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RESUMO

O desempenho físico no futebol de campo, assim como outros desportos é extremamente importante para a performance técnica e tática. O 
aquecimento é fator determinante para um bom desempenho físico, porém ainda não está clara na literatura, a influência de diversos tipos de 
aquecimento sobre a performance motora. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo comparar diferentes formas de aquecimento 
sobre o desempenho do teste de salto horizontal (SH) em jogadores de futebol profissional. Foram avaliados, 12 jogadores, porém somente sete 
jogadores finalizaram todos os procedimentos experimentais. As avaliações foram realizadas entre a pré-temporada e o período competitivo. Os 
participantes foram submetidos a protocolos de SH sem aquecimento e com três diferentes formas de aquecimento, em três dias de teste. No 
primeiro protocolo, os participantes realizaram três SH sem aquecimento, logo após realizavam um deslocamento em corrida seguido do 
fundamento em cabeceio (CF) e após mais três SH; No segundo protocolo foram executados três SH sem aquecimento, logo após corrida com 
mudanças de direção seguido de exercícios com movimentos técnicos (MT) e após mais três SH. Por fim, no terceiro protocolo foram realizados 
três SH sem aquecimento, seguido de corrida contínua de baixa intensidade por cinco minutos (CC) e logo depois três SH. Para análise dos dados 
foi utilizada uma análise de variância (ANOVA) de dois caminhos (intragrupo x intergrupos) com medidas repetidas (saltos pré-aquecimento x pós-
aquecimento). Quando necessário, foi aplicado o Post-Hoc de Tukey para localizar as diferenças. Todos os dados foram analisados no software 
SPSS versão 14.0 e o nível de significância adotado foi p<0,05. Os resultados deste estudo demonstraram que o protocolo de aquecimento CC 
promoveu valores médios do SH superiores quando comparado aos demais protocolos de aquecimento no teste de SH sem aquecimento (CF: 
207,3±13,9 cm, MT: 209±11,9 cm e CC: 210,6±8,16 cm, p><0,05) respectivamente, primeiro, segundo e terceiro protocolos. Além disso, foi 
observado que todos os protocolos de aquecimento apresentaram aumento significativo sobre o SH quando comparado ao desempenho do salto 
sem aquecimento (p><0,05). Diante dos dados obtidos, conclui-se que o protocolo mais adequado para aquecimento do SH foi o de corrida 
contínua de baixa intensidade por cinco minutos e que o aquecimento realizado com gestos de cabeceio, mudanças de direção e movimentos 
técnicos do desporto futebol influenciam positivamente no desempenho do salto horizontal em atletas de alto
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