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RESUMO

O exercício calistênico intermitente de alta intensidade (ECIAI) ganhou popularidade por ser considerado um método eficaz e de baixo custo para 
a melhora da aptidão física e da composição corporal. Atualmente, é utilizado em programas de exercícios físicos extenuantes. Apesar disso, não 
está claro na literatura os efeitos agudos sobre as variáveis hemodinâmicas desencadeadas a partir de demandas fisiológicas do exercício físico 
calistênico vigoroso. O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos agudos da frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS), 
pressão arterial diastólica (PAD) e do duplo produto (DP) durante uma sessão de exercício calistênico de alta intensidade em praticantes 
avançados. O presente estudo foi aprovado no comitê de ética da faculdade Estácio de Sergipe (CAAE:83636918.6.0000.8079). A amostra deste 
estudo foi composta por 8 homens (23,75 ± 3,7 anos de idade; 174,25 ± 5,0 cm de estatura; 71,79 ± 6,8 Kg de peso) praticantes de exercícios 
calistênicos de alta intensidade com experiência avançada e que treinavam regularmente no mínimo 3x/semana. Foram avaliadas a frequência 
cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e o duplo produto (DP). A FC foi medida através de um monitor 
Polar® V800 e a pressão arterial por um aparelho automático, calibrado e validado (Microlife, model BP 3AC1-1®, Taipei, Taiwan). Os valores da 
FC, PAS e PAD formam medidas após 20 minutos de repouso e imediatamente após cada série de exercício calistênico de alta intensidade com o 
indivíduo sentado em uma cadeira. O DP foi calculado pela multiplicação da FC (medida em bpm) pela PAS (medida em mmHg). Antes do 
protocolo de exercício foi realizado um aquecimento que consistiu de 10 agachamentos, 10 push-ups e 5 burpees. O protocolo de exercício 
calistênico foi caracterizado pela realização do máximo de burpees quanto possível durante 30 segundos, seguidos por 4 minutos de recuperação. 
O ciclo burpees e repouso foi repetido em um total de 4 séries. Os valores foram expressos como a média ± desvio padrão da média. O teste 
estatístico utilizado foi a análise de variância de “uma” via seguida do pós-teste de Bonferroni. Foi observado um aumento (p < 0,001) da FC 
imediatamente após a série 1 (157,8 ± 11,0 bpm), 2 (163,3 ± 7,2 bpm), 3 (167,0 ± 7,4 bpm) e 4 (169,2 ± 8,0 bpm) quando comparada aos valores 
de repouso (61,2 ± 8,0 bpm). De forma similar, também pode ser observado o aumento (p < 0,001) do DP imediatamente após as séries 1 
(23871,38 ± 3900,42 bpm x mmHg), 2 (25682,63 ± 4788,89 bpm x mmHg), 3 (23685,63 ± 10280,84 bpm x mmHg) e 4 (26380,75 ± 3633,45 bpm x 
mmHg) quando comparada aos valores de repouso (7683,88 ± 1158,70 bpm x mmHg). A PAS após as séries 2 (156,2 ± 25,0 mmHg), 3 (161,1 ± 
18,8 mmHg) e 4 (155,6 ± 18,3 mmHg) aumentou (p < 0,05; p < 0,01; p < 0,05, respectivamente) quando comparadas aos valores de repouso 
(125,2 ± 7,85 mmHg). Por outro lado a PAD, apresentou somente um aumento (p < 0,05) nas séries 2 (85,8 ± 13,0 mmHg) e 3 (86,8 ± 9,1 mmHg) 
quando comparadas aos valores de repouso (71,8 ± 5,40 mmHg). Dentro deste contexto, as evidências do presente estudo demonstram que o 
ECIAI em praticantes avançados foi capaz de provocar agudamente o aumento da FC, DP, PAS e PAD. Os efeitos observados indicam importantes 
ajustes cardiovaculares promovidos durante este tipo de exercício físico vigoroso em praticantes avançados. Diante disso, sugere-se cautela na 
aplicabilidade prática do ECIAI em indivíduos com baixo condicionamento físico afim de evitar sobrecargas desnecessárias no sistema 
cardiovascular e principalmente, na pressão arterial sistêmica.
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