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RESUMO

A força e a flexibilidade são componentes da aptidão física que promovem diversos tipos de benefícios para a saúde. Para tal, algumas variáveis 
de treinamento como o volume e a intensidade dos exercícios devem ser controladas. Os exercícios de força (EF) promovem um aumento na 
resposta da pressão arterial (PA) em decorrência do aumento da demanda metabólica que ocorre no momento de sua realização. Respostas 
similares ocorrem com a realização dos exercícios de alongamento (EA), onde a redução mecânica que ocorre no calibre dos vasos sanguíneos 
promove alterações significativas nos valores da PA. Entretanto, em ambos os casos, os valores da pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica 
(PAD) retornam aos valores próximos aos de repouso em poucos segundos após o final da realização desses exercícios. Revendo a literatura 
pertinente ao assunto, não foi encontrado nenhum estudo que tenha utilizado o protocolo de combinação de EA precedido pelo EF com o 
objetivo de verificar o efeito nas respostas hemodinâmicas de indivíduos recreacionalmente treinados. OBJETIVO: Comparar o efeito agudo de 
diferentes combinações de EA com EF (EF precedido EA vs. EA precedido EF) sobre as respostas hemodinâmicas (PAS e PAD) de indivíduos 
recreacionalmente treinados. METODOLOGIA: Participaram do estudo 26 homens com experiência mínima de seis meses nos EF. Para a coleta 
dos dados, realizou-se um total de seis visitas em dias não consecutivos (24h de intervalo). Após a realização dos procedimentos de 
familiarização, os voluntários foram divididos aleatoriamente nas seguintes condições experimentais: a) realização dos exercícios de alongamento 
estático antes da execução dos EF (EA+EF); b) realização dos EF com posterior execução dos exercícios de alongamento estático (EF+EA); c) 
realização somente dos EF (EF). As medidas hemodinâmicas foram realizadas por até 60 minutos. Após a realização dos testes de normalidade, 
uma ANOVA two-way para medidas repetidas foi realizada para determinar as diferenças dos protocolos experimentais sobre as variáveis 
dependentes (PAS e PAD). Para determinar as diferenças específicas, foi realizado o teste post hoc de Tuckey. Foi adotado um nível crítico de 
significância de p < 0,05. RESULTADOS: Nenhuma diferença significativa (p > 0,05) foi encontrada quando comparados os diferentes protocolos 
experimentais (entre grupos). Nas comparações intragrupos, foram encontradas diferenças significativas no grupo EF quando comparados os 
momentos PASpós (147,1 ± 14,4 mmHg) vs. PASpré (130,8 ± 5,9 mmHg, p = 0,00), PAS15 (131,0 ± 12,2 mmHg, p = 0,00), PAS30 (126,2 ± 11,7 
mmHg, p = 0,00), PAS45 (123,2 ± 13,7 mmHg, p = 0,00) e PAS60 (121,6 ± 8,5 mmHg, p = 0,00); PAS15 (131,0 ± 12,2 mmHg) vs. PAS60 (121,6 ± 8,5 
mmHg, p = 0,04); PADpré (76,1 ± 7,8 mmHg) vs. PAD30 (66,1 ± 14,1 mmHg, p = 0,02) e PAMpós (98,3 ± 10,1 mmHg) vs. PAM15 (86,5 ± 8,9 mmHg, 
p = 0,00), PAM30 (86,2 ± 11,2 mmHg, p = 0,00), PAM45 (85,8 ± 10,1 mmHg, p = 0,00) e PAM60 (85,1 ±  9,2 mmHg, p = 0,00). No grupo EA+EF 
diferenças significativas foram observadas quando comparados os momentos PASpós (146,1 ± 14,9 mmHg) vs. PASpré (129,3 ± 9,4mmHg, p = 
0,00), PAS15 (131,1 ± 13,3 mmHg, p = 0,00), PAS30 (123,0 ± 6,7 mmHg, p = 0,00), PAS45 (124,1 ± 11,9 mmHg, p = 0,00) e PAS60 (122,3 ± 
12,9mmHg, p = 0,00) e PAMpós (94,5 ± 11,9 mmHg) vs. PAM30 (84,5 ± 8,1 mmHg, p = 0,01). No grupo EF+EA diferenças significativas foram 
observadas quando comparados os momentos PASpré (132,2 ± 10,7 mmHg) vs. PAS30 (121,7 ± 11,8mmHg, p = 0,04) e PAS60 (120,0 ± 7,9 mmHg, 
p = 0,00); PASpós (141,3 ± 18,1 mmHg) vs. PAS15 (126,6 ± 9,0 mmHg, p = 0,00), PAS30 (121,7 ± 11,8 mmHg, p = 0,00), PAS45 (123,6 ± 9,8 mmHg, 
p = 0,00) e PAS60 (120,0 ± 7,9 mmHg, p = 0,00) e PAMpré (74,5 ± 7,6 mmHg) vs. PAM60 (85,0 ± 9,2 mmHg, p = 0,00). CONCLUSÃO: Para o grupo 
investigado, a realização combinada de EA e EF promoveu um efeito hipotensivo a partir do trigésimo minuto pós exercício quando o EA foi 
realizado após os EF.
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