utilizaram o alongamento e que o treinamento de força sem 

a utilização do alongamento apresentou aumentos significativos nos níveis de 

IGF-1. 

Palavras-Chave: Flexibilidade, Força, IGF-1, Treinamento Resistido. 
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ABSTRACT 

The aim of the study was to verify the chronic effect of the static stretching 

before and during a strength training program in the performance of 8 maximum 

repetitions (8-MR), flexibility, and basal serum levels of IGF-1, thirty trained 

volunteers were divided randomly in three groups: Training Group of Resisted 

Exercises (RE), Training Group with Stretching Before the Training of the 

Resisted Exercise (SBRE),Training Group with Stretching During the Resisted 

Exercise (SDRE).The experimental treatment was performed three times a 

week for 10 weeks in 4 sets of 8 to 10-MR, with an interval of 90 seconds, in 

bench presses in sitting position, pulled for the front in the extension chair, leg 

curl, biceps curl and triceps curl machine. Tests of flexibility were performed, 8-

MR and of serum-basal levels of IGF-1 in the moments before and after the 

experimental treatment. After analyzing the data only strength training promoted 

significant increases in range of motion for ABDO (9.31%), ADHO (17.82%), 

OFR (30.15%) and EQ (46.12%). When conducting a joint training flexibility, 

increases were observed for ABDO (7.64%), ABDHO (20.12%), OFR (24.20%) 

and CF-JF (8.04%). Regarding the results of flexibility demonstrate that the 

articulations of shoulder and hip were affected positively with the 

accomplishment of both training protocols with stretching. Regarding strength, 

the analysis intra groups showed increases in strength of 20.76% for the SBRE 

group, 14.41% for the SDRE group and 33.79% to RE group in the exercise 

pulled in the front. Regarding IGF-1, significant increases are observed in the 

levels of IGF-1 in the RE group. It can be concluded that flexibility was affected 

positively with the accomplishment of the experimental treatments that use the 

stretching and training strength without using of the stretching presented 

significant increases in the levels of IGF-1.   

 

Key-words: Flexibility, Strength, IGF-1, Resistance Training. 
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CAPÍTULO I 

CIRCUNSTÂNCIAS DO ESTUDO 

 

1.1. Introdução 

Segundo o American College of Sports Medicine(1)(ACMS),a força e a 

flexibilidade, juntamente com a potência aeróbia e a composição corporal são 

os quatro componentes da aptidão física, devendo estar presentes em qualquer 

programa de atividade física relacionado à saúde. No entanto, a força e a 

flexibilidade, como qualquer uma das qualidades físicas, necessitam ser 

trabalhadas de forma concorrente para que tenham o efeito sistêmico desejável 

sobre o organismo. 

O uso de exercícios resistidos tem despertado interesse de um elevado 

número de praticantes, seja como forma de prevenção, promoção da saúde, 

motivos estéticos e de lazer. Atualmente, os exercícios resistidos tornaram-se 

um meio para melhoria da forma e do condicionamento físico dos atletas e não-

atletas recomendado pelo Americam College of Sports Medicine (2). 

O TF era realizado apenas por um pequeno grupo de indivíduos que 

buscava a performance atlética,entretanto, hoje se tornou mais procurado 

devido ao aumento da prescrição do TF com fins estéticos e de saúde (3). Tal 

fato contribuiu para que um maior número de pesquisas fosse realizado na 

última década. As pesquisas realizadas nesse período procuraram verificar o 

efeito agudo e crônico de diferentes protocolos de TF, manipulando as 

diferentes variáveis de prescrição, na melhoria da força, potência, hipertrofia e 

resistência muscular localizada (1, 2, 4-9).  
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O ACMS(1) define a flexibilidade como a amplitude de movimentos de 

simples ou múltiplas articulações e a habilidade para desempenhar tarefas 

específicas.  

Os programas de treinamento físico e de reabilitação normalmente são 

constituídos por um conjunto de atividades que incluem exercícios de 

flexibilidade ou de alongamento muscular antes e/ou após a série de exercícios 

de força(10). 

De outro modo, o alongamento tem despertado nos últimos anos muita 

polêmica entre os profissionais de fisiologia do exercício, em relação aos 

aspectos práticos de sua utilização. No entanto, ainda parece ser fato, a 

recomendação clássica, por grande parte dos profissionais, do uso do 

alongamento, antes e depois de qualquer atividade física e/ou prática esportiva, 

como condição fundamental para isso(11). Os mesmos autores afirmam que 

essa recomendação advém historicamente da premissa de que o uso desse 

elemento diminui o risco de lesões, atenua o surgimento de dor muscular de 

início tardio, assim como favorece um melhor desempenho físico de modo 

geral. 

O alongamento estático estimula a síntese de proteínas e adição de 

sarcômeros ao longo da fibra muscular através da liberação de fatores de 

crescimento, fato demonstrado por Yang et al.(12), que, após alongarem 

músculos mantidos em posição de encurtamento, demonstraram aumento da 

liberação de Insulin-LikeGrowth Factor-1 (IGF-1) e expressão de 

ribonucleicacidmensenger (RNAm) para proteínas musculares. Gomes et al.(13) 

em protocolo de alongamento 1 vez por semana, apontaram que não houve 

aumento no peso muscular do grupo submetido apenas a alongamento sem 
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imobilização, nem do total de sarcômeros em série. Recentemente, o estudo de 

Gomes et al(14) observou que sessões de alongamento aplicadas 3 vezes por 

semana, durante 40 minutos, também não indicaram aumento de peso, porém 

com relação ao número de sarcômeros em série, obtiveram variação 

significativa. 

O óxido nítrico (NO) é uma molécula gasosa simples, habitualmente 

encontrada no ar atmosférico em pequenas quantidades. O NO liga-se à 

hemoglobina e outras proteínas que contém o núcleo heme levando ao término 

de sua atividade biológica(15).Apesar das diversas aplicações do óxido nítrico 

em vários campos, são suas funções e aplicações biológicas que têm 

despertado grande interesse(16). No músculo esquelético o NO desempenha um 

papel na regulação da produção de força, na autoregulação da corrente 

sanguínea, na respiração tecidular e no metabolismo da glicose (17). 

O NO é conhecido por ser um modelador da função do músculo 

esquelético. O músculo esquelético consiste em vários tipos de fibras, as quais 

diferem na sua contractilidade, no seu metabolismo entre outras propriedades.  

A NOS (óxido nítrico sintetase) está presente no organismo sob quatro 

isoformas principais: a óxido nítrico sintetase neuronal (nNOS), a óxido nítrico 

sintetase endotelial (eNOS)(18, 19), sendo estas duas isoformas denominadas 

conjuntamente de óxido nítrico sintetase constitutivas (cNOS), tendo sua 

atividade enzimática regulada pelo complexo cálcio-calmodulina(18), a óxido 

nítrico sintetase induzida (iNOS), que não possui um mecanismo de regulação 

cálcio dependente, e uma quarta isoforma muito estudada recentemente 

denominada óxido nítrico sintetase mitocondrial (mtNOS)(18). 
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As fibras que marcam mais fortemente para a NOS são as fibras do tipo 

rápido e oxidativasglicolíticas, a sua expressão ocorre em fibras que podem 

mudar entre o metabolismo oxidativo e o glicolítico(20).  

Uma isoforma do oxido nítrico neuronal está envolvida na regulação do 

número de sarcômeros em série. A oxido nítrico sintase neuronal está 

concentrado na junção músculo-tendínea e é regulado positivamente por um 

estímulo mecânico, como o alongamento estático, e possivelmente age como 

um mecanotransdutor para a adição de sarcômeros em série (21). A oxido nítrico 

sintase neuronal parece influenciar a síntese de proteínas do citoesqueleto (22) 

e a fusão de células satélites na extremidade da célula muscular, eventos estes 

queocorrem durante a adição de sarcômeros(23). 

O IGF-1 conhecido como somatomedina C é uma cadeia polipeptídica 

formada por 70 aminoácidos que além de possuir uma estrutura tridimensional 

semelhante à insulina, permite a ação do hormônio do crescimento (GH), por 

ser mediador de quase todos os efeitos desse hormônio (24). 

O principal local de produção de IGF-1 é o fígado, embora outros tecidos 

o sintetizem e são sensíveis ao seu efeito (25). O músculo esquelético, por 

exemplo sofre os efeitos anabólicos do IGF-1, como demonstrado por alguns 

estudos recentes mesmo na ausência de qualquer programa de atividade física 

(26). 

Apresenta influência significativa sobre a hipertrofia e o aumento do 

conteúdo das miofibrilas esqueléticas (27-29); contudo, reduz-se com o 

envelhecimento (30-32). 

O IGF-1 é um polipeptídeo produzido principalmente pelo fígado e essa 

produção é dependente do GH (33). 
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O fator de crescimento insulinaIGF-1 é liberado a partir do hormônio do 

crescimento (GH) e é responsável pela hipertrofia e pelo aumento da síntese 

de proteína, no tempo de curso da mitogênese de sobrecarga do tecido 

muscular, pela inibição da proteólise, e pelo aumento da captação de glicose e 

aminoácidos (32, 34-36). 

Existem autores (32, 37, 38)que se referem à hipertrofia ao aumento do IGF-

1 em animais submetidos a alongamentos. Os resultados são impressionantes, 

visto que os músculos chegam a crescer 85% e a expressão de RNAm para a 

síntese de IGF-1 aumenta até 40 vezes. Diversas pesquisas(12, 32, 36-41) 

publicadas verificaram que o alongamento é uma maneira extremamente 

eficiente e rápida de induzir hipertrofia, porque proporciona aumento de 

produção de proteínas contráteis e no número de sarcômeros, tanto em série 

quanto em paralelo, o que obviamente pode ser mais significativo com a 

utilização concomitante de sobrecarga. 

 

1.2.  Problematização 

 Profissionais de educação física e fisioterapeutas que atuam na área 

desportivae necessitam trabalhar de forma concorrente a flexibilidade e a força 

muscular encontram-sediante de um dilema quanto à preparação dos seus 

atletas e pacientes, pois, baseados em algumas evidências científicas, 

continuam aplicando o treino da flexibilidade com o intuito de melhorar a 

performance (42-44). 

 O alongamento é um recurso freqüentemente utilizado com o intuito de 

prevenir ou reverter os efeitos deletérios da imobilização, pois o mesmo atua 
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nas fibras musculares e tecido conjuntivo intramuscular, o que promove 

aumento na extensibilidade do músculo (45). 

A perda da flexibilidade independentemente da causa, pode provocar 

dor, que se origina no músculo conectivo, ou periósteo. Isso, por sua vez, 

diminui a força muscular (46).  

 Entretanto, como uma resposta crônica ao treinamento de flexibilidade 

de forma isolada, trabalhos recentes demonstram em seus resultados que pode 

haver um aumento no desempenho da força máxima (47) e da potência 

muscular (48).Outros autores (49-51) demonstram também em seus resultados 

que treinar somente força muscular pode aumentar a amplitude articular em 

diversos movimentos. 

 No entanto, outros estudos relatam resultados divergentes,afirmando 

que os exercícios de alongamento tendem a reduzir a força devido a vários 

fatores (52-55).Diversos autores investigaram o efeito agudo de sessões de 

alongamento sobre o desempenho de testes de força,demonstrando uma 

influência negativa em relação à força isométrica(56-63),sugerindo haver uma 

relação de concorrência entre essas duas qualidades físicas. 

 Dessa forma,diante de tantos resultados controversos, torna-se 

fundamental retomar a discussão sobre o assunto, levantando-se a seguinte 

questão-problema:Será queum programa de treinamento de força, executado3 

vezes semanais, durante 10 semanas, que realiza exercícios de alongamento 

antes e durante a sessão de treino, será mais eficiente do que um programa de 

treino de força com aquecimento específico em relação aos níveis de força, 

flexibilidade e níveis sérico-basais de IGF-1? 
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1.3.  Objetivos do estudo 

1.3.1. Objetivo Geral 

Verificar o efeito crônico do alongamento estático antes e durante um 

programa de treinamento da força e de um protocolo de treinamento de força 

precedido de aquecimento específico no desempenho de 8 repetições máximas 

(RM), da flexibilidade e nos níveis sérico-basais de IGF-1 de homens adultos 

de 25 a 35 anos. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

1º. Comparar o efeito crônico do alongamento estático antes e durante um 

programa de treinamento de força com um protocolo de treinamento de força 

precedido de aquecimento específico em relação ao desempenho de 8-RM. 

2º. Comparar o efeito crônico do alongamento estático antes e durante um 

programa de treinamento de força com um protocolo de treinamento de força 

precedido de aquecimento específico em relação ao desempenho da 

flexibilidade. 

3º. Comparar o efeito crônico do alongamento estático antes e durante um 

programa de treinamento de força com um protocolo de treinamento de força 

precedido de aquecimento específico em relação aos níveis sérico-basais de 

IGF-1. 
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1.4.  Hipóteses do estudo 

H1 = Haverá diferença significativa no desempenho da força, flexibilidade e 

níveis sérico-basais de IGF-1 na comparação entre programas de treinamento 

de força que utilizam o alongamento estático antes e durante o aquecimento 

específico precedido de sessão de treino. 

H0 = Não haverá diferença significativa no desempenho da força, flexibilidade e 

níveis sérico-basais na comparação entre programas de treinamento de força 

que utilizam o alongamento estático antes e durante o aquecimento específico 

precedido de sessão de treino. 

 

1.5.  Identificação das variáveis 

 Variável independente (qualitativa categórica): protocolo de alongamento 

estático antes da sessão de treinamento de força, protocolo de 

alongamento estático durante a sessão de treinamento de força e 

protocolo de treinamento de força precedido de aquecimento específico. 

 Variável dependente (quantitativa racional): força (8-RM), flexibilidade e 

níveis séricos basais de IGF-1. 

 Variáveis intervenientes: experiência motora prévia, motivação, fenótipo, 

genótipo, nutrição, estado emocional, status de saúde, temperatura 

ambiente. 
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1.6.   Significância do estudo 

Este estudo pretende contribuir para a produção do conhecimento 

científico por se tratar de uma pesquisa sobre qualidades físicas muito 

utilizadas no momento da prescrição e da reabilitação através de 

exercíciospara a melhoria do condicionamento físico e da saúde. É 

destinado,principalmente, à população que mais freqüenta academias de 

ginástica no Brasil, tendo como programa de treinamento exercícios de 

musculação (exercícios resistidos).  

O estudo mostra-se importante na medida em que compara os efeitos de 

três protocolos de treinamento sobre os níveis de força máxima, de flexibilidade 

e de IGF-1, com o objetivo de otimizar a prescrição do treinamento de força, 

assim como adequar os métodos de prescrição aos objetivos dos praticantes, 

maximizando, dessa forma, os resultados esperados.  

Espera-se, com este trabalho, gerar a possibilidade de elucidar dúvidas 

e criar discussões científicas sobre o assunto, que visem ao aperfeiçoamento 

dos métodos de treinamento de força, principalmente para os profissionais 

ligados à área de saúde e à atividade física, bem como servir de fonte para 

novas investigações a partir dos levantamentos e proposições feitas. 

O presente trabalho justifica-se pelo fato de existir uma carência de 

estudos que comparem os efeitos dos métodos de exercício resistido (ER) nas 

qualidades físicas força e flexibilidade em homens adultos e saudáveis. 

Portanto, devido à escassez de trabalhos científicos nesta área específica, fez-

se necessária a realização desta pesquisa, que investigou as possíveis 

relações destas variáveis entre si.  
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CAPÍTULO II 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo irá abordar o levantamento teórico que facilitará o 

entendimento e a compreensão do tema principal, com uma divisão em partes, 

dentre as quais se destacam: aspectos gerais da força e da flexibilidade; 

influência do alongamento na força; influência da força na flexibilidade e a 

influência da força e da flexibilidade no IGF-1. 

 

2.1. Aspectos gerais da força e da flexibilidade 

O treinamento de força, também conhecido como musculação ou 

exercício resistido, é utilizado em diferentes modalidades esportivas. Esse tipo 

de treinamento tornou-se popular há mais de 70 anos (1). Embora os eventos 

organizados de levantamento de pesos e esportes datem da metade do século 

XIX, o treinamento com pesos não teve investigação científica tão contundente 

como nos trabalhos realizados por DeLorme e Watkins (1948). Após a segunda 

Guerra Mundial, DeLorme e Watkins demonstraram a importância do 

“treinamento progressivo com pesos” (TPP) para aumentar a força e a 

hipertrofia muscular para a reabilitação dos militares feridos em combate. 

Desde então, nas décadas de 50 e 60 do século XX, o TPP tem sido alvo de 

interesse para as comunidades médicas, científicas e esportivas (1). 

A força motora é entendida como a capacidade que um músculo ou um 

grupo muscular tem de produzir tensão e se opor a uma resistência externa 

num determinado tempo ou velocidade (64-66). 
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Inúmeras revisões discutem vários aspectos do treinamento de força (8, 

67-71). A mais alta tensão que um músculo pode desenvolver é obtida na 

construção excêntrica (alongando o músculo), a posição intermediária é 

alcançada pela contração isométrica; a tensão máxima obtida reduz-se 

gradualmente quanto mais rápida e a contração concêntrica. 

Está bem documentado que o treinamento com pesos promove aumento 

de força e aumento da massa magra (hipertrofia) em indivíduos que se 

submetem a fazê-lo de forma crônica e sistemática (2, 68, 72, 73). 

O aumento da força é proporcional à quantidade de sobrecarga (1, 74-76) e 

ao aumento da secção transversa do músculo (6, 71). A sobrecarga utilizada para 

o aumento da força máxima em indivíduos não-treinados é relativamente baixa 

(em torno de 45 a 50% de 1RM) (1, 77, 78). Porém, à medida que se tornam 

indivíduos treinados, o aumento das cargas é necessário (1, 76). Em indivíduos 

experientes em ER, a utilização de cargas correspondentes a mais de 80% de 

1RM são mais eficazes para produzir adaptações neurais adicionais e 

conseqüentemente, a um desenvolvimento da força máxima (4, 75, 78). A 

sobrecarga também está associada ao aumento da secção transversa do 

músculo esquelético (4, 75). Alguns estudos (2, 4) demonstram que programas de 

ER objetivando a hipertrofia muscular utilizam cargas de moderada a alta 

intensidade. Assim, o desenvolvimento da secção transversa do músculo 

ocorre como resultado de um aumento no tamanho e no número de fibras (79, 80) 

e de um aumento na quantidade de tecido conectivo no músculo (71). Esse 

processo facilita o aumento do número de pontes cruzadas (material contrátil) 

em paralelo e leva a um incremento na produção da força muscular (6). 
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O treinamento progressivo com pesos é um dos temas mais comumente 

estudado pela ciência do treinamento e tem como principal objetivo a 

progressão sistemática do treinamento pela produção substancial e contínua 

do aumento da força e do tamanho do músculo (1). Recentemente, os 

exercícios com pesos tornaram-se um dos mais rápidos métodos de 

treinamento e de atividades físicas com o objetivo de aumentar o rendimento 

esportivo, a promover, não apenas saúde e aptidão, como também a 

reabilitação após cirurgias ou lesões, ou, simplesmente, pelo prazer em fazer 

exercícios. Sendo assim, ganharam o reconhecimento de seus benefícios por 

meio de várias metodologias, por promoverem vários ajustes em muitos 

sistemas fisiológicos, sendo o principal na musculatura esquelética (81, 82). 

Diversas são as variáveis que podem influenciar o treinamento de força. 

Entre as variáveis metodológicas de prescrição podemos citar a intensidade da 

carga, o número de repetições, a ordem dos exercícios, a frequência semanal, 

o intervalo entre as séries e as sessões e os números de séries (1). Tais 

variáveis, quando manipuladas adequadamente, permitem atingir os objetivos 

almejados em um programa de exercícios resistidos (ER), podendo ser 

estruturadas com ênfase na resistência muscular, hipertrofia, força, ou potência 

muscular (1, 83). 

A unidade estrutural contrátil do músculo esquelético é a fibra muscular 

esquelética ou miônio, célula cilíndrica com 1 a30 cm de comprimento e 

diâmetro de 10 a 100 m em que vários núcleos se dispõem em posição 

subsarcolêmica e com numerosas miofibrilas no citoplasma (84). 

Durante muito tempo priorizou-se o desenvolvimento do componente 

aeróbico nos trabalhos de condicionamento físico, porém, a partir da década de 



 Referencial teórico
 

15 

80 do século XX, o treinamento de força começou a ter uma valorização maior, 

sendo incluído nas recomendações do American Collegeof Sports Medicine (1). 

Com essa valorização, também cresceu o número de pesquisas nessa área, 

principalmente no quesito de avaliação da força muscular. Entretanto, nessa 

recomendação do ACSM (1), além dessa qualidade física é incluída também a 

flexibilidade como uma valência fundamental para o desenvolvimento da 

aptidão física do indivíduo. 

 De acordo comTrinick & Tskhovrebova(85), a molécula de titina é muito 

parecida com uma corrente e consiste principalmente de imunoglobulina e 

fibronectina. A titina forma uma conexão entre a linha Z e a banda A e é o 

terceiro tipo fundamental de filamento do sarcômeros. As principais funções da 

titina são a constituição muscular e a elasticidade. Portanto, a titina parece ser 

um componente importante para o alongamento muscular, pois participa desse 

mecanismo “desdobrando-se” dentro da menor unidade funcional de um 

músculo – o sarcômero. 

O alongamento é considerado uma capacidade física importante para o 

condicionamento físico, não só de atletas como também de indivíduos não 

atletas (81, 86). Os efeitos do alongamento, segundo a literatura especializada, 

são: o aumento da flexibilidade, melhora da perfomance muscular, menor 

dispêndio energético (devido a um melhor recrutamento de fibras), prevenção 

de lesões, melhora do aporte sanguíneo e adaptação neural, ocasionando 

melhora na contração muscular (87-91). 

Estudos sugerem que os alongamentos estáticos devem ser mantidos 

por períodos entre 6 e 60 segundos, ou por períodos de 15 a 30 segundos (59, 

91-109). 
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O alongamento estático promove a melhora da amplitude articular 

(ADM), posicionando o segmento lentamente até o final da ADM e mantendo–

se por pelo menos 30 s (110).  

Shellock & Prentice(111)recomendam manter o alongamento estático por 

pelo menos 6 s, a fim de ativar completamente o reflexo de Golgi.  

Diferentes fatores podem influenciar na flexibilidade de uma articulação: 

o formato das superfícies articulares (em algumas articulações a amplitude 

articular é limitada pelo impacto com outras estruturas ósseas, restringindo 

certos movimentos); tensões na cápsula articular e nos ligamentos nos finais 

dos movimentos; massas de partes moles, principalmente os músculos 

esqueléticos que circundam os ossos que formam a articulação; extensibilidade 

dos músculos esqueléticos, isto é, o máximo de comprimento que a unidade 

músculo-tendão pode alcançar sem que ocorra lesão (98, 112). 

O aumento do comprimento muscular está relacionado com a adição de 

sarcômeros ao longo da fibra muscular. Estudos realizados posteriormente 

mostraram que, quando um músculo foi imobilizado em posição de 

alongamento, ocorreu aumento de 20% no número de sarcômerosem série e, 

quando esse mesmo músculo foi imobilizado em posição de encurtamento, 

ocorreu uma redução de 40% e, consequentemente, diminuição da sua 

elasticidade (113). 

Em humanos, o comprimento máximo dos músculos pode ser avaliado, 

indiretamente, pela medida do ângulo de amplitude do movimento passivo 

máximo da articulação. Essa amplitude de movimento é medida com auxílio de 

um goniômetro. Entretanto, não pode ser considerada uma medida absoluta do 

comprimento de um músculo, porque outros fatores, como a própria estrutura 
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articular e a ação de músculos antagonistas, podem interferir na avaliação 

dessa amplitude articular (10). 

O óxido nítrico (NO) é um gás incolor pouco solúvel em água, tende a 

dissolver-se seletivamente na membrana e fases lipídicas das células (114). 

Apesar das diversas aplicações do óxido nítrico em vários campos, são suas 

funções e aplicações biológicas que têm despertado grande interesse(115). 

A NOS(óxido nítrico sintetase) está presente no organismo sob quatro 

isoformas principais: a óxido nítrico sintetase neuronal (nNOS), a óxido nítrico 

sintetase endotelial (eNOS)(18, 19), sendo estas duas isoformas denominadas 

conjuntamente de óxido nítrico sintetase constitutivas (cNOS), tendo sua 

atividade enzimática regulada pelo complexo cálcio-calmodulina(18), a óxido 

nítrico sintetase induzida (iNOS), que não possui um mecanismo de regulação 

cálcio dependente, e uma quarta isoforma muito estudada recentemente 

denominada óxido nítrico sintetase mitocondrial (mtNOS)(18). 

O aumento do número de sarcómeros em série nas miofibrilhas do 

músculo esquelético é importante para a função e desenvolvimento normal do 

músculo. A adição de sarcómeros influenciam a força de extensão do músculo 

e a velocidade de contracção. Estímulos mecânicos estão envolvidos na 

regulação da adição de sarcômeros. A isoformanNOS preenche os requesitos 

para ser responsável pela adição de sarcômeros. A sua atividade é regulada 

pela atividade mecânica, há um aumento da sua produção após alongamentos 

estáticos em músculos excitados. O NO que deriva da NOS é um modelador 

positivo para a adição de sarcômeros, e a suplementação de substrato do NOS 

evidenciam aumento do número de sarcômeros(116). 



 Referencial teórico
 

18 

Níveis adequados de flexibilidade são necessários para uma execução 

eficiente dos movimentos articulares, promovendo uma melhor qualidade de 

vida e uma ótima performance competitiva em esportes e é definida como a 

capacidade do tecido muscular estender-se, permitindo que a articulação se 

movimente através de toda a amplitude de movimento (117, 118). 

 Algumas técnicas para o desenvolvimento da flexibilidade são descritas 

na literatura. As três técnicas mais comuns são: método estático, ativo e 

facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) (102, 106, 119). 

O método estático é realizado com uma movimentação lenta até o limite 

de desconforto e a posterior manutenção da postura (120). A lentidão do 

movimento e a tensão exercida sobre o tendão fazem com que seja facilitada a 

ação do órgão tendinoso de golgi (OTG), o qual produz o relaxamento do 

músculo que está sendo estirado, proporcionando uma maior facilidade na 

execução do movimento e conferindo a este uma boa eficiência. Este parece 

ser o método mais difundido pela facilidade de aplicação, aprendizado, 

menores riscos de lesões e eficiência (120). 

 O flexionamento estático vem sendo utilizado no aumento da 

flexibilidade (arco articular) e para reduzir tensão muscular (118, 121). Esta é uma 

técnica de tensão isométrica aplicada lentamente a um músculo na sua maior 

extensão até o ponto de desconforto e mantida em tal posição por um período 

de tempo (102, 119). Defensores desta técnica relatam ainda que os reflexos de 

estiramento sejam minimizados pelo movimento lento e pela ausência de dor, 

sendo assim recomendada por ser fácil execução e ter pouco risco lesão (122-

124).  



 Referencial teórico
 

19 

2.2.  Influência do alongamento na força. 

As rotinas de alongamento são muito difundidas entre atletas e pessoas 

envolvidas na atividade física. Dessa forma, o alongamento muscular teria 

como principal objetivo reduzir lesões musculares e articulares e promover o 

aquecimento muscular (58).Porém, com base nas evidências de diversos 

estudos (60, 124-129), parece não existir sustentação cientifica para tais 

afirmações.  

Alguns estudos foram realizados com o objetivo de verificar a influência 

do alongamento muscular executado antes do exercício de força isotônica, em 

séries únicas e múltiplas (83, 130). Porém, outros estudos relatam que esse 

método de treinamento pode causar a diminuição no desempenho da força, 

quando precedido de exercícios de alongamento (56, 58, 108, 131-139). 

Kokonnen, Nelson & Cornwell(56) investigaram o efeito agudo do 

alongamento na força muscular. Os autores concluíram que as rotinas de 

alongamento parecem ter um efeito negativo agudo sobre a atividade principal 

subsequente, em particular quando depende predominantemente da força. 

Tricoli& Paulo(58) pesquisaram o efeito agudo dos exercícios de 

alongamento estático no desempenho de força máxima. Os resultados do 

estudo concluíram que o protocolo experimental em que os indivíduos 

realizaram os exercícios de alongamento obteve níveis de força no teste de 

1RM significativamente menores que a média obtida na condição sem 

alongamento, ou seja, o alongamento estático provocou uma queda de 

rendimento da força máxima. 

Gomes et al.(139) verificaram o efeito agudo dos alongamento estático e 

passivo (EP) e FNP sobre o desempenho da força dinâmica máxima. Os 
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autores concluíram que uma sessão de alongamento estático e o FNP 

realizado imediatamente antes do treinamento de força provocaram uma 

diminuição em seu desempenho. 

Nelson et al.(131) realizaram uma pesquisa com dois objetivos: o primeiro 

foi para determinar o efeito agudo do alongamento estático sobre a resistência 

de força muscular; o segundo, para determinar o índice de confiabilidade 

através das diferenças das repetições, medida sobre o efeito do alongamento 

estático na resistência de força muscular.  Em relação ao primeiro objetivo, 

constatou-se uma redução significativa da resistência de força muscular de 

24% e, quando utilizado 40% do peso corporal, a redução foi de 9%. No 

segundo objetivo, o índice de confiabilidade foi alto, ocorrendo uma redução 

significativa de 28% na resistência de força após o exercício de alongamento. 

Dessa forma, pôde-se concluir que o exercício de alongamento estático intenso 

no grupo muscular a ser utilizado deve ser evitado antes de requerer um 

desempenho muscular na resistência da força máxima. 

Arruda et al.(135) verificaram a resposta aguda de dois protocolos de 

aquecimento realizados antes do teste de 10 repetições máximas (10-RM), no 

exercício supino reto na máquina. Concluíram, em sua pesquisa, não existir 

diferenças estatisticamente significativas no desempenho do teste de 10-RM no 

exercício supino reto precedido do aquecimento específico. O mesmo resultado 

não foi observado quando o teste de 10-RM foi precedido por exercícios de 

alongamento. 

 Beedleet al.(108) realizaram um estudo com o objetivo de determinar a 

influência entre aquecimentos com alongamento estático, alongamento 

dinâmico e sem alongamento sobre a força máxima no teste de 1RM no supino 
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reto e legpress, usando peso livre.  Concluíram que não houve diferença 

significativa entre os tratamentos e que o alongamento realizado de intensidade 

moderada não interfere no teste de 1-RM no supino sentado (SS) e no legpress 

(LP). 

Franco et al.(136), em sua pesquisa, investigaram a influência do efeito 

agudo de diferentes exercícios de alongamento sobre a resistência muscular  

em função  do número de séries, duração das séries e tipos de alongamento. 

Os resultados concluíram o seguinte: que o número de séries não influenciou 

sobre a resistência muscular; que o protocolo de alongamento pode influenciar 

a resistência no SR; que quando há uma redução na resistência, esta pode ser 

atribuída à duração da série e PNF; e, ainda, concluiu que um baixo volume de 

alongamento estático parece não ter um significativo efeito sobre a resistência 

muscular. 

Rubiniet al.(11) realizaram uma revisão com o objetivo de determinar os 

efeitos agudos e crônicos do alongamento no desempenho da força, 

juntamente com os mecanismos subjacentes. Embora a maioria dos estudos 

tenha encontrado diminuição na força, quando realizada seguida de 

alongamento, essa diminuição parece ser em função dos protocolos de 

alongamento longos, número de exercícios e séries, duração de cada série, 

que geralmente ultrapassam os valores recomendados na literatura 

especializada. Consequentemente, a duração dos estímulos é excessivamente 

longa, em comparação com os realizados na prática comum, tornando evidente 

a necessidade de estudos posteriores. 

Bacurau et al.(132) compararam o efeito agudo do alongamento balístico e 

do alongamento estático em um protocolo de força máxima nos membros 
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inferiores. A força máxima diminuiu após o alongamento estático em 13,4%, 

ocorrendo uma redução não significativa de 2,2% na produção da força 

máxima após o alongamento balístico. No entanto, o exercício de alongamento 

estático produziu uma grande melhora na flexibilidade, comparada com o 

exercício de alongamento balístico. Os autores concluíram, então, que o 

alongamento estático não pode ser recomendado antes de um evento de 

competição ou de uma atividade física que requer altos níveis de força. Porém, 

ainda segundo os autores, o alongamento balístico pode ser apropriado por ser 

menos provável haver diminuição da força máxima. 

Souza et al.(130) investigaram o efeito agudo de intervalos passivos e do 

intervalo com alongamento estático entre séries múltiplas sobre o número de 

repetições máximas (RM), percepção subjetiva de esforço (PSE) e volume total 

(VT) do número de repetições em um protocolo de séries múltiplas com 

sobrecarga ajustada pelo teste de 8-RM. Os autores concluíram que o 

exercício de alongamento estático entre as séries pode provocar diminuição no 

desempenho da força em 8-RM. 

Winchester et al.(105) realizaram um estudo com oobjetivo de determinar 

se os efeitos do alongamento estático e o alongamento dinâmico levariam a um 

melhor desempenhoem atividades similares. Onze homens e onze mulheres, 

que eram atletas, realizaram um alongamento dinâmico seguido de 

alongamento estático ou repouso. Após o aquecimento, foram realizados três 

tiros de velocidade de 40 m. Os resultados desse estudo sugerem que a 

realização de um alongamento estático seguido de um protocolo de 

alongamento dinâmico poderá inibir o desempenho da velocidade de atletas 

colegiais. 
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Pode-se, entretanto, justificar que os efeitos deletérios do alongamento 

executado antes do exercício de força decorrem de fato de que o alongamento 

pode diminuir a viscosidade do tendão e aumentar sua estrutura elástica, o que 

colocaria o componente contrátil numa posição menos favorável em termos de 

produção de força nas curvas de força-comprimento e força-velocidade. Vários 

estudiosos (11, 56, 140-143) advertem, em suas pesquisas, que de acordo com a 

situação relatada anteriormente, pode haver uma diminuição no desempenho 

muscular ocasionada por uma insuficiente transmissão de força do músculo 

para o sistema esquelético, por alterações nas estratégias do controle motor e 

pela diminuição na ativação das unidades motoras.  

Entretanto, como uma resposta crônica ao treinamento da flexibilidade 

de forma isolada, pesquisas recentes demonstraram em seus resultados que 

pode haver um aumento no desempenho da força máxima (47) e da potência 

muscular (144). 

Kokkonnenet al.(47) investigaram os efeitos de 10 semanas de 

treinamento de flexibilidade estática sobre o desempenho de exercícios 

específicos. A amostra foi composta por 38 voluntários fisicamente inativos. As 

sessões de flexibilidade consistiram em 40 minutos de exercícios de 

alongamento apenas para os grandes grupamentos musculares. Os autores 

concluíram que o treinamento de flexibilidade conduzido de forma isolada foi 

capaz de aumentar o desempenho da flexibilidade (+ 18,1%), da distância de 

saltos horizontais (+2,3%), dos saltos verticais (+6,7%), do teste de 1-RM para 

flexão do joelho (+15,3%), do teste de 1-RM para extensão do joelho (+32,4%) 

e da endurance muscular também para a flexão (+30,4%) e extensão (+28,5%) 

do joelho. 
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LaRoucheet al.(144) observaram que, após 4 semanas de treinamento da 

flexibilidade, houve aumento no desempenho da força para os músculos 

flexores do quadril, quando utilizado o treinamento com o método balístico. Os 

autores utilizaram o teste isocinético e observaram os efeitos no pico de torque, 

no trabalho gerado (wats) e no ângulo do pico de torque. 

 

2.3.  Influência da força na flexibilidade 

Muitas concepções errôneas ainda persistem entre treinamento de força 

e flexibilidade. Vários treinadores e atletas acreditam que os ganhos de força 

podem limitar ou impedir flexibilidade, ou que os ganhos substanciais na 

flexibilidade podem ter um efeito nocivo sobre a força. Contudo, esta assertiva 

ainda não está totalmente comprovada. Acredita-se que os exercícios de 

alongamento devem ser desenvolvidos juntamente com exercícios de força, 

pois parece ser um equívoco tornar um grupo muscular forte, para somente 

depois desenvolver a sua flexibilidade articular (103). 

Nesse sentido, é importante salientar que a força apresenta aspectos 

positivos e negativos para com a flexibilidade, pois um músculo hipertrofiado 

tem o poder de alongamento proporcional ao de um músculo que não 

apresente os mesmos níveis de hipertrofia. Entretanto, frequentemente ocorre, 

através do treinamento, o aumento da força com um proporcional aumento do 

tônus muscular, o que pode vir, mais adiante a prejudicar mais adiante a 

flexibilidade. Nesse caso, a hipertrofia excessiva, que aumenta as superfícies 

de contato entre músculos e pele, pode limitar, em algum momento, a 

flexibilidade e conduzir a diminuição dos seus níveis. Por outro lado, Alter(87) 

defende que o tamanho de um músculo tem pouco ou nada a ver com a 
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flexibilidade, pois, se o treinamento de força for adequadamente conduzido, ele 

pode ajudar a aumentar a flexibilidade. 

Barbosa et al.(145) observaram os efeitos de 10 semanas de treinamento 

de força sobre o desempenho do teste de sentar e alcançar em idosos inativos 

com idade de 62 a 78 anos. Depois de um total de 27 sessões de treinamento 

de força, os autores observaram um aumento significativo (4,0 centímetros) no 

desempenho do teste de sentar e alcançar. Os dados de Monteiro et al.(146) 

corroboram com os resultados de Barbosa et al. (145), que também, após 10 

semanas de treinamento de força, observaram aumentos significativos na 

flexibilidade para os movimentos de adução horizontal dos ombros, flexão e 

extensão do quadril e flexão e extensão do tronco. 

 Fatouroset al.(147) investigaram os efeitos do treinamento aeróbio, 

treinamento de força e sua combinação de amplitude de movimento articular de 

indivíduos inativos mais velhos.Trinta e dois inativos homens mais velhos (65-

78 anos) foram divididos em quatro grupos: grupo controle (GC), treinamento 

de força (TF), treinamento cardiovascular (CT) e combinação de força e 

aeróbico formação (SA). Os resultados indicam que o treinamento de força 

pode ser capaz de aumentar a amplitude de movimento de uma série de 

articulações dos indivíduos inativos mais velhos, possivelmente devido a uma 

melhora na força muscular.  

A relação entre força e flexibilidade vem sendo estudada principalmente 

em relação aos efeitos crônicos. Cyrino et al.(148) demonstraram, em estudo 

realizado com 16 homens sedentários, que o treinamento de força de diversos 

grupos musculares realizado durante o período de 10 semanas não provocou a 

redução dos valores de flexibilidade observados antes do período de 
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intervenção, mas produziu melhora do arco de movimento ativo das 

articulações e nos movimentos de: flexão e extensão dos ombros; flexão e 

extensão dos cotovelos; flexão e extensão do quadril; extensão e flexão do 

tronco e flexão do joelho.  

Com o objetivo de testar a hipótese de que os valores da força e da 

flexibilidade podem ser alterados com o treinamento específico, Nóbrega & 

Carvalho (149)dividiram 43 voluntários em quatro diferentes grupos: o primeiro, 

que treinou apenas força muscular (n=13); o segundo, apenas flexibilidade 

(n=11); o terceiro, a força e flexibilidade juntos (n=9); o último, um grupo 

controle. Todos os voluntários estavam sedentários há pelo menos seis meses 

antes do início do estudo e não se envolveram em nenhuma outra rotina de 

treinamento durante o estudo. Em seus resultados, os autores demonstraram 

que a força muscular aumentou tanto no grupo que treinou somente força 

(+14%), quanto no grupo que treinou força e flexibilidade (+14%) e no grupo 

que treinou força e flexibilidade (+16%). A flexibilidade aumentou de forma 

significativa no grupo que treinou somente flexibilidade (+33%) e também no 

grupo que treinou força e flexibilidade (+18%). Por isso, os autores concluíram 

que apenas o treinamento de força não foi capaz de aumentar a flexibilidade, 

mas também não interferiu no aumento da flexibilidade no grupo que treinou as 

duas valências físicas de forma concomitante. 

Fatouroset al.(150)procuraram observar os efeitos de diferentes intensidades de 

treinamento de força sobre o desempenho da flexibilidade em 58 idosos. O 

estudo foi conduzido durante um ano, período em que foram observados os 

efeitos do treinamento (seis meses) e do destreinamento (seis meses) sobre os 

valores da amplitude articular. Para a realização do experimento, os voluntários 
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foram divididos em quatro grupos,caracterizados pela intensidade do 

treinamento: grupo controle (n=10), grupo de baixa intensidade (n = 14 / 40 % 

1RM), grupo de intensidade moderada (n=12/60%1-RM), grupo de alta 

intensidade (n =14/80%1-RM).Os resultados indicaram que o treinamento de 

força sendo conduzido de forma isolada foi capaz de aumentar a flexibilidade. 

Porém, apenas intensidades maiores do que 60% 1RM provocaram aumento 

significativos nos níveis de flexibilidade, demonstrando que há relação direta 

entre a intensidade do treinamento e o volume dos ganhos. Com o 

destreinamento, os autores observaram o mesmo efeito, ou seja, uma relação 

direta na qual quem treinou em maiores intensidades teve uma menor 

diminuição nos níveis de flexibilidade e quem treinou em menores intensidades 

teve uma grande perda nos níveis de amplitude articular.                         

Vale et al.(151) realizaram um estudo com o objetivo de comparar os 

efeitos do treinamento resistido de força e de flexibilidade sobre a autonomia 

funcional das atividades da vida diária (AVD) em 36 mulheres senescentes. Os 

sujeitos foram divididos em dois grupos, um de treinamento de flexibilidade 

(GFLEX, n=18) e outro de treinamento resistido de força (GFOR, n=18). 

Concluíram os autores, então, que o grupo que realizou o treinamento de força 

alcançou maiores incrementos nas AVD com o tratamento experimental. 

Ramoset al.(141) realizaram um estudo com o objetivo de analisar o efeito 

de 8 semanas de treinamento com pesos (TP) sobre a flexibilidade de idosos. 

O TP foi realizado com frequência de 3 sessões semanais compostas de 3 

séries de 10 a 12-RM para cada um dos exercícios propostos e duração total 

de 8 semanas. Os autores sugerem que o TP pode contribuir para a 
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manutenção ou mesmo para o aumento da flexibilidade em diferentes 

movimentos e articulações de idosos. 

Santos (152) realizou uma pesquisa com o objetivo de comparar os efeitos 

do treinamento de força dos métodos alternados por segmento (AS) e 

agonista/antagonista (AA), sobre a força máxima (1RM) e a flexibilidade em 

mulheres adultas. Foram divididas, aleatoriamente, vinte e quatro mulheres 

(idade: 24±3 anos), em três grupos: grupo AS, grupo AA e grupo controle (GC). 

Os grupos experimentais realizaram oito semanas de treinamento com três séries 

de 10-12-RM em cada exercício, com exceção do exercício abdominal, que foi 

realizado em três séries de 15-20-RM. O autor concluiu que a intensidade de 

treinamento adequada aumenta a amplitude articular de movimento, 

estabelecendo informações importantes no momento da prescrição do 

treinamento.  

 

2.4.  Influência da força e da flexibilidade no IGF-1 

O hormônio do crescimento (GH), ou somatotropina, é uma proteína cuja 

função consiste em estimular o crescimento dos tecidos do corpo, aumentar a 

síntese de proteína corporal, utilizar as reservas de gordura e conservar os 

carboidratos (153). Muitos efeitos do GH ocorrem indiretamente através dos 

fatores de crescimento (IGFs). O IGF-1 é o mais importante, produzido pelas 

células hepáticas, exibindo uma estrutura semelhante à insulina, com seus 

receptores encontrados em muitos tecidos similares ao receptor da insulina 

(154). 

A ação do IGF-1 é exercida localizadamente e, mais largamente, na 

forma secretada (155). O IGF-1 pode ser sintetizado na mesma célula em que 
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age ou em células vizinhas (30, 155, 156).  Portanto, os níveis de IGF-1 podem não 

refletir somente uma medida de GH, já que as expressões locais de IGF-1 em 

vários tecidos são GH-independentes (157). 

O IGF-1 é um polipeptídeo produzido principalmente pelo fígado e essa 

produção é dependente do GH (33). A concentração de IGF-1 pode ser 

caracterizada em 4 situações: muito reduzido, reduzido, normal e elevado. O 

IGF-1 menor que 35µg/L ou -2DP da média para a idade cronológica permite o 

diagnóstico de deficiência de IGF-1. Concentrações altas de IGF-1 impõem as 

dosagens IGFBPs e consideração da resistência a esse hormônio (158-160). 

Sendo o IGF-1 estimulado pelo GH sua redução nos níveis sérico- 

sanguíneos pode estar associada a diversas alterações, entre elas, a 

diminuição da massa magra e a atrofia muscular com redução da força (161, 162). 

O músculo esquelético parece ser a principal fonte de IGF-1 circulante, 

particularmente durante o exercício físico, seja de forma endócrina, parácrina 

ou autócrina(163). Yang et al (164) também destacaram o papel autócrino e 

parácrino do IGF-1, relacionando a importante ligação entre a atividade 

mecânica e o efeito celular local. Durante o exercício, não apenas as 

concentrações plasmáticas de IGF-1 são alteradas, mas também as 

concentrações musculares, que influenciam o turn over proteico e a captação 

de glicose no músculo. 

O GH é conhecido como estimulador da liberação de aminoácidos 

disponíveis para a síntese proteica in vivo, bem como da liberação de outros 

fatores de crescimento em IGF-1 das células musculares, implicando a 

recuperação e o reparo tecidual (165). Atuando em quase todos os tecidos do 
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corpo, o GH, hormônio secretado pela hipófise anterior, promove o aumento do 

tamanho das células e do número de mitoses.  

Sabe-se que não de forma direta, mas através de uma via de 

estimulação do fator de crescimento insulínico (IGF-1), o GH atuaria na síntese 

proteica de diversos tecidos, dentre eles os músculos esqueléticos. O IGF 

apresenta três componentes: insulina, IGF-I e IGF-II, que possuem diversas 

funções nos tecidos, mas apresentam duas principais ações biológicas: uma 

metabólica, como a da insulina e outra que estimula o crescimento, como, por 

exemplo, a divisão celular (164, 166). Tanto IGF-I quanto o IGF-II atuam no 

sistema muscular, estimulando o crescimento, a regeneração e a diferenciação 

celular. Sabe-se que o IGF-I produz hipertrofia muscular por dois fatores: pela 

ativação de células satélites e pelo aumento da síntese proteica nas fibras 

musculares (166). 

A atividade física, além de ser reconhecida como importante para a 

manutenção da saúde, também atua sobre o crescimento (167). O GH, bem 

como outros hormônios contrarregulatórios, tende a elevar os seus níveis, 

quando as necessidades metabólicas aumentam, em situações específicas, 

como durante a realização do exercício(168).  

Vários estudos (37, 169-171) descrevem a importância de uma isoforma 

específica de IGF-1 que é expressa via musculatura esquelética em resposta 

ao alongamento, carga ou ambos. A isoforma muscular, também denominada 

mechanogrowthfactor (MGF), é expressa somente quando o músculo é 

submetido a um aumento de tensão, como, por exemplo, alongamento, 

exercícios contrarresistidos, estimulação elétrica. A síntese do MGF é 
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independente do GH. Acredita-se que o MGF seja o principal fator que controla 

o crescimento e a reparação muscular esquelética e cardíaca (166, 172). 

O alongamento da célula favorece o crescimento da fibra muscular por 

aumentar o espaço físico (173). Supõe-se que, ao "se esticar" a célula, ocorre a 

dilatação dos tecidos conjuntivos que a envolvem. Além disso, há uma relação 

de proporcionalidade direta entre dimensão da célula muscular e sua 

quantidade de núcleos (174). 

Diferentes autores (164, 175-177) relacionam a hipertrofia ao aumento do 

IGF-1 em animais submetidos a alongamentos, proporcionando aumento na 

produção de proteínas contráteis e no número de sarcômeros, tanto em série, 

quanto em paralelo. Isso pode ser ainda mais significativo com a utilização 

concomitante de sobrecarga. Há inegáveis limitações na generalização das 

pesquisas acima, pois é muito difícil reproduzir as metodologias em humanos. 

O alongamento estático estimula a síntese de proteínas e a adição de 

sarcômeros ao longo da fibra muscular através da liberação de fatores de 

crescimento. É fato demonstrado por Yang et al.(164) que, após o alongamento 

de músculos mantidos em posição de encurtamento, ficou evidente o aumento 

da liberação de IGF-1 e expressão de RNAm para proteínas musculares. 

Entretanto, Gomes et al.(178) em protocolo de alongamento uma vez por 

semana, apontaram que não houve aumento de peso muscular do grupo 

submetido apenas a alongamento sem imobilização, nem do total de 

sarcômeros em série. Coutinho et al.(179) com protocolo de alongamento a cada 

três dias, também não observaram aumento de peso, porém, com relação ao 

número de sarcômeros em série obtiveram variação significante.  
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O IGF-1 é um hormônio anabólico que conduz ao aumento na massa 

muscular por meio da estimulação da síntese proteica ou pela inibição do 

catabolismo proteico (30). Em relação à musculatura esquelética e à força 

muscular, a expressão local do IGF-1 parece ser sensível à sobrecarga e age 

independentemente de mudanças que possam ocorrer nos níveis séricos de 

GH ou desse próprio hormônio (165). O treinamento de força resulta no aumento 

do IGF-1 na circulação. Esse fator sugere função potencialmente importante 

nas ações sistêmica aguda, local e crônica dos fatores de crescimento nas 

adaptações musculares para força (29). 

Dentre as diversas modalidades, o treinamento de força é o que 

apresenta respostas positivas com aumentos séricos de IGF-1.Kraemer, 

Ratmess&Komi(180) relatam que a estimulação do IGF-1 contribuirá de forma 

significativa para a hipertrofia e para o aumento do conteúdo de miofibrilas 

esqueléticas. Os exercícios resistidos de força induzem às respostas agudas 

positivas nos níveis de IGF-1 nos músculos, as quais podem relacionar-se com 

a modelagem do tecido muscular (180). O treinamento com curtos intervalos de 

recuperação (60 segundos) induz a aumentos mais significativos nas 

catecolaminas, cortisol, testosterona e no hormônio do crescimento (GH), que 

são agentes causadores da redistribuição dos leucócitos durante e após os 

exercícios. 

Borstet al.(29) observaram o aumento de 20% da concentração de IGF-1 

na circulação, após um treinamento de longo prazo. A elevação do IGF-1 

durante o repouso, com a utilização de um programa de alto volume e múltiplas 

séries, foi significativa, quando comparada com um programa do tipo circuito 

com série única (165). Bammanet al. (37) demonstraram que a carga mecânica no 
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músculo esquelético (exercícios com sobrecarga) resulta em aumentos do IGF-

1 muscular, mas não sérico. O GH e o IGF-1 são fundamentais para o 

crescimento e a manutenção da massa muscular (32). A plasticidade do sistema 

hormonal responde a exercícios de alta intensidade, longa duração e múltiplas 

séries (29, 181). 

Estímulos mecânicos aplicados a um músculo estão relacionados à 

expressão gênica de fatores de crescimento pelo próprio músculo, fato que 

regula a síntese proteica no tecido muscular (166). Quando um músculo é 

estimulado mecanicamente, dá-se um conjunto de respostas celulares 

mediadas pelo IGF-1. Esse fator de crescimento estimula a miogênese e a 

mitiogênese, sensibilizando as células-satélite. Essas estruturas quiescentes, 

ao serem estimuladas, evoluem para mioblastos e destes para miotúbulos e, ao 

fundirem-se às células-mãe, contribuem com todo o seu material celular, 

incluindo os seus núcleos, permitido, assim, a manutenção ou mesmo o 

aumento da relação núcleo-sarcoplasma(165). 

Sabe-se também que o mecanismo pelo qual o IGF-1 produz hipertrofia 

muscular envolve alguns fatores, como ativação das células-satélite(182), 

aumento da síntese de proteínas de diversos tecidos, entre eles os músculos 

esqueléticos, e promove a diminuição da degradação proteica (158, 166, 182, 183). O 

GH e o IGF-1, haja vista que são fundamentais para o crescimento e 

manutenção da massa muscular,.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

Para uma melhor compreensão e esclarecimento, a metodologia 

adotada nesta pesquisa é apresentada nos subitens, a seguir: 3.1) Concepção 

Experimental; 3.2). Universo, Amostragem e Amostra; 3.3) Ética da Pesquisa, 

3.4) Procedimentos de Recolha de Dados, 3.5) Tratamento Experimental; 3.6) 

Procedimento de Análise dos Dados; 3.7) Dificuldades e Limitações 

Encontradas. 

 

3.1. Conceção experimental  

Neste estudo, considerado do tipo quase experimental, as variáveis 

independentes serão manipuladas para medir seus efeitos sobre as variáveis 

dependentes, a fim de melhor determinar o grau de mudança produzido pelo 

treinamento, estabelecendo, assim, uma relação de causa e efeito (181). 

 

3.2. Universo, amostragem e amostra 

3.2.1 Universo 

O universo foi constituído de 248 homens adultos, voluntários, com idade 

entre 25 e 35 anos, frequentadores e funcionários da Carmen Academia, 

localizada, na Av. Marquês de Herval nº 1647, no bairro da Pedreira, na cidade 

Belém, capital do Estado do Pará – Brasil. 
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3.2.2 Amostragem 

Partindo do universo do presente estudo, definido anteriormente, 

passou-se à aplicação dos critérios de inclusão e exclusão abaixo 

discriminados: 

 

Critérios de Inclusão 

Ser do gênero masculino, ter idade entre 25 e 35 anos, ter experiência na 

prática de exercícios resistidos e de flexibilidade há no mínimo um ano e estar 

apto fisicamente para participar do tratamento experimental. 

 

 Critério de Exclusão 

Foram excluídos da amostra aqueles que não concordaram com os 

termos de compromisso ou outras normas estipuladas. Além disso, foram 

considerados como critério de exclusão quaisquer tipos de condição adversa 

de saúde, aguda ou crônica, que pudesse comprometer o treinamento de ER, 

tais como: cardiopatias, comprometimentos osteomioarticulares que possam 

servir de fator interveniente à prática da atividade (osteoartrite, fratura recente, 

tendinite e uso de prótese), problemas neurológicos e o uso de recursos 

ergogênicos e/ou esteróides anabolizantes.  

 

3.2.3 Amostra 

A amostra foi composta por um quantitativo de 30 homens, voluntários, 

divididos aleatoriamente em três grupos, e submetidos aos tratamentos 

experimentais, a saber: Grupo Treinamento de Exercício Resistido (ER) (n1=10; 
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idade: 29,7 ± 3,16 anos; massa corporal: 82,82 ± 9,79 kg; estatura: 1,73m ± 

0,04 cm; IMC: 27,57 ± 2,89 kg/m-²; Grupo de Treinamento de Alongamento 

Antes do treino de Exercício Resistido (AAER) (n2=10; idade: 30,31 ± 3,64 

anos; massa corporal: 83,86 ± 6,94 kg; estatura: 1,77m ± 0,05 cm; IMC: 26, 53 

± 2,13  kg/m-²); Grupo de Treinamento de Alongamento Durante o Treino de 

Exercício Resistido (ADER) (n3=10; idade: 28,0 ± 2,86 anos; massa corporal: 

72,39 ± 10,23 kg; estatura: 1,70m ± 0,06 cm; IMC: 24,86 ± 2,59  kg/m-²:). Os 

grupos foram instruídos a manter seus afazeres diários normalmente e a não 

realizar qualquer tipo de atividade física sistematizada durante o período do 

tratamento experimental de oito semanas. 

Os voluntários realizaram testes e retestes de 8-RM e de flexibilidade e 

coleta dos níveis sérico-basais de IGF-1, nas situações antes (pré-teste) e 

depois (pós-teste) do tratamento experimental. 

 

3.3. Ética da pesquisa 

O presente trabalho atendeu às normas para a realização de pesquisa 

em seres humanos, resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, de 

10/10/1996 (Brasil, 1996) e foi submetido ao Comitê de Ética da Fundação 

Hospital de Clínicas Gaspar Viana, sendo aprovado com o número de protocolo 

133/2010 CEP/FHCGV (ANEXO I). 

Todos os participantes do estudo responderam ao questionário Physical 

Activity Readiness Questionnarie (PAR-Q - ANEXO II) e assinaram o Termo de 

Participação Livre Consentida (do qual fazem parte: o objetivo do estudo, os 

procedimentos de avaliação, as possíveis consequências, os procedimentos de 
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emergência, o caráter de voluntariedade da participação do sujeito e a isenção 

de responsabilidade por parte do avaliador e por parte da Instituição que 

abrigou o tratamento experimental e da Universidade Trás-os-Montes e Alto 

Douro - UTAD), que pode ser visto no ANEXO III. Além disso, também foi 

elaborado um Termo de Informação à Instituição (ANEXO IV) na qual se 

realizou a pesquisa, com os mesmos itens do Termo de Participação 

Consentida. 

 

3.4. Procedimentos de recolha de dados 

3.4.1. Avaliação Diagnóstica e Antropométrica 

Após o esclarecimento do método e sanadas as dúvidas, os voluntários 

interessados foram convidados a participar de uma reunião em local e horário 

predeterminado. Nesse encontro, eles preencheram uma ficha de anamnese 

(ANEXO V), responderam a um questionário que contém dados sobre sua 

saúde, o PAR-Q e assinaram um termo de consentimento. 

Foram, ainda, realizadas medidas antropométricas, testes e retestes (48 

horas depois) de 8-RM, testes e retestes (48 horas depois) de flexibilidade, e 

em um outro momento específico, foram coletados os níveis sérico-basais de 

IGF-1. Os testes de 8-RM, de flexibilidade e de IGF-1 foram realizados antes 

(pré-teste) e depois (pós-teste) do tratamento experimental. As variáveis que 

caracterizaram a homogeneidade da amostra foram: a) idade; b) estatura; c) 

massa corporal; d) índice de massa corporal; e) índices de força; f) índices de 

flexibilidade; g) IGF-1. Esses dados foram anotados na ficha de coleta das 

variáveis dependentes (ANEXO VI), para as devidas análises. 
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3.4.2.  Medidas Antropométricas 

As medidas de massa corporal e estatura foram utilizadas para o cálculo 

do índice de massa corporal (IMC). 

Para medir a massa corporal e a estatura, o voluntário deveria estar 

descalço e em trajes de atividade física (roupas leves, bermuda e camisa). Ele 

deveria ficar em pé, na posição central da plataforma da balança mecânica de 

marca Fillizola, com precisão de 100 g, na qual a medida foi aferida em 

quilograma para o peso. Para medir a estatura, foi seguido o mesmo padrão já 

referido anteriormente, utilizando-se de um estadiômetro, estando o voluntário 

em posição ereta, braços estendidos ao longo do corpo, pés unidos, em apnéia 

inspiratória, com a cabeça orientada, segundo o plano de Frankfurt, para que a 

medida seja feita em centímetros (International Society for the Advancement of 

Kinanthropometry - ISAK, 2001). 

Utilizando-se as medidas da massa corporal e da estatura, o IMC dos 

voluntários foi obtido da relação entre essas medidas expressas na fórmula a 

seguir, sendo a estatura medida em metros (m) (ACSM, 2007): 

 

   1) 

Equação 1: Equação de cálculo do Indice de Massa Corporal 

Equação 2: Equação de cálculo do índice de massa corporal (ACSM, 2007) 

 Essas variáveis serviram de parâmetros para verificação da 

homogeneidade da amostra. 

Para a determinação das medidas de estatura e massa corporal, foi 

utilizada uma balança da marca Fillizola, com capacidade de zero a 100 kg e 

resolução de 100 g. Foi utilizado um estadiômetro da marca Sanny (modelo ES 
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2020), com medidas entre 0,40 a 2,20 m de altura e tolerância de dois 

milímetros, para a determinação da estatura dos voluntários. 

3.4.3. Teste de 8-RM  

Antes da avaliação diagnóstica e antropométrica, os voluntários 

passaram por uma sessão de familiarização do teste de 8-RM. Os indivíduos 

foram submetidos a quatro sessões de avaliações, todas elas destinadas à 

determinação da carga para 8-RM. Os testes para a determinação da carga de 

8-RM foram divididos em duas sessões para o teste e duas sessões para o 

reteste. Na primeira sessão, foi realizado o teste de 8-RM para a sequência A: 

supino sentado (SS), rosca braquial (RB) e cadeira extensora (CE). Na 

segunda sessão, após 24 horas, o teste foi para a sequência B: puxada pela 

frente (PF); tríceps braquial no pulley (TB) e mesa flexora (MF). Após 72 horas 

da primeira sessão, foi realizada a terceira sessão, com o reteste para a 

sequência A. A quarta sessão foi realizada 24 horas após a terceira, com o 

reteste para a sequência B. Finalizada a determinação da carga de 8-RM, 

através dos testes e retestes, foi respeitado um período de 48 horas para a 

aplicação dos protocolos de treinamento. 

Visando reduzir a margem de erro no teste de 8-RM, foram adotadas as 

seguintes estratégias: a) instruções padronizadas e familiarização antes do 

teste, de modo que todo avaliado estivesse ciente de toda a rotina que envolvia 

a coleta de dados; b) instruções ao avaliado sobre técnicas de execução do 

exercício; c) atenção do avaliador quanto à posição adotada pelo praticante no 

momento da medida, pois pequenas variações do posicionamento das 

articulações envolvidas no movimento poderiam acionar outros músculos, 



 Metodologia
 

41 

levando a interpretações errôneas dos escores obtidos; d) realização de 

estímulos verbais, a fim de manter alto o nível de estimulação; e) utilização de 

pesos adicionais previamente aferidos em balança de precisão (FILLIZOLA); f) 

execução de uma amplitude completa do movimento para que a repetição 

fosse considerada válida. 

No início das sessões para teste de carga, os voluntários realizaram um 

aquecimento de 10 repetições, com 60% da carga máxima percebida. Após um 

minuto de repouso, eles realizaram 5 repetições com 80% do máximo 

percebido. Durante os testes de 8-RM, cada voluntário realizou no máximo 

cinco tentativas para cada exercício, com intervalos de 3 a 5 minutos entre as 

tentativas. Após obtenção da carga do exercício, um intervalo não inferior a 

cinco minutos foi dado, antes de eles passarem ao exercício seguinte. 

Considerou-se  carga de 8-RM como o maior peso obtido em ambos os dias 

(teste e reteste), com diferença menor que 5%. No caso de diferença maior, os 

sujeitos deveriam comparecer ao local mais uma vez para a realização de novo 

teste, para que o cálculo da diferença fosse refeito. Nos intervalos entre as 

sessões dos testes, não foi permitida a realização de exercícios que pudessem 

interferir nos resultados obtidos.  

Nenhuma pausa foi permitida entre as fases concêntrica e excêntrica da 

repetição ou entre as repetições (1).  

Após dez semanas de treinamento (tratamento experimental), foi 

realizado o pós-teste de 8-RM, para análise da evolução das cargas.  
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3.4.4. Teste de Flexibilidade 

 Antes da avaliação diagnóstica e antropométrica, os voluntários 

passaram também por uma sessão de familiarização com os exercícios do 

teste de flexibilidade. Após a sessão de familiarização, os voluntários 

realizaram duas visitas ao local do estudo, para a realização do teste e reteste 

de flexibilidade com vistas à verificação da reprodutibilidade de carga, com um 

intervalo de 48 horas entre eles. 

 A avaliação da flexibilidade foi realizada através dos Testes Angulares 

de Goniometria, nas situações de pré e pós-treinamento, segundo o protocolo 

de Norkin & White (1997), com amplitude máxima em onze movimentos 

articulares: a) extensão da articulação do ombro; b) abdução da articulação do 

ombro; c) abdução horizontal da articulação do ombro; d) adução horizontal da 

articulação do ombro; e) rotação lateral e medial do ombro; f) flexão da 

articulação do cotovelo; g) flexão do quadril com o joelho fletido e estendido; h) 

extensão da articulação do quadril;i) abdução da articulação do quadril; j) 

rotação lateral e medial do quadril; k)flexão da articulação do joelho. Todas as 

medidas foram coletadas do lado direito. Utilizou-se o Goniômetro da marca 

“Lafayette Goniometer Set” (modelo Sammons Preston Rolyan #7514) e 

colchonete Hoorn-Brasil, nos movimentos a seguir elencados.  

Para medir a flexibilidade, o avaliador conduziu o segmento do avaliado 

até a limitação mecânica do movimento. As medidas foram tomadas com a 

utilização de um goniômetro sempre na mesma hora. Os dados da primeira 

avaliação não foram disponibilizados para o avaliador, para evitar viés de 

informação nas medidas pós-treinamento. 
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 Todas essas medidas dos testes foram devidamente anotadas na ficha 

de Coleta de Dados (ANEXO VI), para serem analisadas.  

A seguir, estão descritos os procedimentos da técnica para mensuração 

dos níveis de flexibilidade nas articulações pesquisadas: 

 

Extensão da Articulação do Ombro 

Ponto utilizado:  Acromial. 

Posição inicial:  O avaliado deveria estar em pronação, com a cabeça 

voltada para o ombro que estava sendo testado, sem travesseiro 

sob a cabeça. O ombro foi colocado em abdução e rotação de 0 

grau. O cotovelo deveria estar em leve flexão, para que a tensão 

da porção longa do bíceps não restringisse o movimento. O 

antebraço foi colocado com a palma da mão voltada para o corpo. 

Técnica:   O goniômetro deveria ser posicionado na face externa do 

braço, com seu eixo principal alinhado com o acrômio; os dois 

braços do goniômetro se alinhavam com a linha média lateral do 

tórax e a linha média lateral do úmero, estendendo-se sobre o 

epicôndilo lateral do úmero. Quando o movimento era realizado, a 

mão esquerda do examinador apoiava a extremidade do sujeito, 

mantendo o braço do goniômetro em alinhamento com o 

epicôndilo lateral do úmero. O braço proximal do goniômetro 

estava alinhado com a linha médio-lateral do tórax. 

Amplitude de movimento:  A mão direita do examinador segurava a escápula, 

de modo que ele pudesse determinar o final da amplitude de 

movimento. Uma extensão maior faria com que a escápula se 
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elevasse e se inclinasse para a frente, podendo o examinador 

detectar e evitar o movimento escapular. 

 

a. Abdução da Articulação do Ombro 

Ponto utilizado:  Acromial. 

Posição inicial:  O avaliado deveria estar sentado em uma cadeira, braços 

ao longo do tronco, cotovelos estendidos. 

Técnica:   O goniômetro deveria ser colocado com seu eixo central 

alinhado com o ponto acromial na face posterior do braço, uma 

das hastes se fixará na parte posterior do braço, sobre uma linha 

traçada do ponto acromial até o processo olecraniano; a outra 

estava fixada nas costas do avaliado, no sentido transversal sobre 

a linha traçada entre os pontos acromiais. Depois, bastava  

realizar o movimento.  

O resultado do ângulo articular desse movimento foi obtido pela diferença entre 

o ângulo de 180º ou 270 e o valor obtido na leitura do goniômetro, ao final da 

máxima abdução da articulação do ombro. 

 

b. Abdução Horizontal da Articulação do Ombro 

Ponto utilizado:  Acromial. 

Posição inicial:  O avaliado deveria estar sentado em uma cadeira, com as 

pernas formando um ângulo de 90º com o tronco, braço abduzido 

também em um ângulo de 90º em relação ao tronco, cotovelo 

estendido e a palma da mão voltada para baixo. 
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Técnica:   O goniômetro deveria estar posicionado com seu eixo 

central sobre o ponto acromial, uma das hastes fixada nas costas 

do avaliado, no sentido transversal, sobre uma linha traçada entre 

os pontos acromiais, e a outra na face externa do braço, sobre 

uma linha traçada no ponto acromial até o ponto radial e, em 

seguida, seria feita a abdução horizontal da articulação do ombro. 

 

c. Adução Horizontal da Articulação do Ombro 

Ponto utilizado:  Acromial. 

Posição inicial:  O avaliado deveria estar sentado em uma cadeira, braços 

abduzidos, formando um ângulo de 90º com o tronco, cotovelo 

estendido e palma da mão virada para baixo.  

Técnica:   A colocação do goniômetro foi idêntica à colocação para 

abdução horizontal da articulação do ombro, exceto quanto ao 

movimento a ser avaliado, que era o de adução horizontal da 

articulação do ombro. 

 

d. Rotação Lateral do Ombro e Rotação Medial do Ombro 

Ponto utilizado:  Processo Olecraniano. 

Posição inicial:  O avaliado deveria estar deitado em decúbito dorsal, com o 

braço abduzido formando um ângulo de 90º com o tronco, o 

cotovelo flexionado, o antebraço formando um ângulo de 90º com 

o braço; a palma da mão estava voltada para frente, perpendicular 

ao solo. 
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Técnica:   O goniômetro deveria ser colocado em seu eixo central 

sobre o processo olecraniano, as hastes frouxas, uma delas 

estava sobre uma linha traçada do Stylon até o processo 

olecraniano e a outra solta e perpendicular ao solo, sofrendo a 

ação da gravidade, ou sobre uma reta já traçada previamente; em 

seguida foi realizada a rotação lateral e medial da articulação 

glenoumeral. 

 

e. Flexão da Articulação do Cotovelo 

Ponto utilizado:  Radial 

Posição inicial:  O avaliado deveria estar deitado em decúbito dorsal, as 

pernas estendidas, os braços ao longo do tronco, os cotovelos 

estendidos. 

Técnica:   O goniômetro deveria ser colocado com o eixo central 

sobre o ponto radial, uma das hastes fixada no antebraço sobre 

uma linha traçada do ponto radial até o Stylon, a outra fixada no 

braço, na sua face externa sobre uma linha traçada do ponto 

radial até o ponto acromial, e em seguida, seria feita a flexão da 

articulação do cotovelo. 

 

f. 1 Flexão do Quadril com o Joelho Fletido  

Ponto utilizado:  Trocantérico. 

Posição Inicial:  O avaliado deveria ficar deitado em decúbito dorsal, 

mantendo a articulação do joelho estendida. 
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Técnica:   O goniômetro deveria ser colocado na linha média axilar do 

tronco, o braço móvel do goniômetro paralelo e sobre a superfície 

lateral da coxa, em direção ao côndilo lateral do fêmur; em 

seguida, seria feita a flexão do quadril com o joelho fletido. 

 

g. 2 Flexão do Quadril com o Joelho Estendido 

Ponto utilizado:  Trocantérico. 

Posição Inicial:  O avaliado deveria ficar deitado em decúbito dorsal, 

mantendo a articulação do joelho estendida. 

Técnica:   O goniômetro deveria ser colocado na linha média axilar do 

tronco, o braço móvel do goniômetro paralelo e sobre a superfície 

lateral da coxa, em direção ao côndilo lateral do fêmur, em 

seguida, seria feita a flexão do quadril com o joelho estendido. 

O resultado do ângulo articular desse movimento seria obtido pela diferença 

entre o ângulo de 180º e o valor obtido na leitura do goniômetro, ao final da 

máxima flexão da articulação do quadril.  

 
h. Extensão da Articulação do Quadril 

Ponto utilizado:  Trocantérico. 

Posição Inicial:  O avaliado deveria ficar deitado em decúbito ventral, 

mantendo as pernas estendidas. 

Técnica:   O goniômetro deveria ser colocado em seu eixo central 

sobre o ponto trocantérico, uma das hastes fixada na parte lateral 

do tronco no prolongamento da linha axilar e a outra na face 

externa da coxa em sua linha mediana, em seguida, seria 

realizada a extensão da articulação do quadril. 
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i. Abdução da Articulação do Quadril 

Ponto utilizado:  Crista Ilíaca. 

Posição Inicial:  O avaliado deveria estar deitado em decúbito dorsal. 

Técnica:   Uma das hastes do goniômetro estava posicionada sobre 

uma linha traçada entre as duas cristas ilíacas e a outra sobre a 

face anterior da coxa, em sua linha mediana; em seguida, seria 

realizado um movimento de abdução do quadril com a haste 

fixada na coxa. 

 

3.4.5. Avaliação dos Níveis Sérico-basais 

 Os níveis sérico-basais de IGF-1 foram recolhidos por um Laboratório de 

Análises Clínicas através do Método Quimiluminescência - IMMULITE – DPC 

MED LAB. A coleta sanguínea (sistema fechado) foi realizada a vácuo, sendo 

necessários os seguintes materiais: algodão, álcool a 70%, agulha descartável 

0,80 x 25 – estéril, seringa descartável (5 ou 10 ml), “garrote” ou “torniquete” e 

tubo estéril sem anticoagulante, preferencialmente com gel separador. 

  Os exames foram realizados pela manhã, no pré-teste e no pós-teste, 

após jejum de 12h. 

 

3.5. Tratamento experimental 

Após a obtenção das cargas em 8-RM, da flexibilidade e do IGF-1 os 

voluntários foram divididos aleatoriamente em três grupos: ER (n=10), AAER 

(n=10) e ADER (n=10). Iniciaram, então, um período de dez semanas de 

treinamento, constituído por três sessões semanais, com intervalo de 48 horas 



 Metodologia
 

49 

entre elas sessões, totalizando 30 sessões. O programa foi composto por seis 

exercícios, realizados em quatro séries, entre 8-RM e 10-RM, com intervalo de 

90 segundos entre as séries. As cargas iniciais de treinamento foram ajustadas 

para que os voluntários realizassem 8-RM e eram reajustadas sempre que os 

voluntários conseguissem executar 10-RM em todas as séries de cada 

exercício. O reajuste foi realizado até o ponto em que o limite inferior de 

repetições fosse atingido. 

A forma de abordagem muscular estabelecida para a ordenação do 

treinamento dos exercícios resistidos seguiu o meio agonista e antagonista. Os 

exercícios utilizados nos três grupos experimentais foram: supino reto, puxada 

pela frente aberta no aparelho; cadeira extensora e mesa flexora; rosca tríceps 

e rosca bíceps; flexão de tronco (abdominal) e extensão de tronco.  

Os protocolos de treinamento de cada um dos grupos do estudo foram: 

1) o grupo treinamento de exercício resistido (ER) realizou, antes de 

cada sessão de treinamento, um aquecimento específico que consistiu de uma 

série de 15 repetições, com 50% da carga do primeiro exercício da sequência. 

Em seguida, foi realizada a sequência dos exercícios resistidos: supino 

sentado; puxada pela frente aberta no aparelho; cadeira extensora e mesa 

flexora; rosca tríceps e rosca bíceps. 

2) o grupo treinamento  de alongamento antes do exercício resistido 

(AAER) realizou, antes de cada sessão de treinamento, um aquecimento com 

protocolo de alongamento estático com uma série de 30 segundos de 

insistência para cada musculatura primária motora da sequência dos exercícios 

resistidos: supino sentado; puxada pela frente aberta no aparelho; cadeira 
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extensora e mesa flexora; rosca tríceps e rosca bíceps. Em seguida, foi 

realizada a sequência dos exercícios resistidos;  

3) o grupo treinamento de alongamento durante o exercício resistido 

(ADER) realizou, antes de cada sessão de treinamento, um aquecimento 

específico que consistiu de uma série de 15 repetições, com 50% da carga do 

primeiro exercício da sequência. Em seguida, foi realizada a sequência dos 

exercícios resistidos: supino sentado e puxada pela frente aberta no aparelho; 

cadeira extensora e mesa flexora, rosca tríceps e rosca bíceps. Entretanto, 

antes de cada um dos exercícios da sequência foi realizado um exercício de 

alongamento estático, com uma série de 30 segundos de insistência para a 

musculatura primária motora daquele exercício. 

Para os exercícios supino sentado (SS) e rosca bíceps braquial (RB) foi 

realizado o exercício de alongamento estático para a articulação glenoumeral e 

articulação do cotovelo, de forma unilateral, com uma série de 30 segundos de 

insistência até o limiar de dor, enfatizando o alongamento dos flexores do 

ombro e cotovelo. Os indivíduos, em pé realizaram uma única vez a extensão 

horizontal do ombro unilateral em cadeia cinética fechada e permaneceram na 

posição durante 30 segundos. 

Para os exercícios puxada pela frente no aparelho e rosca tríceps 

braquial foi realizado o exercício de alongamento estático para a articulação 

glenoumeral e articulação do cotovelo, de forma unilateral, com uma série de 

30 segundos de insistência até o limiar de dor, enfatizando o alongamento dos 

extensores e adutores do ombro e extensores da articulação do cotovelo. Os 

indivíduos, em pé, realizaram uma única vez a adução horizontal do ombro 
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unilateral em cadeia cinética fechada e permaneceram na posição durante 30 

segundos. 

Para o exercício cadeira extensora (CE) foi realizado o exercício de 

alongamento estático para a articulação do joelho, região anterior. Os 

indivíduos, em pé, realizaram a flexão unilateral do joelho maior que 90º, 

segurando o dorso do pé com a mão homolateral da coxa que foi alongado e 

permaneceram na posição durante 30 segundos. 

Para o exercício mesa flexora (MF) foi realizado o exercício de 

alongamento estático para a articulação do joelho, região posterior. Os 

indivíduos, em pé, com o peso do corpo apoiado em uma perna e a outra 

apoiada no espaldar com o quadril fletido, flexionaram o corpo na altura da 

cintura, estendendo os braços sobre a perna que estava apoiada à frente, 

mantendo o joelho o mais estendido possível, permanecendo na posição 

durante 30 segundos. 

 

3.6. Procedimento de análise dos dados 

Os procedimentos estatísticos que foram propostos para a adequada 

análise dos dados visaram caracterizar a amostra e testar as hipóteses 

formuladas. Os procedimentos foram divididos da forma a seguir descrita. 

O coeficiente de correlação intraclasse (ICC) foi usado para determinar a 

reprodutibilidade das medidas de 8-RM e flexibilidade no teste e reteste. O 

método ICC foi utilizado com base na medida repetida da força máxima e da 

flexibilidade. O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para 

correlacionar o teste e o reteste. O teste t-Student foi utilizado para analisar as 
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diferenças dos testes e retestes de 8-RM e da flexibilidade. A análise estatística 

foi inicialmente feita pelo teste de normalidade de Shapiro-Wilk e pelo teste de 

homogeneidade (critério Bartlett). Todas as variáveis apresentaram distribuição 

normal e homogeneidade. A ANOVA para medidas repetidas (tempo [pré-

treinamento vs. dez semanas de treinamento] x grupos [ER vs. AAER vs. 

ADER) foi usada para analisar diferenças intra e intergrupos nas cargas de 8-

RM, nas medidas da flexibilidade e do IGF-1. Quando apropriado, foram 

realizadas análises utilizando o teste post da mínima significância (LSD – the 

Least Significant Difference Pairwise Multiple Comparison Test) para localizar 

as possíveis diferenças. Um nível de significância alfa de p ≤ 0,05 foi 

considerado estatisticamente significante para todas as comparações. O 

programa SPSS 14.0 foi utilizado para todas as análises estatísticas.  

 

3.7. Dificuldades e limitações encontradas 

a. Recrutamento de voluntários: dificuldade de recrutar voluntários para a 

realização do tratamento experimental. 

b. Retenção dos voluntários: dificuldade de reter os voluntários durante as oito 

semanas de treinamento. 

c. Risco de não conseguir realizar os pós-testes dentro do prazo estipulado, 

devido a horários de trabalhos diferenciados dos indivíduos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO CRÔNICO DO ALONGAMENTO ESTÁTICO ANTES E DURANTE UM PROGRAMA DE 
TREINAMENTO DE 8-RM NO DESEMPENHO DA FORÇA, FLEXIBILIDADE  

E NÍVEIS SÉRICO-BASAIS DE IGF-1 
 

CAPÍTULO IV – RESULTADOS 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Após dez semanas de treinamento foi realizado o pós teste dos 

movimentos articulares sob os mesmos critérios e condições. O teste de 

Confiabilidade para os movimentos articulares foi mostrado com a utilização 

deste protocolo. Nove indivíduos da amostra, selecionados aleatoriamente (três 

de cada grupo), foram testados em ocasiões separadas por 72 horas e 

mostraram os seguintes coeficientes de correlação intraclasse para os 

movimentos articulares: supino (0,92), rosca bíceps (0,94), cadeira extensora 

(0,93), puxada pela frente (0,90), tríceps pulley (0,91), mesa flexora (0,92), 

extensão do ombro (0,88), abdução do ombro (0,88), abdução horizontal do 

ombro (0,89), adução horizontal do ombro (0,90), rotação lateral do ombro 

(0,90), rotação medial do ombro (0,90), flexão do cotovelo (0,94), flexão do 

quadril com joelho flexionado (0,93),  flexão do quadril com o joelho estendido 

(0,95), extensão do quadril (0,92), abdução do quadril (0,89), rotação lateral do 

quadril (0,90), rotação medial do quadril (0,90) e flexão do joelho (0,95). O 

teste-t para amostras pareadas foi realizado e não apresentou nenhuma 

diferença significativa (p<0,05) entre os testes dos movimentos articulares em 

diferentes ocasiões. 

As características descritivas dos voluntários são apresentadas na 

Tabela 1.  
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Tabela 1: Características antropométricas da amostra 

Grupo Variável Media DP Mínimo Maximo Valor-p (SW) 
AAER Idade 29.80 3.55 26.00 35.00 0.121 
 MC 78.97 7.19 67.30 91.30 0.641 
 Estatura 1.77 0.05 1.70 1.86 0.949 
 IMC 25.23 3.22 21.01 30.86 0.788 

ADER Idade 28.00 2.87 25.00 34.00 0.134 
 MC 72.39 10.23 55.30 87.80 0.883 
 Estatura 1.70 0.06 1.62 1.80 0.385 
 IMC 24.86 2.60 20.56 28.01 0.341 

ER Idade 29.90 2.88 25.00 34.00 0.824 
 MC 85.05 8.75 72.60 104.50 0.198 
 Estatura 1.74 0.06 1.63 1.86 0.800 
 IMC 28.06 2.04 26.36 32.98 0.053 

DP = desvio padrão; MC.= massa corporal; IMC= índice de massa corpórea; valor-p 
(SW) = teste de normalidade Shapiro-Wilk. 

 

 Em relação à flexibilidade, os resultados demonstraram alterações 

significativas (p < 0,05) para a medida de diversos movimentos articulares, 

quando comparados os instantes pré e pós treinamento (Tabela 2).  Os 

movimentos ABDO (7,64% em AAER e 9,31% em ER), ABDHO (20,12% em 

AAER e 12,46% em ADER), RLO (24,20% em AAER e 30,15% em ER), FQ-JF 

(8,04% em AAER) apresentaram aumentos significativos na amplitude articular.  
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Tabela 2: Valores da amplitude articular (graus) para todas as situações experimentais. 

Movimentos (o) AAER-pré AAER-pós ∆% ADER-pré ADER-pós ∆% ER-pré ER-pós ∆% 

EO 

ABDO 

ABDHO 

ADHO 
 

61,20 

174,00 

32,30 

100,20 
 

69,90 

187,30* 

38,80* 

118,60 

14,22 

7,64 

20,12 

18,36 

59,80 

170,90 

34,50 

99,20 

68,70 

181,50 

38,80* 

116,60 
 

14,88 

6,20 

12,46 

17,54 

56,60 

165,50 

39,70 

99,90 

61,00 

180,90* 

36,30 

117,70* 

7,77 

9,31 

-8,56 

17,82 
 

RLO 

RMO 

FC 
 

75,20 

59,10 

130,50 
 

93,40* 

64,80 

136,10 

24,20 

9,64 

4,29 

80,50 

62,60 

130,20 

94,30 

63,10 

133,20 
 

17,14 

0,80 

2,30 

60,70 

58,70 

122,80 

79,00* 

54,80 

128,00 

30,15 

-6,64 

4,23 
 

FQ-JF 

FQ-JE 

EQ 

ABDQ 
 

109,50 

81,00 

23,90 

42,50 
 

118,30* 

82,50 

26,90 

49,00 

8,04 

1,85 

12,55 

15,29 

113,20 

83,20 

24,40 

37,70 

115,90 

85,30 

27,00 

45,10 
 

2,39 

2,52 

10,66 

19,63 

107,10 

75,80 

21,90 

48,20 

113,90 

78,10 

32,00* 

47,20 

6,35 

3,03 

46,12 

-2,07 
 

*Diferença significativa entre pré e pós treinamento. AAER = alongamento antes do exercício resistido; ADER = alongamento durante o exercício resistido; 

ER = exercício resistido; EO = extensão do ombro; ABDO = abdução do ombro; ABDHO = abdução horizontal do ombro; ADHO = adução horizontal do 

ombro; RLO = rotação lateral do ombro; RMO = rotação medial do ombro; FC = flexão do cotovelo; FQ-JF = flexão do quadril com joelho flexionado; FQ-JE = 

flexão do quadril com o joelho estendido; EQ = extensão do quadril; ABDQ = abdução do quadril.  
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Na figura 1 são apresentados os resultados da análise dos testes de força de 

8-RM nos exercícios SS e PF. As comparações intragrupos apresentaram diferenças 

significativas no grupo ER (∆%= 19.06%, p= 0.035) no SS e nos grupos AAER (∆%= 

20.76%, p= 0.007), ADER (∆%= 14.41%, p= 0.044) e ER (∆%= 33.79%, p= 0.0001) 

na PF. As comparações intergrupos mostraram diferenças significativas no pós-teste 

entre o ER e AAER (∆%= 30.47%, p= 0.003) e ER e ADER (∆%= 18.66%, p= 0.038) 

no SS e entre o ER e AAER (∆%= 22.40%, p= 0.001) e ER e ADER (∆%= 22.20%, 

p= 0.001) na PF. 

 

*p<0.05; pré vs pós. 
#p<0.05; ER-pós vs AAER-pós; vs ADER-pós. 

 
Figura 1: Análise comparativa da força muscular no teste de 8-RM nos exercícios supino sentado 
(SS) e puxada pela frente (PF) nos grupos de alongamento antes do exercício resistido (AAER), 
alongamento durante o exercício resistido (ADER) e exercício resistido (ER) sem qualquer tipo de 
alongamento  

 

Na figura 2 são apresentados os resultados da análise dos testes de força de 

8-RM nos exercícios CE e CF. As comparações intragrupos apresentaram 
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diferenças significativas nos grupos ER (∆%= 33.42%, p= 0.001) e AAER (∆%= 

21.97%, p= 0.045) na CE e no ER (∆%= 26.56%, p= 0.006) na CF. As comparações 

intergrupos apresentaram diferenças significativas no pós-teste entre o ER e AAER 

(∆%= 21.71%, p= 0.017) e ER e ADER (∆%= 40.16%, p= 0.0001) na CE e no pós-

teste entre o ER e AAER (∆%= 17.69%, p= 0.006) e ER e ADER (∆%= 26.56%, p= 

0.001) na CF. 

* #

* * #
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kg

EXT FLEX

 

*p<0.05; pré vs pós. 
#p<0.05; ER-pós vs AAER-pós; vs ADER-pós. 

 
Figura 2: Análise comparativa da força muscular no teste de 8-RM nos exercícios cadeira extensora 
(CE) e mesa flexora (MF) nos grupos de alongamento antes do exercício resistido (AAER), 
alongamento durante o exercício resistido (ADER) e exercício resistido (ER) sem qualquer tipo de 
alongamento. 

 

Na figura 3 estão expostos os resultados da análise do IGF-1. Não houve 

alterações significativas intragrupos. As comparações intergrupos apresentaram 

diferenças significativas no pós-teste entre o grupo ER e AAER (∆%= 34.4%, p= 

0.020) e ER e ADER (∆%= 42.03%, p= 0.008).  
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#p<0.05; ER-pós vs AAER-pós; vs ADER-pós. 

 
Figura 3: Análise comparativa do IGF1 nos grupos de alongamento antes do exercício resistido 
(AAER), alongamento durante o exercício resistido (ADER) e exercício resistido (ER) sem qualquer 
tipo de alongamento 
Legenda -  ER - grupo que fez somente exercício de força, sem alongamento. 

AAER - grupo que alongou antes de treinar força. 
ADER - grupo que alongou durante os exercícios de força. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO CRÔNICO DO ALONGAMENTO ESTÁTICO ANTES E DURANTE UM PROGRAMA DE 
TREINAMENTO DE 8-RM NO DESEMPENHO DA FORÇA, FLEXIBILIDADE  

E NÍVEIS SÉRICO-BASAIS DE IGF-1 
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CAPÍTULO V 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O objetivo do presente estudo foi verificar o efeito crônico do alongamento 

estático antes e durante um programa de treinamento da força e de um protocolo de 

treinamento de força precedido de aquecimento específico no desempenho de 8-

RM, da flexibilidade e nos níveis sérico-basais de IGF-1 de homens adultos de 25 a 

35 anos.  

Em relação à flexibilidade, com base nos resultados obtidos, pôde-se 

observar que as articulações do ombro e do quadril foram positivamente afetadas 

com a realização de ambos os protocolos de treinamento. Os resultados corroboram 

os achados de estudos anteriores (143, 145, 148, 182), demonstrando que realizar o 

treinamento de força de maneira isolada também pode provocar aumentos 

significativos sobre o desempenho da amplitude articular.  

Os resultados do presente estudo não corroboram os dados de Nóbrega et al. 

(147) que investigaram os efeitos de 12 semanas de um treinamento de força 

realizado de maneira isolada, de um treinamento de flexibilidade de maneira isolada 

e de ambas as valências combinadas sobre o desempenho da amplitude articular 

em jovens destreinados. Os autores concluíram que o treinamento de força de 

maneira isolada não promove aumentos na amplitude articular, sendo necessário 

para isso incrementar exercícios específicos de alongamento.  

No presente estudo, realizar somente o treinamento de força promoveu 

aumentos significativos na amplitude articular para ABDO (9,31%), ADHO (17,82%), 

RLO (30,15%) e EQ (46,12%). Ao realizar em conjunto um treinamento de 

flexibilidade, foram observados aumentos para ABDO (7,64%), ABDHO (20,12%), 

RLO (24,20%) e FQ-JF (8,04%).  Pode-se hipotetizar que as diferenças entre os 
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estudos devem-se ao tipo de teste de alongamento utilizado. Nóbrega et al. (147) 

mediram a flexibilidade utilizando o flexiteste, um teste extremamente subjetivo onde 

uma leve mudança de interpretação pode levar a resultados diferentes na avaliação 

inter e intraindivíduos. O presente estudo avaliou a flexibilidade através dos testes 

angulares de goniometria, segundo o protocolo de Norkin & White (183) no qual todos 

os movimentos foram realizados em amplitude máxima.     

Barbosa et al. (143) observaram aumentos significativos no desempenho do 

teste de sentar e alcançar em idosos pacientes de um programa de reabilitação 

cardíaca, após a realização de dez semanas de treinamento de força. O aumento 

médio foi de quatro centímetros, quando comparadas as situações pré e pós teste. 

No presente estudo, pôde ser observado um aumento de 46,12% para o movimento 

de EQ. Para os demais movimentos, apesar de não serem encontradas diferenças 

significativas, observam-se aumentos substanciais no desempenho da amplitude 

articular quando o treinamento de força foi realizado de maneira isolada (FQ-JF = 

6,35%, FQ-JE = 3,03%).  

Monteiro et al. (144) investigaram os efeitos de dez semanas de treinamento de 

força realizado com o método circuito em mulheres sedentárias de meia idade 

sedentárias e observaram aumentos significativos na flexibilidade para as 

articulações do tronco, quadril e ombro. Os autores encontraram aumentos de 

37,3% para ADHO e 23,6% para EQ. No presente estudo, foram observados 

aumentos de 17,82% e 46,12% para ADHO e EQ, respectivamente. As diferenças 

nas magnitudes dos aumentos podem ter ocorrido em razão dos diferentes métodos 

de treinamento de força aplicados. Enquanto Monteiro et al. (144) realizaram o meio 

de treinamento em circuito, o presente estudo utilizou o meio de treinamento 

agonista e antagonista. Além disso, as diferenças entre o nível de treinabilidade 
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entre os voluntários dos estudos também pode ter influenciado nos resultados 

apresentados. 

Os resultados da presente investigação estão em concordância com os 

encontrados por Fatouros  et al. (145) ,  no  qual  oito  sujeitos  foram  submetidos a 

16  semanas de treinamento de força. Assim como no presente estudo, os autores 

verificaram aumentos significativos (p < 0,05) para os movimentos de flexão e 

extensão do quadril. Diferentemente do presente estudo, também foram verificados 

aumentos na flexibilidade para os movimentos de flexão e extensão do ombro e 

flexão do joelho e do cotovelo. É importante ressaltar que, no estudo em questão 

(145), o tempo  de  duração  do  treinamento  de força foi  duas  vezes superior ao do 

presente estudo, podendo sugerir  que  os  aumentos  nos  níveis de flexibilidade 

verificados para um maior número de movimentos no estudo de Fatouros et al. (145) 

podem ser decorrentes do maior período de intervenção adotado.  

Um fator que pode determinar os aumentos na flexibilidade para as diferentes 

articulações, em decorrência do treinamento de força é a intensidade com a qual o 

treinamento é realizado.  Fatouros  et  al. (148)  procuraram investigar o efeito da 

manipulação da  intensidade de treinamento em 58 idosos, divididos em  três 

grupos. O tempo de intervenção foi de 24 semanas. Com base nos resultados, pôde-

se verificar que os aumentos percentuais na flexibilidade das diferentes articulações 

apresentaram um comportamento intensidade-dependente. O grupo treinado com 

baixa intensidade (40% de 1-RM) obteve menor amplitude de aumento na 

flexibilidade (3-12%), quando comparado aos grupos treinados com moderada 

intensidade (60% de 1-RM) (6-22%) e alta intensidade (80% de 1-RM) (8-28%). Os 

autores observaram aumentos significativos na amplitude de movimento no teste de 

sentar e alcançar e na goniometria para flexão de cotovelo, flexão do joelho, flexão 
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de ombro, extensão do ombro, flexão de quadril e extensão do quadril. Nenhuma 

alteração significativa foi mostrada para adução do quadril, abdução de quadril ou 

adução do ombro. Tanto o presente estudo e o estudo de Fatouros et al. (148) indicam 

que o treinamento de força pode aumentar a amplitude de movimento durante a 

flexão e extensão do quadril.  

Os mecanismos fisiológicos que podem ser responsáveis por um aumento na 

flexibilidade em decorrência do treinamento de força não são bem compreendidos, 

mas diversas hipóteses são estabelecidas: 1) o treinamento de força aumenta a 

força tensiva dos tendões e ligamentos, aumentando sua massa e contratilidade, 

permitindo, assim, uma maior amplitude de movimento (184); 2) o treinamento de 

força pode aumentar a taxa de turnover do colágeno em diferentes estruturas do 

sistema músculo-esquelético. Uma vez que a taxa de síntese e degradação das 

fibras de colágeno pode ser alterada pela atividade física, em decorrência do 

incremento do estresse mecânico aplicado ao longo do eixo longitudinal das fibras, 

observa-se uma diminuição na formação de pontes  cruzadas,  como  evidenciado  

em  animais. A redução na quantidade de pontes cruzadas, principalmente no 

tendão, permite uma melhor deformação dessa estrutura (extensibilidade), reduzindo 

as chances de ruptura, além de facilitar a transmissão da força gerada pela 

musculatura para os ossos, o que levaria ao aumento da amplitude de movimento 

(185, 186). Além dessas alterações, a melhor transmissão de força, associada às 

adaptações específicas do treinamento de força, como o incremento da capacidade 

de  gerar  força muscular pelos músculos treinados e redução na co-ativação dos 

músculos antagonistas ao movimento, podem causar  o aumento da amplitude de 

movimento quando este é realizado de forma ativa.  
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Em relação à força, nas análises intragrupos (pré vs. pós) observam-se 

aumentos na força de 20.76% para o grupo AAER, 14.41% para o grupo ADER e 

33.79% para o grupo ER no exercício PF. Para o exercício SS, apenas o grupo ER 

apresentou aumentos significativos na força (19.06%). Apesar da força ter 

aumentado significativamente quando foram realizados exercícios de alongamento, 

pôde-se observar que, quando não foram realizados exercícios de alongamento a 

força apresentou aumentos significativamente maiores. Esse fato pode ser melhor 

observado nas análises intergrupos (pós vs. pós), em que o grupo ER apresentou 

diferenças significativas em todas as comparações com os grupos AAER e ADER 

(18.66% a 30.47%) para os exercícios SS e PF. Nos exercícios de membros 

inferiores, resultados semelhantes podem ser observados. Nas análises intragrupos 

(pré vs. pós), observam-se aumentos significativos na força de 21.97% para o grupo 

AAER e ADER 33.42% para o grupo ER no exercício CE. Para o exercício MF, 

apenas o grupo ER apresentou aumentos significativos na força (26.56%). Nas 

análises intergrupos (pós vs. pós), o grupo ER apresentou diferenças significativas 

em todas as comparações com os grupos AAER e ADER (17.69% a 40.16%) para 

os exercícios CE e MF.         

Após 15 dias realizando somente alongamentos com os métodos estático e 

facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) para os músculos posteriores da 

coxa, Worrell et al. (187) verificaram aumentos significativos no torque máximo 

voluntário em teste isocinético. O torque excêntrico aumentou 8.5% e 13.5% a 600.s1 

e 1200.s-1 respectivamente e o torque concêntrico aumentou 11.2% quando 

analisado a 1200.s-1. Kokkonen et al. (42) observaram aumentos significativos no 

desempenho dos saltos verticais (6.7%), na corrida de 20 metros (1.3%), no teste de 

1-RM para extensores e flexores do joelho (32.4% e 15.3%) e na resistência 
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muscular localizada dos extensores e flexores do joelho (28.5% e 30.4%) após a 

realização de 15 diferentes exercícios de alongamento para os músculos dos 

membros inferiores realizados durante 10 semanas.  

Os resultados dos estudos anteriores demonstram que apenas a realização 

de exercícios de alongamento pode aumentar a força muscular, independentemente 

da inclusão de exercícios específicos de força. No presente estudo, a realização de 

exercícios de alongamento em conjunto com os exercícios específicos de força 

também aumentou a força muscular. Porém, aumentos mais significativos puderam 

ser observados quando os voluntários realizaram somente exercícios de força.  

Vale salientar as discrepantes diferenças metodológicas entre os estudos 

como um importante fator influenciador dos resultados adversos entre eles. Worrell 

et al. (187) realizaram quatro séries de alongamento para cada método utilizado 

(estático e FNP), enquanto o presente estudo realizou apenas uma série de 

alongamento para cada exercício. Kokkonen et al. (42) realizaram um total de 15 

exercícios de alongamento, enquanto o presente estudo utilizou quatro exercícios. 

As diferenças entre os volumes de estímulos de alongamento pode ter influenciado 

nas respostas dos estudos, podendo, assim, ter potencializado ou minimizado os 

efeitos positivos que os exercícios de alongamento podem exercer sobre o 

desempenho da força. 

Kokkonen et al. (188) realizaram investigação com o objetivo de verificar as 

diferenças em ganhos de força para membros inferiores em indivíduos fisicamente 

ativos, comparando o treinamento de força de maneira isolada e combinado com 

exercícios de alongamento estático para os músculos do quadril, coxa e para os 

flexores plantares. Esses autores encontraram aumentos significativos na força dos 

membros inferiores para ambos os grupos. Porém, as maiores diferenças foram 
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observadas para o grupo que realizou o treinamento de força em conjunto com os 

exercícios de alongamento. Para o grupo que realizou somente o treinamento de 

força, os aumentos foram de 12, 14 e 9% no teste de 1-RM para os exercícios de 

flexão e extensão de joelhos e leg press, respectivamente. O grupo que realizou 

exercícios de alongamento em concomitância com os exercícios de força aumentou 

16, 27 e 31% para os mesmos respectivos exercícios.  

Os dados do presente estudo corroboram os achados de Kokkonen et al. (188) 

nos quais um aumento de 21.97% para o exercício de extensão de joelhos pôde ser 

observado para o grupo AAER. As diferenças entre os ganhos de força podem ter 

ocorrido pelo fato de o volume de treinamento ter sido deferente entre os estudos. 

Enquanto Kokkonen et al. (188) realizaram 15 diferentes exercícios de alongamento, 

totalizando 30 minutos em cada sessão, o presente estudo realizou apenas um 

único exercício de alongamento em uma única série. O baixo volume de 

alongamento do presente estudo pode ter minimizado os aumentos da força 

muscular, uma vez que foi observado que o grupo ER obteve resultados 

significativamente maiores do que os grupos AAER e ADER.  

Com base nos estudos anteriores (187-189) parece existir uma maior 

probabilidade de aumentos na força a partir da realização de exercícios de 

alongamento quando um alto volume de treinamento é executado.        

Em estudos com animais, apresentam a hipótese de que o aumento da força 

após a realização de um treinamento de flexibilidade parece estar pautado em 

aumentos nas áreas de secção transversa e também na proliferação de mioblastos 

(190, 191). Stauber et al. (190) observaram aumentos de 13% na massa muscular e 30% 

na área de secção transversa do músculo sóleo em ratos, após quatro semanas de 

alongamento estático. Coutinho et al. (176) observaram aumentos de 16% na área de 
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secção transversa do músculo sóleo em ratos, após alongamentos realizados três 

vezes por semana durante três semanas. Rees et al. (192) sugerem que o aumento 

na força pode ocorrer por incrementos na unidade miotendinosa que acontecem 

como resultado de altos estresses mecânicos nos tendões e músculos. Esse 

estresse mecânico contribui para mudanças na estrutura do colágeno e para o 

processo de hipertrofia. 

Em relação ao IGF-1, o presente estudo apresentou aumentos significativos 

nos níveis de IGF-1 no grupo ER, que realizou o treinamento de força sem utilização 

de exercícios de alongamento por oito semanas. Esses achados são corroborados 

por Borst et al. (193), que observaram elevações desse hormônio em ambos os 

grupos que realizaram treinamento de força em séries simples e em séries múltiplas, 

durante 25 semanas. Marx et al. (194) compararam circuitos de baixo e alto volume de 

treinamento com séries múltiplas durante seis meses de intervenção e observaram 

maiores magnitudes de aumento de IGF-1 no grupo que treinou com séries 

múltiplas. O tempo total de duração dos programas de treinamento pode ter 

influenciado esses achados (195), porém o presente estudo alcançou alterações no 

IGF-1 em menor tempo de treinamento. 

A intensidade elevada de treinamento parece ser outro fator importante para 

gerar aumento do IGF-1. West et al. (196) encontraram aumentos de IGF-1 após 15 

semanas de duração com treinamento resistido de alta intensidade (90% 10-RM) 

realizando análise de coleta sérica em 15 minutos após a última sessão de treino. 

Isso ratifica os resultados encontrados no grupo ER do presente estudo, que 

realizou o treinamento em uma intensidade alta.  

No entanto, os achados de Izquierdo et al. (197) se contrapõem aos resultados 

do grupo ER do presente estudo, pois encontraram redução de IGF-1 com o 
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treinamento de força (60-90% 1-RM) em 16 semanas de duração, usando 

aquecimentos diversos e relaxamento com exercícios de alongamento, ao final das 

sessões no grupo que realizou exercícios até a fadiga muscular. O outro grupo 

estudado, que não trabalhou até a fadiga muscular, não sofreu alterações 

significativas, assim como os grupos AAER e ADER da presente investigação. 

As respostas do IGF-1 quanto às diferentes estratégias de treinamento de 

força utilizadas na presente pesquisa são corroboradas pelo estudo de Liu et al. (198) 

que analisaram a performance da força muscular, através do teste de 1-RM, e os 

níveis de IGF-1 em 24 sujeitos, divididos em dois grupos (A e B), por seis semanas 

de treinamento de força. O grupo A realizou o treinamento de força com exercícios 

de contração máxima e o grupo B realizou o treinamento de força com exercícios 

combinados de movimentos balísticos e alongamento em curtos ciclos de estímulos. 

A análise da biopsia do tríceps braquial foi feita três dias antes e sete dias depois do 

treinamento. Os resultados mostraram que ambos os grupos aumentaram a força 

muscular de forma significativa, porém apenas o grupo A, que realizou somente o 

treinamento de força, obteve aumento significativo do IGF-1 (335%).  

Os autores sugeriram que esses resultados podem ter ocorrido devido à 

maior ativação das células-satélite envolvidas no processo de adaptação muscular 

ao treinamento e as maiores modificações na cadeia de miosina pesada 

proporcionada pela estratégia utilizada no grupo A. Esses achados podem justificar 

o ocorrido no grupo ER do presente estudo, pois os resultados foram semelhantes, 

embora não se tenha feita a biopsia muscular para essa confirmação, porém o IGF-

1, que tem sua expressão aumentada pelo treinamento de força, estimula a 

proliferação, a diferenciação e a fusão das células-satélite nos miotúbulos em 

crescimento (119). 
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Coffey et al. (199) examinaram as respostas agudas moleculares no músculo 

vasto lateral em diferentes estímulos de exercícios combinados por exercícios 

resistidos e de endurance. Os sujeitos realizaram oito séries de cinco repetições do 

exercício extensão de pernas com 80% 1-RM seguido de 30 minutos de trabalho de 

endurance num cicloergômetro em 70% 
O2peak ou vice-versa. A biopsia muscular foi 

obtida no descanso, 15 minutos depois de cada exercício e depois de três horas de 

recuperação passiva para determinar as respostas do RNAm do IGF-1. O efeito 

cumulativo do exercício combinado resultou em respostas diferentes. O teor do 

RNAm do IGF-1 foi reduzido quando o exercício de endurance precedeu o exercício 

resistido (–42%), enquanto o resultado inverso foi encontrado quando o exercício de 

endurance foi realizado depois do exercício resistido (52%; P < 0.05). Os autores 

concluíram que a atividade contrátil pode ser modificada pela ordem dos exercícios 

aplicados na análise de efeitos agudos.  

Assim é possível supor que a utilização dos exercícios de alongamento antes 

e durante o programa de exercício resistido no presente estudo tenha gerado o 

mesmo efeito do exercício de endurance sobre os níveis de IGF-1. No entanto, 

essas comparações ficam limitadas pelas diferenças entre ambos os estudos, como 

o método de avaliação e o tempo total de duração da intervenção. 

 Rubini et al. (200) demonstraram que as concentrações plasmáticas de IGF-1 

são maiores em indivíduos treinados do que em não treinados. No entanto, existem 

outros fatores, não investigados no presente estudo, que podem interferir na 

secreção de IGF-1, como os níveis do hormônio de crescimento (GH). As 

concentrações de IGF-1 são altamente reguladas pela secreção de GH (201), mas por 

ser pulsáteis, o maior nível de secreção é noturno. Por isso, esse hormônio não foi 

examinado no presente estudo. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados do presente estudo, em relação à flexibilidade, 

pode-se concluir que as articulações do ombro e do quadril foram positivamente 

afetadas com a realização de ambos os protocolos de treinamento, demonstrando 

que realizar o treinamento de força de maneira isolada também pode provocar 

aumentos significativos sobre o desempenho da amplitude articular.  

Em relação à força, conclui-se que as realizações de exercícios de 

alongamento, em conjunto com os exercícios específicos de força, também podem 

aumentar a força muscular. Porém, aumentos mais significativos puderam ser 

observados quando os voluntários realizaram somente exercícios de força. 

Em relação ao IGF-1, conclui-se que o treinamento de força sem utilização de 

exercícios de alongamento por dez semanas apresentou aumentos significativos nos 

níveis de IGF-1 no grupo ER. 

Futuros estudos deveriam analisar os objetivos que o alongamento podem ser 

utilizados antes de trabalhos resistidos, como, por exemplo, melhora da força, 

melhora da amplitude de movimento, mobilidade articular etc, levando, dessa forma, 

a um melhor aproveitamento do treinamento. 
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EFEITO CRÔNICO DO ALONGAMENTO ESTÁTICO ANTES E DURANTE UM PROGRAMA DE 
TREINAMENTO DE 8-RM NO DESEMPENHO DA FORÇA, FLEXIBILIDADE  

E NÍVEIS SÉRICO-BASAIS DE IGF-1 
 

ANEXOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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ANEXO II 
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PAR-Q 
 

Questionário sobre a saúde 
 
Nome:_____________________________                N.° de Insc.:_____________ 
Data do Nascimento:____/____/________                Idade:________anos 
Endereço:__________________________               Bairro:__________ 
Telefone:___________________________ 
 
A atividade física regular é divertida e saudável e cada vez mais pessoas estão tornando-se mais 
ativas. Ser mais ativo é muito mais seguro para a maioria das pessoas. Contudo, algumas pessoas 
devem consultar seus médicos antes de tornaremse ativas fisicamente. 
Se você está planejando ficar muito mais ativo fisicamente do que você é agora, comece 
respondendo as 7 perguntas do quadro abaixo. Se você tem entre 15 e 69 anos de idade, o PAR Q 
irá dizerlhe se você precisa consultar seu médico antes de começar. Se você está acima de 69 anos 
de idade e não está acostumado a fazer exercícios físicos, consulte seu médico. 
O bom senso será seu melhor guia quando você responder a estas questões. Leia cuidadosamente 
as questões e responda a cada uma honestamente, marcando SIM ou NÃO. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE VOCÊ RESPONDEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIM NÃO  
o o 1. Seu médico já lhe disse, alguma vez, que você apresenta um problema 

cardíaco e que só devia fazer atividade física com recomendação médica? 
o o 2. Você já sentiu dor no peito ao praticar atividade física? 
o o 3. No último mês, você sentiu dor no peito quando não estava praticando 

atividade física? 
o o 4. Você apresenta perda de equilíbrio por causa de tontura ou desmaio? 
o o 5. Você tem algum problema ósseo ou articular que possa ter piorado por uma 

mudança em sua atividade física? 
o o 6. Seu médico está prescrevendo algum medicamento para sua pressão arterial 

ou problema cardíaco? 
o o 7. Existe alguma boa razão para que você não siga um programa de atividade 

física? 
 

SIM para uma ou mais perguntas 

Se você não consultou seu médico 
recentemente, consulteo por telefone ou 
pessoalmente, ANTES de intensificar suas 
atividades físicas e/ou ser avaliado para um 
programa de condicionamento físico. Diga a seu 
médico que perguntas você respondeu SIM ao 
PARQ ou mostrelhe sua cópia deste 
questionário. 

NÃO a todas as perguntas 

Se você respondeu ao PARQ honestamente, 
você pode ter uma razoável garantia de 
apresentar as condições adequadas para: 
 UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS 

GRADATIVOS  comece devagar e vá 
aumentando o ritmo gradualmente. Essa 
é a maneira mais segura e fácil de agir. 

 UMA AVALIAÇÃO FÍSICA  essa é uma 
excelente maneira  de determinar sua 
aptidão básica de forma que você possa 
planejar a melhor forma de viver 
ativamente. 

ADIE O INÍCIO DO PROGRAMA DE 

EXERCÍCIOS 

Se você não está se sentindo bem devido 
a uma doença temporária, tal como um 
resfriado ou uma febre. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO LIVRE E CONSENTIDA 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido para Participação em 

Pesquisa 
 
 

 

Título 
Efeito crônico do alongamento antes e durante um programa de treinamento da força 
no desempenho da força, flexibilidade e níveis sérico-basais de IGF-1.

Coordenador Prof. Dr. Jefferson Novaes 

Pesquisador 
Responsável 

Carmen Lúcia Borges Bastos 

E-mail: carmenacademia@veloxmail.com.br / (91) 3277-1888 / (91) 9144-1475  

Prezado Senhor(a), 

A doutoranda Carmen Lúcia Borges Bastos– CREF 01- 000201 – G/PA, do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Ciências do Desporto (UTAD-PT) pretende realizar um estudo com as 

seguintes características: 

Título do Projeto de Pesquisa: Efeito crônico do alongamento antes e durante um programa 

de treinamento da força no desempenho da força, flexibilidade e níveis sérico-basais de IGF-1.  

 Objetivo do Estudo: Verificar o efeito crônico do alongamento passivo antes e durante um 

programa de treinamento da força e de um protocolo de treinamento de força precedido de 

aquecimento específico no desempenho de 8RM, da flexibilidade e nos níveis séricos basais de IGF-

1 de homens adultos de 25 a 35 anos. 

A pesquisa pretende: gerar a possibilidade de dirimir as possíveis dúvidas que permeiam o 

treinamento de força e de flexibilidade, evitando, dessa forma, que as intervenções sejam realizadas 

de forma errônea. 

Descrição dos Procedimentos Metodológicos: No presente estudo serão realizados testes 

para avaliação das qualidades físicas flexibilidade e força e, por fim, intervenção que será ocorrerá 

cinco vezes por semana, durante 12 semanas.   

Descrição de Riscos e Desconfortos: Durante a realização do teste há possibilidade, muito 

remota, de ocorrer algum tipo de risco com os indivíduos, causado exclusivamente pela intervenção. 

No entanto, todos os esforços serão feitos para minimizar tais ocorrências, através da anamnese 

inicial e do preparo prévio dos pesquisadores que atuarão na realização da coleta de dados. 

Benefícios para os Participantes: o benefício se dará em estimular o prazer pela prática de 

atividade física e melhora da qualidade de vida. 

Forma de Obtenção da Amostra: O presente estudo será realizado com cerca de 300 

indivíduos saudáveis, entre 25 e 35 anos de idade, do sexo masculino, praticantes de musculação na 

Carmen Academia, localizada no Bairro da Pedreira, no Município de Belém.  

Uso de Placebo: não haverá o uso de qualquer substância placebo. 

Garantia de Acesso: Em qualquer fase do estudo V. Sa. terá pleno acesso aos profissionais 

por ele responsáveis, nos locais e telefones indicados. Em caso de dúvidas ou perguntas, queira 



 

 

manifestar-se em qualquer momento, para explicações adicionais, dirigindo-se a qualquer um dos 

pesquisadores. 

Garantia de Liberdade: Sua participação neste estudo é absolutamente voluntária. A partir 

dessa premissa, todos os participantes são absolutamente livres para, a qualquer momento, negar o 

seu consentimento ou abandonar o programa se assim o desejarem, sem que isso provoque qualquer 

tipo de punição. 

 Mediante a sua aceitação, esperase que compareça nos dias e horários marcados e, acima 

de tudo, siga as instruções determinadas pelo pesquisador responsável, quanto à segurança durante 

a realização das avaliações e/ ou procedimentos de intervenção. 

Direito de Confidencialidade: Os dados colhidos na presente investigação serão utilizados 

para subsidiar a elaboração de artigos científicos, mas os responsáveis garantem a total privacidade 

e estrito anonimato dos participantes, quer no tocante aos dados, quer no caso de utilização de 

imagens, ou outras formas de aquisição de informações. Garante-se, desde já a confidencialidade, a 

privacidade e a proteção da imagem e a não estigmatização, assim como a não utilização das 

informações geradas pelo estudo em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em 

termos de autoestima, de prestígio ou de quaisquer outras formas de discriminação ou de 

autopromoção. 

Direito de Acessibilidade: Os dados específicos colhidos de cada ente participante, no 

transcurso da presente pesquisa, ficarão total e absolutamente disponíveis para consulta, bem como 

ficarão asseguradas a necessária interpretação e as informações a eles cabíveis. Os resultados a 

que se chegar no término do estudo lhe serão fornecidos, como uma forma humana de 

agradecimento por sua participação voluntária. 

Despesas e Compensações: As despesas porventura acarretadas pela pesquisa serão de 

exclusiva responsabilidade da equipe de pesquisadores, não havendo, por outro lado, qualquer 

previsão de compensação financeira para os participantes. 

 Após a leitura do presente Termo, e estando de posse de minha plenitude mental e legal, ou 

da tutela legalmente estabelecida sobre o participante da pesquisa, declaro expressamente que 

entendi o propósito do referido estudo e, estando em perfeitas condições de participação, dou meu 

consentimento para dele participar voluntariamente. 

Belém, ______ de _____________de 2008.  

Assinatura do Participante ou 

Representante Legal 
 

Nome Completo (legível)  

Identidade nº  CPF nº  

Em atendimento à Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, o presente 
Termo é confeccionado e assinado em duas vias, uma de posse do avaliado e outra que será encaminhada 
ao Comitê de Ética da Pesquisa (CEP) da Universidade Castelo Branco (UCB-RJ) 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ANEXO IV 

 

Termo de Informação à Instituição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Termo de Informação à Instituição 

 
 
 
 
 

 

Título 

Efeito crônico do alongamento antes e durante um programa de 

treinamento da força no desempenho da força, flexibilidade e níveis sérico-

basais de IGF-1. 

Coordenador Carlos Bastos 

Pesquisador 
Responsável 

Carmen Lúcia Borges Bastos 

E-mail: carmenacademia@veloxmail.com.br / (91)3277-1888 / 9144-1475 

 

Prezado Senhor(a):, 

 A doutoranda Carmen Lúcia Borges Bastos– CREF 01- 000201 – G/PA, do Programa de Pós-

Graduação Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências do Desporto (UTAD-PT), pretende realizar um 

estudo que consiste em verificar o efeito crônico do alongamento passivo antes e durante um 

programa de treinamento da força e de um protocolo de treinamento de força precedido de 

aquecimento específico no desempenho de 8RM, da flexibilidade e nos níveis séricos basais de IGF-

1 de homens adultos de 25 a 35 anos. Com o presente estudo, a aluna espera dirimir as possíveis 

dúvidas que permeiam o treinamento de força e de flexibilidade, evitando, dessa forma, que as 

intervenções sejam realizadas de forma errônea. 

No presente estudo serão realizados testes para avaliação das qualidades físicas: 

flexibilidade e força e, por fim, intervenção que ocorrerá cinco vezes por semana, durante 12 

semanas.   

A participação dos sujeitos neste estudo é absolutamente voluntária. A partir dessa premissa, 

todos os participantes são absolutamente livres para, a qualquer momento, negar o seu 

consentimento ou abandonar o programa se assim o desejarem, sem que isto provoque qualquer tipo 

de punição. 

Os dados colhidos na presente investigação serão utilizados para subsidiar a elaboração de 

artigos científicos, mas os responsáveis garantem a total privacidade e estrito anonimato dos 

participantes, quer no tocante aos dados, quer no caso de utilização de imagens, ou outras formas de 

aquisição de informações. Ficam, desde já, garantidas a confidencialidade, a privacidade e a 

proteção da imagem e a não estigmatização, assim como a não utilização das informações geradas 

pelo estudo em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de 

prestígio ou de quaisquer outras formas de discriminação ou de autopromoção. 

O pesquisador, o patrocinador e a instituição assumem a responsabilidade de dar assistência 

integral às complicações e danos decorrentes dos riscos previstos. Os sujeitos da pesquisa que 

vierem a sofrer qualquer tipo de dano, previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua 

participação, além do direito à assistência integral, têm direito a indenização. Jamais será exigida do 

sujeito da pesquisa, sob qualquer argumento, renúncia ao direito a indenização por dano. 



 

 

As despesas porventura acarretadas pela pesquisa serão de exclusiva responsabilidade da 

equipe de pesquisadores.  

Após a leitura do presente Termo, dou meu consentimento legal para realização do estudo na 

entidade sob minha responsabilidade jurídica. 

Belém, ______ de _____________de 2008. 

Assinatura do Participante ou 

Representante Legal 
 

Nome Completo (legível)  

Identidade nº  CPF nº  

Razão Social  

CNPJ nº  Inscrição nº  

Testemunhas: 

__________________________ 

__________________________ 

Em atendimento à Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, o 
presente Termo é confeccionado e assinado em duas vias, uma de posse da Instituição onde 
ocorrerá a pesquisa, e outra que será encaminhada ao Comitê de Ética da Pesquisa (CEP) da 
Universidade Castelo Branco (UCB-RJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

Ficha de Anamnese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
Ficha de Anamnese 

 
 

NOME: SEXO: 
END: IDADE: 
CEP: TEL: CEL: 

PROFISSÃO: FUMANTE: DOENÇAS: 

MEDICAMENTOS:   
SOFRE DE PROBLEMAS 
ÓSTEOMIOARTICULARES? 

  

RECURSOS ERGOGÊNICOS:   
ATIVIDADES FÍSICAS NOS 
ÚLTIMOS 12 MESES: 

  

DATA : 1ª AVALIAÇÃO: 2ª AVALIAÇÃO: 
 

Medidas Antropométricas 
 

MASSA CORPORAL 
 

ESTATURA  
IMC  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 
 

FICHA DE COLETA DE DADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
FICHA DE COLETA DE DADOS 

 
NOME: ______________________________________________________________________________ 
ENDEREÇO: ______________________________________________________________________ 
DATA DE NASCIMENTO: ____________________________________________________________ 
SEXO: ___________________________________________________________________________ 
TELEFONE: _______________________________________________________________________ 
 
Teste de Goniometria PRÉ-TESTE 
 

MOVIMENTOS TESTE  RETESTE  

Extensão da articulação do ombro     

Abdução da articulação do ombro   

Abdução horizontal da articulação do ombro   

Adução horizontal da articulação do ombro   

Rotação lateral do ombro   

Rotação medial do ombro   

Flexão da articulação do cotovelo   

Flexão do quadril com o joelho fletido     

Flexão do quadril com o joelho estendido   

Extensão da articulação do quadril   

Abdução da articulação do quadril     
 
Teste de Goniometria PÓS TESTE 
 

MOVIMENTOS TESTE  

Extensão da articulação do ombro   

Abdução da articulação do ombro  

Abdução horizontal da articulação do ombro  

Adução horizontal da articulação do ombro  

Rotação lateral do ombro  

Rotação medial do ombro  

Flexão da articulação do cotovelo  

Flexão do quadril com o joelho fletido   

Flexão do quadril com o joelho estendido  

Extensão da articulação do quadril  

Abdução da articulação do quadril   
 
Teste de Força Máxima (8RM) PRÉ-TESTE 
 

EXERCÍCIOS 
PRÉ-TREINAMENTO 

Teste Reteste 

Supino reto   

Puxada pela frente aberta   

Cadeira Extensora   

Cadeira Flexora   

Rosca Tríceps Braquial   

Rosca Bíceps Braquial   



 

 

 
Teste de Força Máxima (8RM) PÓS-TESTE 
 

EXERCÍCIOS PÓS-TESTE  
Supino reto   

Puxada pela frente aberta   
Cadeira Extensora  
Cadeira Flexora  
Rosca Tríceps Braquial   
Rosca Bíceps Braquial   
 
IGF-1 
 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 
  
 
 
 




