
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO – UFES 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

 

MATHEUS AGNEZ DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

EFEITO DO MÉTODO DE TREINAMENTO DE FORÇA FASCIAL STRETCHING 

TRAINING (FST-7) NAS RESPOSTAS HEMODINÂMICAS EM UNIVERSITÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA – ES 

2018 



MATHEUS AGNEZ DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO DO MÉTODO DE TREINAMENTO DE FORÇA FASCIAL STRETCHING 

TRAINING (FST-7) NAS RESPOSTAS HEMODINÂMICAS EM UNIVERSITÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao curso de Bacharelado em 
Educação Física do Centro de Educação Física e 
Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo 
como requisito parcial para a obtenção do título de 
Bacharel em Educação Física. 

 

Orientador: Professor Dr. Richard Diego Leite. 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA – ES 

2018 



MATHEUS AGNEZ DE OLIVEIRA 

 

EFEITO DO MÉTODO DE TREINAMENTO DE FORÇA FASCIAL STRETCHING 
TRAINING NAS RESPOSTAS HEMODINÂMICAS EM UNIVERSITÁRIOS 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado ao Curso de Educação Física - 
Bacharelado, do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), como requisito 
parcial para obtenção do grau de Bacharel em Educação Física. 

 

 

 

Aprovado em 27/06/2018 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________ 

Orientador: Prof. Dr. Richard Diego Leite 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Lucas Guimarães Ferreira 

 

________________________________________ 

Prof. Ms. Victor Gasparini 



AGRADECIMENTOS 

 Ao meu orientador, Prof. Dr. Richard Diego Leite, pelo acompanhamento e 

orientação nesse trabalho. 

 Aos professores que estiveram nessa caminhada ajudando na minha 

formação acadêmica. 

 Ao Prof. Dr. Maurício dos Santos de Oliveira pelo auxilio desde o inicio do 

curso e por sua amizade adquirida durante este período. 

 Aos meus pais e irmão, por me apoiarem em cada etapa e escolha da minha 

vida, minha eterna gratidão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Viva como se fosse morrer amanhã.  

Aprenda como se fosse viver eternamente.” 

Mahatma Gandhi 

  



RESUMO 

Diversos métodos de treinamento de força foram desenvolvidos por treinadores de força, 

powerlifters, halterofilistas olímpicos e bodybuilders. Tais métodos foram elaborados para 

atender as necessidades de cada modalidade e garantir um melhor desempenho durante as 

competições. No entanto, devido ao surgimento de novos métodos de treinamento de força 

ainda é necessário estabelecer qual a influência destes métodos nas respostas 

hemodinâmicas de praticante de musculação. O presente estudo tem como objetivo avaliar 

o efeito do método de treinamento de força Fascial strecthing training (FST-7) nas respostas 

hemodinâmicas em universitários praticantes de musculação. A amostra foi composta por 

oito (8) universitários do sexo masculino, com experiência em treinamento de força de pelo 

menos um ano. Os participantes realizaram o teste de 10 repetições máximas para 

determinação da carga para a ser utilizada nos exercício durante o FST-7. Após 48 horas da 

determinação da carga, os participantes realizaram o método FST-7 que consiste na 

execução de três séries até a falha com intervalo de 1 minuto entre as séries para exercícios 

agachamento e leg press. Em seguida, eram executadas sete séries até a falha com um 

intervalo entre as séries de 30 segundos para o exercício cadeira extensora. Foram 

analisados as seguintes variáveis: pressão arterial, frequência cardíaca, volume de 

repetições e percepção subjetiva de esforço. Os resultados indicam que ocorrem um 

aumento nas variáveis hemodinâmicas relação aos valores iniciais, contudo, não sofrem 

diferenças significantes durante os exercícios, além disso, o número de repetições diminuem  

enquanto a percepção subjetiva de esforço (PSE) aumenta. De acordo com os resultados 

encontrados podemos concluir que as variáveis hemodinâmicas apresentam um resultado 

esperado de aumento, no entanto o duplo produto mostra que é seguro  do ponto de vista 

cardiovascular, em universitários.  

Palavras-chaves: Fascial Stretching Training (FST-7); Pressão arterial, Frequência cardíaca, 

volume de repetições, Universitários. 

 

  



ABSTRACT 

Various methods of training were developed by strength coaches, powerlifters, Olympic 

lifters and bodybuilders. Such methods have been developed to meet the needs of each 

modality and ensure better performance during competitions. However, due to the 

emergence of new methods of strength training is still necessary to establish what is the 

influence of these methods in the hemodynamic responses to bodybuilders. The present 

study aims to assess the effect of the method of fascial stretch training(FST-7) hemodynamic 

responses in college students practicing bodybuilding. The sample was composed of eight 

(8) male college students with an average age of 23 (± 2.72) and stature of 1.74 (± 0.07) with 

experience in training of at least one continuous year. The participants held the 10 test 

maximum repetitions for determination of the load to be used in exercise during the FST-7. 

After 48 hours of determination of the load, the participants held the FST-7 method which 

consists in the implementation of three sets to failure with 1 minute interval between sets for 

squats and leg press. Then were performed seven series until the failure with an interval 

between sets of 30 seconds for exercising extensor Chair. The following variables were 

analyzed: blood pressure, heart rate, amount of repetitions and subjective perception of 

effort. The results indicate that occur an increase in hemodynamic variables relative to initial 

values, however, do not suffer significant differences during the exercises, in addition, the 

number of repetitions diminish while the subjective perception of effort (PSE) increases. 

According to the results we can conclude that the hemodynamic variables have an expected 

result of increase, however the double product shows it's safe cardiovascular point of view in 

university students. 

  

Keywords: Fascial Stretching Training (FST-7); Blood pressure, Heart rate, volume of 

repetitions, University students. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Buscando otimizar os ganhos de força e massa muscular, diversos 

métodos de treinamento de força tem sido desenvolvido com o objetivo de induzir o 

aumento da força e hipertrofia (KRAEMER e RATAMESSS, 2005). Para que ocorra 

estas adaptações são necessário estímulos de diferentes características 

dependendo do tipo de exercício, tempo de intervalo entre séries, ordem dos 

exercícios, volume, intensidade entre outras variáveis (CLARKSON e HUBAL, 2002). 

Uma estratégia que vem sendo utilizada em alguns métodos de treinamentos 

são os alongamentos estáticos entre as séries (SOUZA et al. 2013), neste sentido, o 

treinador de fisiculturistas Hany Rambod, propôs uma metodologia, Fascial 

Streatching Training (FST-7), que consiste em executar, em seu primeiro momento, 

três séries de 8-10 repetições com intervalo de 1 minuto entre as séries para 

exercícios multiarticulares. Em seguida, é executada sete séries de 8-12 repetições 

com um intervalo curto entre as séries de 30-45 segundos para exercícios 

monoarticulates. Um breve alongamento da musculatura que está sendo trabalhada 

é realizada nesse intervalo (MARCHETTI, CHARRO e PRESTES, 2016). 

Neste sentido, o tempo de recuperação entre tempo de estimulo pode 

acarretar em um aumento das respostas cardiovasculares independente do número 

de repetições máximas executadas. Assim, o exercício realizado com maior intervalo 

de recuperação pode ocasionar um menor estresse cardiovascular 

(CASTINHEIRAS-NETO et al. 2010; CARDOZO E DIAS, 2012).  

Um outro aspecto interessante do método de treinamento aqui citado se 

refere ao fato de que nas ultimas 7 séries, é realizado o alongamento, o que 

aumenta de forma significativa o estresse metabólico local. Este processo promove 

hipóxia  e o aumento da resistência  vascular periférica, o que pode induzir 

alterações significativas nas variáveis hemodinâmicas.  

Assim hipotetizamos que o método de treinamento FST-7 irá promover o 

aumento de forma significativa da pressão arterial, frequência cardíaca, além do 

volume de repetições diminuírem nos exercícios executados. Com isso, o presente 

estudo tem por objetivo avaliar o efeito do método FST-7 nas variáveis 

hemodinâmicas, volume de repetições e percepção subjetiva de esforço em 

universitários praticantes de musculação.  
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2. METODOLOGIA 

2.1. Amostra: 

Participaram do estudo oito (8) universitários do sexo masculino com 23 ± 

2,72 anos, estatura de 1,74 ± 0,07 metros, massa corporal de 75,66 ± 10,85 kg, 

Índice de massa corpórea (IMC) de 24,79±1,78) e percentual de gordura de 

8,48±1,69 (tabela 1).   Todos os participantes apresentavam experiência no 

treinamento de força de no mínimo um ano contínuo para participar e carga média 

determinada no teste de 10 Repetições Máximas (RM) de 104 ± 32,01 kg para o 

agachamento e de 298 ± 62,80 kg para o leg press (tabela 1).  

Todos os voluntários foram informados sobre os objetivos do estudo e 

procedimentos aos quais seriam submetidos e, posteriormente, assinaram um termo 

de consentimento livre e esclarecido. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Espírito Santo (2.542.626) de acordo com as normas da 

Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. 

2.2. Avaliação corporal 

A massa corporal foi obtida em uma balança de leitura digital, LS500 Marte, 

na qual a estatura foi medida através de um estadiômetro da mesma acoplado a 

balança com precisão de medida de 1 mm. A partir dessas medidas o índice de 

massa corporal (IMC) foi calculado pela razão entre a massa corporal (kg) sobre o 

quadrado da estatura (m).  

As medidas de dobras cutâneas foram realizadas por meio de um adipômetro 

da marca cescorf com precisão de 0,1 mm. Foram mensuradas as dobras peitoral, 

subescapular, tricipital, axilar-média, suprailiaca, abdominal e da coxa, onde 

posteriormente, foi calculado o percentual de gordura através da formula de Jakson 

e Pollock (1978) de sete (7) dobras.  Além disso, foram determinadas as medidas de 

perimetria peitoral, cintura, quadril, braço direito/esquerdo relaxado, antebraço 

direito/esquerdo, coxa direita/esquerda e perna direita/esquerda. Para determinar a 

perimetria dos participantes foi utilizada uma fita da marca cescorf com precisão de 1 

mm. 
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2.3. Teste de 10 Repetições Máximas (RM) 

Foram realizados os testes para determinação da carga referente a 10 

repetições máximas (RM) nos exercícios agachamento livre e leg press de acordo 

com os procedimentos de Simão et al. (2005). Inicialmente foi realizado um 

aquecimento com duas séries de 10 repetições com 50% da carga estimada para a 

primeira tentativa no teste respeitando um minuto de recuperação entre as séries.  

Após a realização do protocolo de aquecimento, os participantes foram 

orientados a realizar 10 repetições com 100% da carga estimada. Caso o 

participante fosse capaz de realizar um número de repetições maior do que 10 a 

carga era aumentada. Foi respeitado um intervalo de 5 minutos entre as tentativas e 

10 minutos entre os exercícios. Foram realizadas de 3 a 5 tentativas em cada 

exercício para determinação da carga referente a 10RM.  Após 72 horas foi 

realizado o re-teste para determinar o índice de correlação intra-classe. A técnica e a 

forma de execução de cada exercício foram padronizadas e continuamente 

monitoradas para garantir a qualidade do movimento. (Tabela 4) 

É importante salientar que devido à limitação de carga do aparelho cadeira 

extensora, foi escolhido padronizar em 95 quilos a carga para a execução do 

método.  

2.4. Variáveis hemodinâmicas 

Frequência cardíaca  

Para a medida da frequência cardíaca (FC), o participante foi orientado a 

permanecer em repouso durante 10 minutos. Após este período, foi obtida a FC de 

repouso.  

Durante a realização do método FST-7, a FC foi obtida ao final de cada em 

todos os exercícios. Além disso, foram realizadas as medidas após cinco, dez e 

quinze minutos do término da sessão.  Para obter os dados de FC foi utilizado o 

frequencimetro da marca polar modelo V800. (Polar, finlandia,) 
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2.5. Pressão arterial  

Para a medida da pressão arterial (PA) em repouso foi solicitado ao 

participante que permanecesse sentado e foi realizado a medida no braço esquerdo. 

A PA foi aferida por esfignomanômetro, manômetro de mercúrio (Heidji) e 

estetoscópio. As medidas de PA durante a sessão foram realizadas ao final de cada 

série nos exercícios agachamento e leg press.  

No exercício agachamento o participante era orientado a sentar em uma 

cadeira ao final de cada série para que fosse realizada a medida. Já no exercício leg 

press 45, o participante era orientado a permanecer sentado no próprio aparelho. 

Não foram realizadas medidas de PA durante a execução do exercício cadeira 

extensora pelo fato do intervalo ser reduzido o que impossibilitava a realização da 

medida.  Após o final da execução do método a PA foi realizada nos momentos após 

5, 10 e 15 minutos o fim da sessão.  

2.6. Percepção Subjetiva de Esforço (PSE) 

Para avaliação da Percepção subjetiva de esforço (PSE) durante a realização 

do método FST-7, foi utilizada um escala de PSE de Borg (0-10). Ao final de cada 

série era mostrada a escala e era perguntado ao participante qual era a PSE. Os 

participantes foram orientados a mostrar o descritor e não o número da escala para 

classificar a PSE.  

2.7. Fascial Stretching Training (FST-7) 

 Para a realização da sessão os participantes foram orientados a permanecer 

em repouso durante dez minutos em decúbito dorsal, ao fim deste, duas séries de 

aquecimento com dez repetições e um minuto de intervalo foi executado. Após dois 

minutos do aquecimento os integrantes realizaram três séries de repetições até a 

falha com um minuto de intervalo entre elas no agachamento livre e leg press. 

Quando levados a cadeira extensora os mesmos foram submetidos a sete séries de 

repetições até a falha com trinta segundos de intervalo entre as séries, além disso, 

dentro deste intervalo, um alongamento ativo de dez segundos com os indivíduos 

em decúbito ventral e um step abaixo dos joelhos foi utilizado para aumentar sua 

amplitude.  
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2.8. Analises estatística 

 Os dados são apresentados em média ± desvio padrão e mediana [primeiro e 

terceiro quartil]. Foi testada a normalidade dos dados com o teste de shapiro wilk. 

Para analise das variáveis durante o protocolo foi utilizada anova one-way para as 

variáveis paramétricas e kruskal wallis para as variáveis não paramétricas. Foi 

adotado um nível de significância de p<0,05. Foi utilizado o pacote estatístico SPSS, 

versão 22.  
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3. RESULTADOS 

Os valores iniciais de frequência cardíaca foram menores significativamente 

quando comparado aos valores observados nos exercícios agachamento, leg press 

e na cadeira extensora (p<0,05). No entanto não foram observadas diferenças 

estatísticas quando analisado a resposta da FC nos diferentes exercícios (p>0,05). 

(Tabela 2) 

Os valores de duplo produto iniciais no exercício agachamento foram menores 

estatisticamente quando comparado aos valores da série 1, 2 e 3 do leg press 

(p=0,001). Quando analisados os valores de DP durante as séries não foram 

observadas diferenças estatísticas (série 1 vs série 2; p=0,881; série 1 vs série 3; 

p=0,776; série 2 vs série 3; p=0,996) (Tabela 2)  

TABELA 1. CARACTERÍSTICA DOS PARTICIPANTES (N=8) 

Idade (anos)  23 ± 2,72 

Massa corporal (kg) 75,66 ± 10,85 

Estatura  (m) 1,74 ± 0,07 

Índice de massa corpórea (IMC) 24,79 ± 1,78 

Anos de treinamento  4,75 ± 3,65 

Percentual de gordura (%) 8,48 ± 1,69 

Peitoral (cm) 97 ± 3,77 

Cintura (cm) 75,4 ± 7,57 

Quadril (cm) 95,87 ± 4,30 

Braço relaxado direito (cm) 35,37 ± 2,86 

Braço relaxado esquerdo (cm) 35 ± 2,72 

Antebraço direito (cm) 30 ± 2,34 

Antebraço esquerdo (cm) 29,81 ± 1,86 

Coxa direita (cm) 60,43 ± 4,16 

Coxa Esquerda (cm) 59,68 ± 3,43 

Perna direita (cm)  38,18 ± 3,17 

Perna Esquerda (cm) 38,25 ± 3,42 

Os dados são apresentados como média e desvio padrão da média. Kg=quilogramas; m=metros; 

IMC=índice de massa corpórea; % percentual; cm= centímetro 

 

Os mesmos resultados foram observados para a variável duplo produto na 

execução do exercício Leg press. Os valores de DP nas 3 séries foram 



15 

 

estatisticamente maiores quando comparado com o duplo produto inicial. (p<0,05). 

No entanto não foram observadas diferenças estatísticas quando comparado os 

valores entre as séries. (p>0,05) (Tabela 2) 

A pressão arterial sistólica inicial foi menor estatisticamente quando 

comparada com a 3 série do agachamento (p=0,038), 2 série do Leg press (0,029) e 

3 série do Leg press (p=0,005). Não foram observadas diferenças estatísticas para a 

variável pressão arterial diastólica. (Tabela 2) 

 

TABELA 2. RESPOSTA DAS VARIÁVEIS HEMODINÂMICAS AO PROTOCOLO FST-7 

    AGACHAMENTO LEG PRESS 

  Inicial Série 1 Série 2 Série 3 Série 1 Série 2 Série 3 

FC (Bpm) 
62,38 ± 
12,52 

118 ± 
31,69 

150 ± 
17,29 

158 ± 
10,99 

136 ± 
19,39 

149 ± 
16,14 

153 ± 
10,55 

PAS 
(mmHg) 

120 150 150 150 155 155 155 

[110-120] [140-157] 
[142,5-

160] 
[142,5-
167,5] 

[140-160] 
[142,50-

160] 
[150-

167,50] 

PAD 
(mmHg) 

75 80 80 80 80 80 80 

[70-80]  [72,5-80] [70-80] [72,50-80] [80-80] [80-80] [80-80] 

Duplo 
 Produto 

  
  

  
   

 7.485,6 17.700 22.500  23.700 21.080 23.095 23.715 

  CADEIRA EXTENSORA  

  Serie 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7 

FC (bpm) 

              

146 ± 13,76 
158 ± 
9,60 

165 ± 
4,98 

162 ± 
10,27 

163 ± 
8,34 

165 ± 
8,51 

163 ± 6,45 

              

PAS 
(mmHg) 

- - - - - - 
150[140-

160] 

                

PAD 
(mmHg) 

- - - - - - 80[75-80] 

Duplo 
 Produto 

      26.080 

O número de repetições da série 1 do agachamento foi maior estatisticamente 

quando comparado os valores da  série 5 (p=0,044), série 6 (p=0,007) e  série 7 

(p=0,019) da cadeira extensora. No entanto, o valor obtido na série 1 da cadeira 

extensora mostrou diferença estatística superior ao da  série 3 do agachamento 

(p=0,004), série 4 (p=0,011)  e 5 (p=0,001) da cadeira extensora. (Tabela ) 

Os valores encontrados para o número de repetições da série 2 do Leg press 

foi menor estatisticamente quando comparado ao valor da série 1 da cadeira 
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extensora (p=0,011), o mesmo foi observado quando confrontado os valores da  

série 3 do Leg press com os da série 1 e 4  da cadeira extensora (p=0,001 e p=0,16 

respectivamente). Quando comparados os valores da série 6 e 7 da cadeira 

extensora com o da  série 1 foi observado uma diferença estatística inferior (série 6 

vs 1 série; p=0,001; série 7 vs série 1; p=0,001). (Tabela 3) 

  

TABELA 3. NÚMERO DE REPETIÇÕES (REPS) E PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO (PSE) 

  AGACHAMENTO   LEG PRESS 

  Série 1 Série 2 Série 3   Série 1 Série 2 Série 3 

Reps. 
12,5 10 8,5 

 
10 9 7 

[12 – 13] [10 – 12,7] [8 – 9] 
 

[9,25 – 3,25] [5,75 – 9,75] [3,50 – 9,75] 

  
 

PSE 
5,5 6,5 9,5 

 
7,5 10 7 

[4 – 6,75] [5,25 –7,75] [7,25 - 10] 
 

[6,25 - 8] [9 – 10] [] 

CADEIRA EXTENSORA 

  Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7 

Reps. 
15 10,5 9 8 8 8 7,5 

[15 – 18,75] [8,25 - 12] [9 - 9] [8 – 10,50] [6,25 - 9] [6,25 – 8,75] [6,25 - 9] 

  
 

PSE 
7 8 9 9 10 10 10 

[5 – 7,75] [6,25 – 8,75] [7,25 – 9,25] [9 – 9,75 ] [9 -10] [9,25 - 10] [10 - 10] 

A PSE da série 1 do agachamento foi menor estatisticamente quando 

comparada a  série 2 (p=0,04) e  série 3 (p=0,001) do Leg press, o mesmo se 

observou na  série 5 (p=0,04), série 6 (p=0,001) e  série 7 (p=0,001) da cadeira 

extensora. Os mesmos resultados para a PSE foram observados na série 2 do 

agachamento quando comparado com a série 3 (p=0,002) do Leg press, série 6 

(p=0,24) e  série 7 (p=0,005) da cadeira extensora. (Tabela 3) 

TABELA 4. CARGA TESTE 10 REPETIÇÕES MÁXIMAS (N=8)  

 Carga teste 10 RM (kg) 

Agachamento 104 ± 32,01 

Leg Press 298 ± 62,80 
Kg= Quilograma 

A 1 série do Leg press da variável PSE foi maior estatisticamente quando 

confrontada com a 3 série da mesma (p=0,015), no entanto, quando comparada com 

a 7 série da cadeira extensora seu valor foi inferior (p=0,038). Da mesma forma, a 1 

série da cadeira extensora foi menor estatisticamente quando comparada a 7 série 
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da mesma (p=0,022), contudo, quando confrontada com a 3 série do Leg press os 

valores se mostram iguais (p=0,008). (Tabela 3) 
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4. DISCUSSÃO 

O presente estudo comparou as respostas hemodinâmicas, número de 

repetições e percepção subjetiva de esforço (PSE) realizando o FST-7 em 

universitários. Os resultados encontrados no estudo demonstraram que a FC, DP e 

PA apresentaram valores maiores durante as séries quando comparadas aos inicias. 

 Neste sentido, o aumento das respostas hemodinâmicas em relação aos 

valores inicias podem estar associadas ao grande numero de repetições com 

pequenos intervalos entre as séries, além disso, o trabalho até a fadiga pode ter 

levado esse aumento como mostra Polito e colaboradores (2004) em estudo sobre o 

comportamento da FC e DP em exercícios de força com diferentes intervalo, no qual, 

foram testados dez homens que realizaram quatro séries de oito repetições de 

extensão unilateral de joelho com intervalo de um e dois minutos chegando a 

conclusão de que a frequência cardíaca não foi significantemente diferente na 

comparação entre séries, no entanto, quando comparado as valores iniciais houve 

um aumento durante o exercício. 

Buchman e colaboradores (2011) encontram resultados semelhantes em 

estudo aplicado em indivíduos do gênero masculino ao qual realizaram diferentes 

métodos de treinamento com cargas e intervalos diferentes, mostrando que, o 

comportamento da FC, DP e PA sofrem influencias sobre essas variáveis.  

Sendo assim, podemos especular que as repetições até a falha e o curto 

intervalo entre as séries pode ter influenciado nesse aumento das respostas 

hemodinâmicas, além disso, a carga máxima utilizada para realizar os exercícios 

pode ter contribuído para que esses valores sofressem esse aumento. 

Padilha (2017) em estudo sobre os efeitos do FST-7 nas respostas 

neuromusculares e metabólicas em homens treinados, na qual, três métodos de 

treinamento foram utilizados sendo o FST-7 com 7 séries de 10 repetições com 

intervalos de 40 segundos e alongamento da musculatura por 20 segundos, o 

tradicional com 7 séries de 10 repetições e intervalo de 120 segundos, por fim, um 

grupo controle com 7 séries de 10 repetições com 40 segundos de intervalo, sendo 

todos os métodos realizados com uma extensão de joelho. 

O autor concluiu que o trabalho total do FST-7 ocasionou uma maior fadiga 

devido à queda na produção de força quando comparado aos outros métodos em 
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seus resultados. Além disso, o alongamento realizado também ocasionou uma 

redução no desempenho.  

Essa queda na produção de força que o autor demonstrou em seu estudo 

pode ser associada à diminuição no número de repetições do presente estudo, visto 

que, com o decorrer do treino os valores referentes às repetições iam diminuindo 

enquanto os valores da PSE subiam, mostrando que, a diminuição aguda da força 

pode ser atribuída a fatores mecânicos e neurais. (JUNIOR et al. 2017; OPPLERT et 

al. 2016) 

À medida que o intervalo diminui a PSE aumentou, demonstrando que, o 

intervalo de descanso entre as séries diminuía o número total de repetições 

completadas. Assim, a realização de um número maior de repetições no inicio da 

sessão, pode ser entendida pela menor prevalência de fadiga nos indivíduos quando 

comparados ao fim da série na cadeira extensora, além disso, podemos associar o 

curto intervalo da cadeira extensora aos níveis elevados apresentados de percepção 

subjetiva de esforço. 
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5. CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados apresentados podemos concluir que o FST-7 

promoveu durante as séries um aumento na pressão arterial em relação aos valores 

iniciais, além disso, os valores de frequência cardíaca apresentaram um 

comportamento semelhante aos apresentados na pressão arterial. Observou-se 

também que o numero de repetições, pelo efeito da fadiga acumulada das séries, 

com o decorrer da sessão teve seus valores reduzidos, em contrapartida, os valores 

da PSE aumentaram. 

É importante destacar que este estudo investigou apenas os efeitos agudos 

do FST-7 e estudos crônicos são necessários, além do mais, comparações 

especificas ainda não é possível devida à escassez bibliográfica referente a esta 

metodologia com essa termologia.   

 

  



21 

 

REERÊNCIAS 

BUCHMAN, J. R. et al. Comparação das alterações das variáveis fisiológicas agudas 
através do método tradicional e pirâmide para hipertrofia. RBPFEX-Revista 
Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v. 2, n. 10, 2011. 

CARDOZO, D. C.; DIAS, M. R. C. Análise das respostas agudas da frequência 
cardíaca, pressão arterial e duplo produto no treinamento resistido com diferentes 
exercícios e intensidades. Revista de Atenção à Saúde (antiga Rev. Bras. Ciên. 
Saúde), v. 12, n. 40, p. 7-13, 2014. 

CARDOZO, Diogo Correia; DIAS, Marcelo Ricardo Cabral. Análise das respostas 
agudas da frequência cardíaca, pressão arterial e duplo produto no treinamento 
resistido com diferentes exercícios e intensidades. Revista de Atenção à Saúde 
(antiga Rev. Bras. Ciên. Saúde), v. 12, n. 40, p. 7-13, 2014. 

CLARKSON, P. M.; HUBAL M. J. Exercise-induce Muscle Damage in Humans. 
Am J Phys Rehabil 2002; 81:S52-S69. 

Jackson, A. S.; Pollock, M. L. Generalized equations for predicting body density of 
men. Br J Nutr. Vol. 40. 1978. p.497-504. 

JUNIOR, R. M.; BERTON, R.; DE SOUZA, T. M. F.; CHACON-MIKAHIL, M. P. T.; 
CAVAGLIERI, C. R. Effect of the flexibility training performed immediately before 
resistance training on muscle hypertrophy, maximum strength and flexibility. 
European Journal of Applied Physiology, v. 0, n. 0, p. 0, 2017. 

KRAEMER WJ, RATAMESS NA. Hormonal responses and adaptations to resistance 
exercise and training. Sports Med 2005;35:339-361 

MARCHETTI, P.; CHARRO, M. A.; PRESTES, J. Estrutura metodológica para 
montagem de programas e sistemas de treinamento de força. In:______. Prescrição 
e periodização do treinamento de força em academias. 2ª ed. São Paulo: 
Manole, 2016. p. 67-69, 142-143 

OPPLERT, J.; GENTY, J. B.; BABAULT, N. Do Stretch Durations Affect Muscle 
Mechanical and Neurophysiological Properties? International Journal of Sports 
Medicine, v. 37, n. 9, p. 673–679, 2016. 

PADILHA, U. C. Efeitos do Fascia Stretching Training-7 nas respostas 
neuromusculares e metabólicas em homens treinados. Tese (Mestrado em 
Educação Física) - Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília. 
Brasília. 2017. 

POLITO, M. D.; SIMÃO, R.; NÓBREGA, A. C. L.; FARINATTI, P. T. V. Pressão 
arterial, frequência cardíaca e duplo-produto em séries sucessivas do exercício de 
força com diferentes intervalos de recuperação. Rev Port Ciênc Desp. 2004; 4 (3): 7-
15. 

SOUZA, A. C.; BENTES, C. M.; DE SALLES, B. F.; et al. Influence of inter-set 
stretching on strength, flexibility and hormonal adaptations. Journal of human 
kinetics, v. 36, n. March, p. 127–35, 2013. 

 


