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Introdução
 o físico perfeito sempre foi objeto de desejo do ser humano, independente dos padrões estéticos perfeitos para a época em que se vive, 

já houve tempos em que o excesso de gordura corporal remetia a fartura. Na atualidade a forma física que remete a beleza é cheia de 
músculos e com percentual de gordura ínfimo, seguindo essa ideia é que a cada dia surgem novas publicações cientificas a fim de determinar 
as melhores técnicas para se conseguir ter o tão desejado corpo escultural. Percebe-se então que cada vez mais os indivíduos têm seus 
músculos hipertrofiados por seguirem programas de treinamento com pesos. O que nos faz discutir se o treinamento com pesos tem influencia 
na flexibilidade. Tal estudo mostra-se necessário para identificar essa influencia e corroborar com futuras pesquisas que busquem melhorar os 
sistemas de treinamento tanto da flexibilidade quanto do exercício resistido.

Objetivos
 Avaliar a influencia da flexibilidade sobre o treinamento com pesos em homens de 18 a 35 anos que praticam exercício resistido pelo 

menos 3 vezes por semana.

Material e Métodos
 O presente estudo consiste em uma pesquisa de campo experimental, constituida por 28 integrantes (homens, com idade de 18 a 35 

anos), divididos em 3 grupos sendo eles: grupo controle - grupo treinamento com pesos com alongamento - treinamento com pesos sem 
alongamento. Passaram por avaliação antropométrica (circuferências - dobras cutâneas - peso e estatura), teste de flexibilidade (flexão e 
extensão de ombro e flexão e extensão de quadril) e teste de 1RM (supino e leg press).

Resultados e Discussão
 O treinamento resistido, pode ser empregado com o objetivo de melhorar o desempenho, a estética ou potencializar os componentes da 

aptidão física voltados para a saúde, proporcionando resultados positivos no aumento da força muscular, potencia e resistência muscular. 
(ACSM 2009; BORIN et al., 2008).

 Segundo Guedes, Souza Junior e Rocha (2008), definem força como a habilidade de produzir tensão a uma determinada resistência que 
depende de fatores mecânicos, fisiológicos e psicológicos. Flexibilidade pode ser definida como a capacidade dos tecidos corporais em permitir, 
sem danos ou lesões, a ampla movimentação em uma articulação ou grupos de articulações. Achour Junior, (2007). Complementa dizendo que
existem componentes que limitam a flexibilidade como formato das superficies articulares, aderencias, componentes contrateis, ligamentos e 
tendões, tecido conjuntivo e restrição neural. O encurtamento decorrente da hipertrofia, do ponto de vista funcional limita a força e 
flexibilidade.

Conclusão
 Pode verificar-se com estudo que a flexibilidade é uma capacidade que depende diretamente de componentes plasticos e elásticos para 

que se atinja valores ideais. Dentre o conjunto de estruturas o encurtamento muscular decorrente da resposta do treinamento com pesos 
(hipertrofia) pode ser um fator limitante do ponto de vista funcional.
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