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RESUMO

O alongamento muscular é frequentemente utilizado antes de diversas atividades físicas como forma de aquecimento. Sendo assim diversos 
estudos na literatura tiveram por objetivo investigar os efeitos de diferentes tipos de alongamento sobre o desempenho da força, encontrando 
resultados contraditórios sobre o tema. O presente estudo busca preencher essa lacuna, tendo como objetivo especifico analisar o efeito agudo 
das diferentes respostas do desempenho da força muscular dinâmica através do teste de falha concêntrica após uma sessão de aquecimento 
convencional, alongamento estático,  dinâmico e estático combinado com o dinâmico no aparelho supino reto, contendo a hipótese de estudo em 
que as rotinas de alongamentos propostos influenciam negativamente no treinamento de força. Nesse sentido o estudo é de natureza aplicada, 
de abordagem quantitativa, com objetivo descritivo e de forma experimental, utilizando uma amostra de 14 indivíduos com idade média 26,4±3,3 
anos fisicamente ativos a 45,3631,3 meses, onde os mesmos participaram de todas as etapas dos testes em seis diferentes ocasiões, 
randomizadas com no mínimo 48 horas entre elas. Os protocolos de alongamentos consistiram em três séries e com um tempo total de 6 minutos 
em média.  O nível de significância estatística adotado foi p≤0,05. Foi obtido uma média19,6±6,3RM na situação controle,18,6±5,4RM no 
estático, 19,6±6,3RM no dinâmico e 21±6,8RM no estático associado com dinâmico e após a análise de variância ANOVA obteve um valor de p 
0,8. Foi realizado o teste de Comparações múltiplas por Tukey onde comparou todos os grupos entre si, com intervalos de confiança de 95% onde 
o valor de p em todas as comparações ficou acima da significância p 0,05. Como resultado final foi observado que nenhum protocolo de 
alongamento influenciou os níveis de força, sendo a principal hipótese apontada pela literatura que as seções de alongamentos não tiveram 
volume e intensidades suficientes para a alteração de fatores neurais e mecânicos responsáveis pela diminuição da força. Concluímos que uma 
seção de dois exercícios por grupo muscular com volume total de 6 minutos com a manutenção ou oscilação do movimento até o ponto de 
desconforto não altera os níveis de força máxima aguda antecedendo um treino de força.
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