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UMA REVISÃO SOBRE TREINAMENTO 
CONCORRENTE 

Concurrent training: a Review 

RESUMO 

Treinamento concorrente de força e de resistência parece inibir o 
desenvolvimento da força quando comparado com o treinamento 
de força realizado isoladamente. Os mecanismos responsáveis por 
esta inibição parecem ser limitados. Isto se deve às dificuldades 
associadas com os resultados de estudos que diferem em alguns 
fatores como modo, freqüência, intensidade de treinamento, histó-
ria de treinamento dos participantes, sexo, idade e duração de 
treinamento. O fenômeno da inibição do desenvolvimento de for-
ça durante o treinamento concorrente tem sido explicado pelas 
hipóteses aguda e crônica. A proposta deste estudo foi relatar di-
ferentes tipos de treinamento e os efeitos do treinamento concor-
rente. 

Palavras-Chave: Treinamento, força, resistência, concorrente, efeitos. 

ABSTRACT 

The concurrent strength and endurance training appears to inhibit 
strength development when compared with strength training 
alone. The mechanisms responsible for this inhibition appear lim-
ited. This is due to the difficulties associated with comparing re-
sults of studies which differ in a number of factors, including the 
mode of training, frequency of training, intensity of training, train-
ing history of participants, age, sex and duration of training. The 
phenomenon of strength development inhibition during concur-
rent training has been explained for acute hypothesis and chronic 
hypothesis. The purpose of this study was to relate different types 
of training and the effects about concurrent strength. 
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1. INTRODUÇÃO 

Muitos atletas e esportistas realizam simultâneamente treinamento de força e de resis-

tência aeróbia para melhorar seu desempenho (LEVERITT et al., 2003). Chamam-se 

treinamento concorrente os programas de treinamento que combinam força e resistên-

cia aeróbia na mesma sessão de treino (GOMES; AOKI, 2005). Treinamento de força e 

resistência podem ser realizados concorrentemente para melhorar a performance em es-

portes, assim como para reabilitação de lesões e doenças cardiovasculares (BELL et al., 

2000; CHTARA et al., 2005). Atletas e indivíduos fisicamente ativos ao empregar o trei-

namento concorrente em suas rotinas podem ser afetados pela interferência que a pri-

meira atividade pode causar na atividade subseqüente (GOMES; AOKI, 2005).  

O estímulo fisiológico dirigido para o músculo como resultado do treinamento 

de força e de resistência é divergente em natureza e tem sido sugerido que são estímu-

los antagônicos para o ganho de força (BELL et al., 2000).  Exercícios de longa duração 

(21-60 minutos), conhecidos como exercícios de resistência realizados antes dos exercí-

cios de força exercem efeitos deletérios, como a redução do desempenho. Os fatores 

mais prováveis para que isto ocorra são: estresse térmico, desidratação, percentagem 

de consumo máximo de oxigênio (VO2 máx), limiar de lactato, fibras do tipo I recruta-

das e conteúdo de glicogênio no organismo. Já as atividades de curta duração (30-180 

segundos) são afetadas por fatores como a motivação, disponibilidade de creatina-

fosfato (CP) e glicogênio muscular (AOKI et al., 2003).  

A especificidade do treinamento tem sido bem documentada. O treinamento 

de resistência melhora o consumo máximo de oxigênio, a capacidade oxidativa, au-

menta as atividades das enzimas aeróbias, estoques de glicogênio intramuscular e as 

densidades mitocondriais e capilares nos músculos, pouca ou nenhuma hipertrofia 

muscular. Por outro lado, o treinamento de força resulta em adaptações neurais e hi-

pertróficas responsáveis pela melhora da força em músculos treinados associado ao 

aumento da contratilidade, redução da densidade mitocondrial e da atividade das en-

zimas oxidativas (HÄKKINEN et al., 2002; CHTARA et al., 2005).  

Entretanto, treinamento de força e de resistência realizado juntos pode produ-

zir efeitos de interferência, reduzindo a magnitude das adaptações ao treinamento e 

melhoras no desempenho. Estudos têm sugerido três hipóteses para explicar o efeito 

interferência, proposto por Hickson (1980): 1) hipótese crônica, na qual algumas adap-

tações decorrentes do treino de resistência são antagônicas às adaptações do treino de 
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força, 2) hipótese do overtraining, na qual ocorre fadiga devido à atividade prévia, alte-

rações no metabolismo energético e alteração nas concentrações hormonais e 3) hipóte-

se aguda, em que um treinamento de resistência realizado anteriormente ao de força 

produz fadiga comprometendo assim a produção de força no treino subseqüente. Cita-

do por Souza et al. (2007), Docherty e Sporer propuseram que o fenômeno interferência 

aguda está presente somente quando os exercícios aeróbios e de força são ambos de-

pendentes dos mecanismos periféricos e centrais, assim, se a intensidade de um exercí-

cio aeróbio é alto o suficiente para depletar o glicogênio muscular, então o treino de 

força será afetado. Além destes fatores, o tipo, natureza e a modalidade de treinamento 

de força ou aeróbio, a idade, sexo e a aptidão física dos participantes, o volume, a fre-

qüência, a intensidade e a ordem dos tipos de treinamento podem influenciar nas a-

daptações decorrentes do treinamento concorrente (LEVERITT et al., 1999; BELL et al., 

2000; CHTARA et al., 2005). A razão para que seja realizado o treinamento concorrente 

é que os benefícios do treino de força e de resistência serão simultaneamente adquiri-

dos (LEVERITT et al., 2003).  

2. TREINAMENTO CONCORRENTE E SUPLEMENTAÇÃO 

Considerando os substratos energéticos para a realização das atividades de longa e 

curta duração e as causas da fadiga como, estresse térmico, limiar de lactato, disponibi-

lidade de creatina-fosfato e de glicogênio muscular, considerado como um fator limi-

tante no desempenho da força, o carboidrato também poderia afetar a produção de for-

ça pela alteração da glicemia, que afeta a funcionalidade do sistema nervoso central. 

Assim, Aoki et al. (2003) realizaram um estudo com a proposta de verificar se o con-

sumo de carboidrato atenua os efeitos do exercício de endurance sobre o desenvolvi-

mento de força durante uma sessão aguda. Seis estudantes universitárias foram subme-

tidas a um teste para determinação do VO2 máx e um teste de 1 RM no leg press, segui-

do de um teste de repetições máximas. Receberam uma bebida placebo ou outra con-

tendo maltodextrina antes e durante a realização de uma sessão de exercício de endu-

rance. Em seguida, realizou-se um teste de 1 RM seguido pelo teste de repetições má-

ximas. Não houve mudança no resultado do teste 1 RM em ambos os grupos e foi cons-

tatado diminuição no número de repetições máxima a 70% de 1 RM em ambos os gru-

pos. Neste estudo, a estratégia de consumo de carboidrato durante o exercício de resis-

tência não afetou o resultado do teste de 1 RM, provavelmente pelo recrutamento adi-

cional das fibras IIa e IIb. Durante o teste de repetições máximas, a menor disponibili-
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dade de glicogênio pode ter afetado o desempenho e promovido diminuição na capa-

cidade de repetições máximas. O efeito ergogênico do carboidrato não foi observado 

neste estudo.  

Considerando o fenômeno interferência proposto por Hickson (1980) e que a 

creatina contribui para a realização de exercício de alta intensidade, Gomes e Aoki 

(2005) realizaram um estudo com a proposta de verificar o efeito da suplementação de 

creatina sobre a execução do exercício concorrente. Foram divididas em 2 grupos, 16 

universitárias: grupo creatina e placebo, submetidas aos testes de 1 RM e de repetições 

máximas no leg press a 45° antes e após a suplementação, além do teste de corrida.  Não 

foram observadas diferenças no desempenho dos testes 1 RM e no teste de corrida. O 

número de repetições realizadas pelo grupo creatina, nos últimos dois sets foi superior 

ao grupo placebo. Assim, os resultados mostraram que a estratégia de consumir creati-

na ou placebo não afetou o teste 1 RM, porém aumentou a capacidade de repetição 

máxima. Apesar da produção de energia durante o esforço máximo e de curta duração 

(teste de 1 RM), ser fornecida pela degradação de creatina-fosfato, o conteúdo basal de 

creatina intramuscular antes da suplementação seria capaz de suprir essa demanda, as-

sim o grupo creatina não apresentaria melhor desempenho em relação ao grupo place-

bo. O exercício de resistência promove desgaste em termos de substratos energéticos, 

gerando fadiga residual. Como o grupo creatina recebeu suplementação, a capacidade 

de realizar repetições máximas após o exercício de resistência foi mantida, pois o maior 

conteúdo desse substrato no músculo minimizou a depleção de creatina-fosfato no 

grupo que recebeu suplementação, além da capacidade de tamponamento do sitema 

ATP-CP que atenua os efeitos deletérios da acidose. Os autores concluíram que a exe-

cução prévia do exercício de endurance afeta o exercício de força e que a suplementação 

de creatina é capaz de anular o efeito adverso induzido pelo exercício de endurance so-

bre o desempenho no teste de 1 RM a 80% do valor de 1 RM, sugerindo que o sistema 

ATP-CP contribui de maneira significativa para realização do exercício concorrente.  

3. TREINAMENTO CONCORRENTE E IDOSOS 

Exercícios físicos aplicados em idosos propicia melhoras similares às observadas em 

adultos, aperfeiçoando e mantendo a independência. Porém poucos estudos têm exa-

minado os benefícios de programas de treinamento concorrente em idosos. Como a te-

oria interferência não foi testada em idosos, uma importante proposta desta investiga-

ção feita por Wood et al. (2001) foi comparar os efeitos de 12 semanas de treinamento 



Nataly Vasconcellos S. de Andrade, Ronald Nascimento Gonçalves, Luciana Leone Monteiro, Ealerson Fernando M. Pereira 

Ensaios e Ciência: C. Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. XII, Nº. 2, Ano 2008 • p. 17-33 

21 

de força e cardiovascular conduzidos isolados e combinados e examinar a influência 

destes protocolos de treinamento na capacidade funcional entre idosos. Verbrugge e 

Jette citado por Wood et al. (2001) sugeriram que alterações de desenvolvimento e pa-

tológicas na função celular pode ter uma influência negativa na habilidade funcional.  

Trinta e seis idosos foram randomizados em 4 grupos de treinamento: cardio-

vascular, força, concorrente e controle, com treinos 3x/semana durante 12 semanas. 

Testes (capacidade funcional, cardiorespiratório submáximo, força) foram conduzidos 

antes e após o período de treinamento. O grupo controle não alterou significantemente 

nenhum parâmetro. Ambos os grupos melhoraram a força e a funcionalidade e dimi-

nuíram a FC, PA e a percepção de esforço. O grupo força e concorrente aumentaram 

mais a força que o grupo cardiovascular e o grupo concorrente melhoraram os parâme-

tros funcionais do que os grupos força e cardiovascular. Assim, não foi observado o e-

feito interferência do exercício cardiovascular no ganho de força. A idade avançada dos 

nossos sujeitos combinado com o modesto nível de atividade, pode explicar porque 

caminhar ou pedalar a 60-75% da capacidade de trabalho provém um importante estí-

mulo para o ganho de força nos MMII.  

Os dados deste estudo demonstram melhora significante na eficiência cardio-

vascular. Um aspecto importante foi o exame da influência de vários protocolos de 

treinamento nas medidas de aptidão funcional. Os resultados indicaram que cada mo-

dalidade de exercício resulta em melhoras significantes no teste funcional, com a única 

exceção que o grupo cardiovascular não melhorou o item força e resistência muscular.  

Os resultados deste estudo suportam a posição do Colégio Americano de Medicina do 

Esporte que indica a importância do exercício para idosos, visando melhora de compo-

nentes de força e cardiovascular. O treinamento combinado é mais valioso que o trei-

namento cardiovascular ou de força isolados, com relação à melhora dos aspectos fun-

cionais.    

4. EFEITOS DO TREINAMENTO CONCORRENTE E DOS TREINAMENTOS DE 
FORÇA E RESISTÊNCIA ISOLADOS  

Devido ao fato de muitos esportes necessitarem de simultânea expressão de habilida-

des de força e resistência, atletas incorporam exercícios de força e resistência em suas 

rotinas de treinamento. Entretanto, como já citado anteriormente, o treinamento de for-

ça e resistência juntos podem produzir efeitos de interferência. Docherty e Sporer cita-

do por Souza et al. (2007) propuseram que o fenômeno interferência aguda está presen-
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te somente quando os exercícios aeróbios e de força são ambos dependentes dos meca-

nismos periféricos ou centrais. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar se a hipótese 

desenvolvida por Docherty e Sporer para observar se o efeito interferência no treina-

mento concorrente é válido quando ambos os exercícios aeróbios e de força estressam 

os mecanismos periféricos.  

Foram testados 2 modos de exercício aeróbio: contínuo e intermitente. Oito  

homens ativos fisicamente foram randomizados e todos os sujeitos completaram am-

bas as condições experimental e controle. O limiar anaeróbio e o VO2 máx foram avali-

ados. Os sujeitos realizaram teste de corrida em velocidade progressiva até a exaustão 

voluntária na esteira. Cada estágio durou 3 minutos. A velocidade inicial era de 6 

Km/h e aumentada 1 Km/h por estágio até exaustão. Concentração de lactato foi me-

dida pela técnica eletroquímica. A percepção de esforço e a FC eram obtidas ao fim de 

cada estágio. Após, os sujeitos se familiarizarem com os testes de força no leg press en-

clinado a 45° e 1 RM foi obtido (leg press e supino). Os sujeitos realizavam 5 séries com 

carga máxima. Na 2o sessão, era realizado o teste de resistência com muitas repetições a 

80% 1 RM em ambos os exercícos até quando suportassem. Os sujeitos realizavam 4 

sessões com 5 Km de corrida na esteira contínuo ou intermitente. Após 10 minutos de 

exercício aeróbio, o teste de força máxima ou de resistência eram realizados. Assim 4 

sessões: 1) corrida contínua e força máxima, 2) corrida contínua e resistência, 3) corrida 

intermitente e força máxima e 4) corrida intermitente e resistência. O protocolo contí-

nuo não produziu efeito interferência na força máxima e na resistência em ambos os 

exercícios. O protocolo de corrida intermitente produziu uma significante diminuição 

somente na resistência no leg press, mas uma tendência a diminuição da força muscular.  

O achado principal deste estudo foi que o exercício intermitente reduziu signi-

ficantemente a resistência dos MMII e não significantemente a força máxima. O exercí-

cio aeróbio contínuo não afetou nem a força e nem a resistência. A diferença entre estes 

resultados e outros estudos foi atribuída ao exercício aeróbio no cicloergômetro, que 

produz um estresse maior nos MMII. O exercício intermitente produziu uma signifi-

cante redução na resistência e no número de repetições após o exercício intermitente. 

Estes resultados suportam a hipótese aguda. Em adição durante os exercícios de resis-

tência nem todas as unidades motoras foram recrutadas. Entretanto, unidades motoras 

rápidas têm baixa resistência à fadiga e não são ativadas por longo período, sendo re-

crutadas para manutenção da força. Este fenômeno é chamado de substituição das u-

nidades motoras. Fatores metabólicos também podem explicar o fenômeno interferên-

cia durante o treinamento concorrente. Quando o exercício aeróbio de alta intensidade 
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é realizado, parte da energia requerida é produzida pela glicólise. Neste estudo, a di-

minuição da força máxima quase significante demonstra que o exercício intermitente 

tem potencial de diminuir a força máxima. Outro achado foi que somente os MMII fo-

ram afetados. Pode-se afirmar através deste estudo que o treinamento aeróbio a força 

nos músculos que não se exercitam na atividade aeróbia. O estudo demonstrou que 

somente o exercício intermitente diminuiu o número de repetições no exercício de re-

sistência e apresentou um potencial para produzir interferência na força máxima dos 

músculos envolvidos na tarefa. O protocolo contínuo não interferiu na força e nem na 

resistência.  

Poucos estudos têm relatado se o treino de força deve preceder ou seguir o 

treino de resistência quando ambos são realizados na mesma sessão. Quando o treina-

mento de força precede imediatamente o treino de resistência, o desenvolvimento de 

aptidão aeróbia fica prejudicado (LEVERITT et al., 1999). Chtara et al. (2007) realizaram 

um estudo com os objetivos de primeiramente examinar os efeitos do treinamento con-

corrente na performance aeróbia e segundo, determinar se a ordem de treinos numa 

mesma sessão produz diferentes mudanças no desempenho da resistência. Participa-

ram do estudo 48 homens, todos esportistas e foram divididos em 5 grupos de acordo 

com a velocidade no VO2 máx. Quatro  grupos de treinamento por 12 semanas: grupo 

treinamento de resistência na corrida (n= 10),treinamento de força (n=9), resistência + 

força (n= 10) e força + resistência (n=10), controle (n=9). Antes e após o período de trei-

namento, os sujeitos realizavam testes (um teste contínuo incremental foi usado no ci-

cloergômetro. O protocolo era personalizado. FC, pico de VO2 e ventilação foram men-

suradas). Foram realizados 2 programas de treinamento: 1) Resistência com 5 frações 

sucessivas de exercício. Cada fração consistiu de um período de exercício a 100% da v 

VO2 e um período a 60% da v VO2 e 2) Força com 4 períodos de 3 semanas cada, nos 

quais os 2 primeiros períodos teve como objetivo desenvolver a resistência e os 2 últi-

mos envolviam o desenvolvimento de explosão. Os sujeitos foram treinados em inter-

valos curtos (30-30 segundos e 40-20 segundos). O total de sessão foi de 30 minutos 

com 15-20 minutos de aquecimento.  

O desempenho no teste de 4 Km teve melhora significante após o treinamento. 

As melhoras ocorreram nos seguintes grupos: grupo resistência/ força (8,57%), grupo 

resistência (5,69%), grupo força/ resistência (4,66%) e grupo força (2,47%). Todas as va-

riáveis fisiológicas melhoraram significativamente, exceto FC máxima. Houve melhora 

na v VO2 máx para os 4 grupos. A ventilação e o VO2 máx tiveram melhoras significa-
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tivas nos 4 grupos, onde o grupo resistência/ força apresentou maiores valores. Não 

houve mudanças no grupo controle. 

O estudo confirma que o treinamento concorrente melhora a capacidade aeró-

bia e a resistência, entretanto, as melhoras são maiores quando o treinamento de resis-

tência precede o de força, achado este de acordo com Leveritt et al. (1999). O treino de 

resistência sozinho permitiu que altas intensidades fôssem mantidas por longo perío-

do, o treino força sozinho permitiu longa duração de exercícios o que ajudou a melho-

rar a capacidade aeróbia e o treino concorrente produziu significantes melhoras na ca-

pacidade aeróbia.  

Diferenças entre os estudos podem ser explicadas pelos programas de treina-

mento, nível inicial, idade e sexo dos sujeitos, além das adaptações fisiológicas 

(LEVERITT et al., 1999; BELL et al., 2000; LEVERITT et al., 2003). O mais importante 

achado deste estudo foi que a ordem dos treinos influenciou as adaptações. A melhora 

no grupo Resistência+ força, quanto ao VO2 máx, foi maior que no grupo for-

ça+resistência. Os resultados deste estudo podem ser parcialmente explicados pela fa-

diga, resultado do treino de força que influenciou as adaptações fisiológicas do treino 

de resistência. Entretanto, parece que a melhor seqüência para adapatações aeróbias 

consiste de treinamento de resistência sem fadiga precedido do treinamento de força.  

Estudos das últimas 2 décadas têm demonstrado algumas, mas não todas as 

ocasiões em que o desenvolvimento da força e da resistência são atenuados pelo trei-

namento concorrente e que a inibição na adaptação simultânea durante o treinamento 

concorrente não é possível (LEVERITT et al., 1999; LEVERITT et al., 2003). Assim, Le-

veritt et al. (2003) realizaram um estudo cuja proposta foi determinar se o treinamento 

concorrente produzia força no teste 1 RM, isométrica e isocinética similares, pico de 

VO2 e teste de Wingate ao treinamento de força e resistência isolados. Foram randomi-

zados 26 estudantes universitários (11 homens e 15 mulheres). Os estudantes foram di-

vididos em 3 grupos: treino de força (n=8, 3 mulheres e 5 homens), treino de resistência 

(n=9, 3 homens e 6 mulheres) e treinamento concorrente (n=9, 3 homens e 6 mulheres). 

O período de treinamento foi de 3 vezes por semana durante 6 semanas. As variáveis 

dependentes (força isométrica, isocinética e isoinercial, desempenho no teste de Winga-

te e pico de VO2) foram mensuradas antes e após o período de treinamento. A força de 

MMII foi mensurada através do teste de 1 RM. A força isocinética foi avaliada através 

de torque na extensão de joelho nas velocidades de 1,04; 3,12; 5,20 e 8,67 rad/s no Cy-

bex 6000, durante 5 extensões de joelho em isometria. O desempenho no teste de Win-
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gate foi avaliado durante 30 s de sprint máximo no cicloergômetro. As concentrações de 

O2 e CO2 eram mensuradas, assim como o pico de VO2. 

No treinamento concorrente, a resistência foi treinada antes da força. O treino 

de resistência foi de 5 blocos no cicloergômetro, cada bloco era separado por 5 minutos 

de descanso, com carga de trabalho de 40, 60, 80, 100 % VO2, obtidos no pré treinamen-

to. Os exercícios de força, os sujeitos completavam 3 séries de 8, 6 e 4 RM. Antes do 

treinamento não houve diferenças entre os 3 grupos. O grupo força teve um pico de 

VO2 maior que o grupo resistência e concorrente. O grupo força e concorrente tiveram 

maiores mudanças no 1 RM que o grupo resistência. Houve também uma significante 

diferença no VO2 entre o grupo resistência (com valores mais baixos) e o grupo concor-

rente e força. O grupo força produziu um moderado incremento na potência, o grupo 

resistência melhorou a força isocinética nas velocidades 5,20 e 8,67 rad/s e o grupo 

concorrente melhorou nas velocidades 1,04 e 8,67 rad/s.  

A magnitude dos efeitos indica que a interação foi mais complexa do que os 

sugeridos pelos parâmetros. Moderadas a grandes mudanças nas variáveis dependen-

tes não foram acompanhadas por significantes mudanças nos parâmetros analisados. 

Isto sugere que algumas diferenças importantes entre as condições nos 3 grupos não 

foram detectadas. A duração do estudo não foi longa o suficiente para que os efeitos do 

treinamento ocorressem. As diferenças em certas variáveis puderam explicar a magni-

tude das mudanças em resposta às intervenções. Por exemplo, a pequena melhora na 

força isocinética no grupo força deveu-se ao fato deste grupo ser mais forte antes do 

treinamento. Os dados deste estudo colocam em questionamento a noção da aquisição 

simultânea de força e resistência no treinamento concorrente, o que já era questionado 

por Leveritt et al. (1999) em seu trabalho de revisão.  

5. ALTERAÇÕES HORMONAIS E NEUROMUSCULARES NO TREINAMENTO 
CONCORRENTE 

Com relação ao treinamento de força, o treinamento específico de força explosiva leva a 

adaptações neurais em que a hipertrofia muscular pode ser menor do que um treino de 

força “pesado”. Alguns estudos recentes, como os de Spurrs et al. (2003) e Turner et al. 

(2003), ambos citados por Mikkola et al. (2007), têm demonstrado benefícios do treina-

mento pliométrico em corredores. É também relatado que o treinamento pliométrico 

melhora a economia na corrida, porém o mecanismo exato que isto ocorre ainda não é 

claro. Com relação às mudanças hormonais, a testosterona e o cortisol têm sido marca-
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dores do anabolismo e do catabolismo muscular (LEVERITT et al., 1999). Poucos estu-

dos investigaram adaptações hormonais no treinamento concorrente. Assim, um estu-

do bem recente realizado por Mikkola et al. (2007) teve como proposta investigar os e-

feitos do treinamento concorrente no desempenho neuromuscular, anaeróbio e de re-

sistência em jovens corredores, além de examinar possíveis mudanças nos níveis basais 

de hormônios depois do treinamento concorrente em atletas e suas possíveis relações 

com as mudanças nas características de desempenho. Participaram do estudo 18 ho-

mens e 7 mulheres com idade entre 16-18 anos.  Os sujeitos foram inseridos no grupo 

experimental (9 homens e 4 mulheres) e no grupo controle (9 homens e 3 mulheres), 

testados antes e depois de um período de treinamento de 8 semanas.  

O volume absoluto total de treino foi o mesmo em ambos os grupos, mas 19% 

das horas do treinamento de resitência no grupo experimental foi substituído pelo trei-

namento de força explosiva (sprints, saltos e exercícios de força). O treinamento de re-

sistência era corrida. Curvas isométricas força-tempo e força isométrica máxima dos 

músculos extensores dos MMII eram mensuradas por um dinamômetro eletromecâni-

co. A atividade EMG durante a extensão bilateral dos extensores foi também obtida. 

Foi realizado o Teste de corrida anaeróbio máximo (MART). Antes do teste, 40 segun-

dos depois de cada corrida, 2,5 e 5 minutos após a última corrida, amostras de sangue 

da ponta do dedo foram colhidas e a concentração de lactato era analisada.  Velocidade 

no teste foi obtida associado a 3, 5, 7 e 10 mmol/l de lactato sangüíneo. Foram também 

realizados testes de corrida e de salto. O pico de VO2 e desempenho máximo de resis-

tência foram determinados na corrida na esteira. A velocidade de 8 Km/h para as mu-

lheres e 10 Km/h para os homens, e aumentada 2Km/h depois dos 3 minutos e 1 

Km/h a cada 3 minutos até a exaustão. A inclinação era constante de 1o. A economia de 

energia foi definida como a demanda de oxigênio para uma velocidade constante. Me-

didas antropométricas também foram realizadas. Amostras de sangue foram colhidas 

para se determinar testosterona sérica e livre e cortisol nos homens.  

Foi encontrada interação significante para velocidade máxima e velocidade 

nos 30 metros, nas quais todas aumentaram no grupo experimental. A força isométrica 

e 1 RM aumentaram no grupo experimental. Não houve mudanças significantes no si-

nal EMG. Não houve diferenças significantes em quaisquer variáveis aeróbias entre os 

grupos antes do treino. Durante, nem o VO2 máx, nem o final mudaram em ambos os 

grupos. O acúmulo de lactato nas velocidades 12 Km/h e 14 Km/h diminuíram no 

grupo experimental. Houve um aumento na massa corporal e na massa livre de gordu-

ra no grupo experimental e a perimetria aumentou em ambos os grupos, mas não sig-
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nificantemente. Com relação às concentrações hormonais, nenhuma mudança significa-

tiva foi encontrada nos homens.  

O estudo mostrou que aproximadamente 20% de treinamento de resistência 

pelo treinamento de força explosiva por 8 semanas melhora as características de de-

sempenho neuromuscular e aeróbio em jovens corredores. O ganho de força explosiva 

e velocidade podem ser explicados pelas adaptações neurais e por um menor grau de 

hipertrofia. O treinamento concorrente teve somente um efeito positivo na economia 

na corrida e nenhum efeito significante no desempenho de resistência. A velocidade no 

teste MART e as características neuromusculares melhoraram. Todas as velocidades 

submáximas para os níveis de lactato de 3-10mmol/l no teste MART aumentaram no 

grupo experimental, o que significa que os sujeitos puderam correr na mesma veloci-

dade com produção de energia aeróbia menor. O mecanismo de melhora na economia 

na corrida devido ao treinamento concorrente pode ser explicado por vários fatores 

como, aumento de força nos músculos treinados afeta o recrutamento, a melhora no 

sistema músculo-tendíneo aumenta a habilidade de o corpo estocar e utilizar energia 

elástica e reduzir o custo do movimento. A melhora na força dos músculos dos MMII 

sugeriu que as adaptações nos jovens são comparáveis com os adultos. As concentra-

ções basais foram baixas quando comparadas com adultos, mostrando que a maturação 

biológica ainda não estava ocorrendo. As melhorias nas características anaeróbias e 

neuromusculares são atingidas sem prejudicar VO2. Este achado está em acordo com 

outros estudos, mostrando ser uma vantagem para o desempenho competitivo, especi-

almente eventos de corrida.      

Outro estudo que investigou os efeitos fisiológicos do treinamento concorrente 

na força, resistência aeróbia, propriedades músculoesqueléticas e as concentrações 

hormonais foram realizado por Bell et al. (2000).  Um total de 45 homens e mulheres fo-

ram separados dentro de 4 grupos: força somente (7 homens, 4 mulheres), resistência 

somente (7 homens, 4 mulheres), treinamento concorrente (8 homens, 5 mulheres) e 

grupo controle (5 homens, 5 mulheres). O experimento foi de 12 semanas consecutivas 

para todos os grupos, exceto o grupo controle. Os grupos força e resistência treinavam 

3 vezes por semana e o grupo concorrente realizava treinamento de força e resistência 

em dias alternados 6 vezes por semana. Todos os testes fisiológicos foram conduzidos 

antes e depois de 6 e 12 semanas de treinamento, exceto o grupo controle em que foi 

realizado antes e após as 12 semanas.  
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Biópsias musculares foram obtidas do músculo vasto lateral direito (VLD). 

Procedimentos histoquímicos foram usados para determinar as atividades enzimáticas 

(ATPase, alfa GPD-  alfa glicerolfostato desidrogenase e SDH- succinato desidrogena-

se) e a visualização dos capilares no músculo foi feita através da técnica de Anderson 

(1975). Amostras de sangue foram coletadas após 48-72 horas de não treinamento para 

determinar as concentrações séricas totais de testosterona (T), hormônio de crescimen-

to (GH) e da globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG). Amostras de urina fo-

ram coletadas para determinar o cortisol após um período de 24 horas.  

O VO2 máx e o limiar ventilatório foram determinados usando um protocolo 

incremental de exercício na bicicleta. Por meio de um analisador metabólico os gases 

exalados eram monitorados. O programa de treinamento foi realizado nos grupos força 

e concorrente. Os grupos resistência e concorrente realizavam treino de resistência ae-

róbia no cicloergômetro, 2 vezes por semana, com início de 30 minutos e progredindo 

até 42 minutos.  

Os homens apresentaram um VO2 máx, 1 RM para extensão unilateral de joe-

lho e 1 RM para leg press bilateral maior do que as mulheres. Os grupos resistência e 

concorrente apresentaram VO2 máx maiores que os grupos controle e força. Os homens 

e as mulheres dos grupos força e concorrente mostraram significantes aumentos no leg 

press bilateral e extensão unilateral de joelho. O grupo força aumentou siginificante-

mente 1 RM da extensão unilateral de joelho e a força no leg press comparado com os 

outros grupos. As áreas das fibras musculares dos homens foram maiores do que as 

mulheres para qualquer tipo de treinamento. No grupo força houve um significante 

aumento das fibras musculares tipo I e II. No grupo concorrente houve um significante 

aumento das fibras musculares tipo II. As atividades das enzimas ATPase miofibrilar e 

alfa GPD foram significantemente maiores e a SDH foram menores nas fibras muscula-

res do tipo I. Nos grupos controle e resistência houve uma diminuiçao significante da 

atividade da ATPase miofibrilar nas fibras musculares do tipo II. A atividade da ATPa-

se miofibrilar foi maior no grupo força comparado com o concorrente. Houve um au-

mento da atividade da SDH nos grupos concorrente e resistência. Houve um aumento 

da capilarização no grupo concorrente, e esta mudança foi maior nos homens. O hor-

mônio T foi maior nos homens e a SHBG foi maior nas mulheres. O cortisol foi sginifi-

cantemente diminuído nos homens do grupo resistência e aumentado nas mulheres no 

grupo concorrente.  
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Este estudo concluiu que o treinamento concorrente resulta em várias adapta-

ções que diferem quando o treino de força ou resistência é realizado isolado. A hipóte-

se que o treinamento concorrente compromete o ganho de força, mas não o ganho de 

resistência foi suportado neste estudo. Os mecanismos para que o ganho de força seja 

comprometido ainda não são conclusivos, mas um alto nível catabólico pode elevar a 

concentração de cortisol e reduzir a hipertrofia muscular, possibiltando um estado de 

overtraining. Houve um aumento das fibras do tipo I no grupo treinamento concorren-

te, devido ao fato do estresse oxidativo que é imposto aos músculos e a necessidade de 

aperfeiçoar a cinética de transferência de oxigênio. Há também controvérsias se há ou 

não a influência das atividades enzimáticas no ganho de força e este estudo mostrou 

que o treinamento concorrente diminuiu a atividade da ATPase miofibrilar nas fibras 

do tipo II, como resultado do treinamento de resistência. Os achados também sugerem 

que houve uma diminuição do suporte metabólico para hipertrofia no grupo força e 

que uma manutenção ou aumento no suporte enzimático nos grupos resistência ou 

concorrente tornou a hipertrofia menor ou ausente. Houve um aumento da capilariza-

ção no grupo concorrente, sugerindo que o aumento da atividade da SDH com o au-

mento da capilarização seria um efeito adicional do treinamento concorrente. A eleva-

da concentração de cortisol nas mulheres como resultado do treinamento concorrente 

poderia indicar um estado catabólico, comparado com os homens. Assim, os autores 

concluíram que sujeitos que requerem tanto força como resistência para suas ativida-

des podem realizar o treinamento concorrente em curto prazo (7-10 semanas), pois 

treino prolongado elevará o estado catabólico, diminuindo a hipertrofia e comprome-

tendo o ganho de força.  

Além das adaptações hormonais, as neuromusculares foram bem documenta-

das no trabalho realizado por Häkkinen et al. (2003). A proposta deste estudo foi inves-

tigar os efeitos do treinamento concorrente versus treinamento de força nas adaptações 

funcionais e estruturais do sistema neuromuscular em homens, por um período de 21 

semanas. Um total de 27 homens foram separados em 2 grupos: 16 sujeitos no treina-

mento de força somente e  11 no treinamento concorrente. Os sujeitos foram testados 

em 5 diferentes ocasiões: na 1ª semana do estudo, os sujeitos mantinham somente suas 

atividades recreacionais e nos próximos 7°, 14° e 21° dias do estudo. 

Curvas isométricas força-tempo, força isométrica máxima desenvolvida (RFD), 

força isométrica máxima dos músculos extensores dos MMII foram medidas por um 

dinamometro eletromecânico. Um dinamômetro David 210 foi usado para mensurar a 

produção de força concêntrica bilateral dos extensores dos MMII. A carga utilizada era 
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baseada no teste de 1 RM. O dinamômetro foi modificado para mensurar a força iso-

métrica dos flexores do joelho. A atividade EMG durante as ações extensoras bilaterais 

e unilaterais dos músculos extensores foram obtidas do músculo vasto lateral (VL) di-

reito e esquerdo e do bíceps femoral (porção longa) do direito. A área de secção trans-

versa do quadríceps femoral direito antes e depois de 21 semanas de treinamento foi 

obtida através da RNM. Amostras da biópsia muscular foram obtidas antes e depois do 

período de treinamento da porção superficial do VL do membro direito.  

O teste para obter-se o VO2 máx. foi feito através da bicicleta ergométrica, so-

mente no grupo concorrente. Amostras de sangue foram obtidas da ponta dos dedos 

para medir as concentrações de lactato sangüíneo e determinar os limiares aeróbios e 

anaeróbios. A porcentagem de gordura corporal foi obtida pelas pregas cutâneas. 

Os treinamentos de força foram realizados 2 vezes por semana, com cargas 

progressivas a cada semana. O grupo concorrente realizava 2x/semana o treinamento 

de força e 2 vezes mais o treinamento de resistência. Na 1o semana os sujeitos treina-

vam na bicicleta ou na esteira por 30 minutos. Na 2o semana: 15 minutos abaixo do li-

miar aeróbio, 10 minutos entre o limiar aeróbio e anaeróbio, 5 minutos abaixo do limiar 

anaeróbio e 15 minutos abaixo do limiar aeróbio. Na 2o sessão da 2o semana o treino era 

de 60 minutos abaixo do limiar aeróbio. Na última semana, objetivou-se a melhora da 

velocidade e da resistência máxima na esteira: 60 minutos, sendo 15 minutos abaixo do 

limiar aeróbio, 2x10 minutos, entre o limiar aeróbio e anaeróbio, 2x5 minutos abaixo do 

limiar anaeróbio e 15 minutos abaixo do limiar aeróbio.  

Nenhuma mudança significativa ocorreu na extensão concêntrica bilateral no 

período controle, porém aumentos de 21% e 22% nos grupos força e concorrente, res-

pectivamente no teste 1 RM. Aumentos de 22% e 21% nos grupos força e concorrente, 

respectivamente ocorreram na extensão isométrica bilateral. Aumentos de 26% no gru-

po força e 29 % no grupo concorrente ocorreram no sinal EMG no VL direito. No VL 

esquerdo, os aumentos foram de 19% no grupo força e 22% no grupo concorrente.  

O 1° achado deste estudo foi de ganhos na força máxima acompanhados de 

ganhos na secção transversa do quadríceps femoral (QF). Houve aumentos na produ-

ção de força rápida com aumentos na ativação neural dos músculos treinados. Uma 

importante aplicação prática destes resultados é que a freqüência num treino de força 

pode ser baixa e a carga aumentada gradativamente, propiciando ganhos na força 

muscular sem a influência adversa do estímulo do treinamento de resistência. Os da-

dos apresentados não sustentam o conceito de “efeito interferência”. Treinamento de 
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força induz a aumentos na magnitude do sinal EMG podendo resultar aumento do 

número de unidades motoras ativadas. Foi encontrada uma redução na ativação dos 

músculos antagonistas no grupo concorrente, o que pode ter contribuído para o desen-

volvimento de força no agonista.  Os aumentos das fibras do tipo I, II a e II b em ambos 

os grupos deveram-se particularmente ao estresse oxidativo imposto ao músculo e a 

necessidade de aperfeiçoar a cinética de transferência de oxigênio. O treinamento de 

força pode liderar mudanças periféricas que podem ser consideradas antagonistas ao 

desenvolvimento de potência aeróbia, como reduções nas mitocôndrias musculares, 

capilarização, enzimas aeróbias, adaptações circulatórias centrais.  

Em um trabalho de revisão Leveritt et al. (1999) mostram que o  achado mais 

consistente na literatura é que o aumento da força durante o treinamento concorrente é 

reduzido comparado ao treinamento de força isolado. A maioria dos estudos de treino 

concorrente demonstra uma inibição do desenvolvimento da força. Poucos autores a-

tentam o porquê deste fenômeno. Overtraining tem sido sugerido como um possível 

mecanismo, enquanto Craig et al. (1991), citado pelos autores propuseram a hipótese 

aguda e crônica para explicar porque respostas adaptativas são prejudicadas durante o 

treinamento concorrente. A hipótese crônica é limitada, pois poucos estudos mensu-

ram as mudanças fisiológicas. Estudos de treinamento concorrente que têm mensurado 

as transições de tipos de fibras têm reportado poucas diferenças nas mudanças em 

comparação com os treinos isolados. Esta miníma diferença na transformação das fi-

bras pode estar associada à interferência no desenvolvimento da força. Entretanto, há 

necessidade de futuros estudos na área usando técnicas bioquímicas mais sensíveis pa-

ra avaliar as possíveis transformações nas fibras musculares. Com relação às mudanças 

hormonais as diferenças ocorrem devido aos diferentes tipos de exercícios. É sugerido 

que o treinamento concorrente pode alterar o recrutamento das unidades motoras as-

sociado com as contrações voluntárias máximas, pode causar a diminuição do pH 

muscular resultando em acúmulo de lactato sendo a maior causa de fadiga em exercí-

cio de curta duração. Os autores concluem que é dificil comparar os estudos, recomen-

dam que os laboratórios focalizem um modelo de treinamento particular. 

6. CONCLUSÃO 

É díficil comparar os estudos com diferentes desenhos experimentais, modalidades de 

treinamento diferentes, com variações quanto ao modo, freqüência, intensidade, se-

qüência de treinamento, assim como a idade dos participantes, sexo, aptidão física e se-
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leção das variáveis dependentes. Além disso, a literatura, principalmente a brasileira 

ainda é escassa com relação a estudos sobre treinamento concorrente, sendo necessá-

rios futuros estudos. 

REFERÊNCIAS 

AOKI, M. S.; JÚNIOR, F. L. P.; NAVARRO, F.; UCHIDA, M. C.; BACURAU, R. F. P.  
Suplementação de carboidrato não reverte o efeito deletério do exercício de endurance sobre o 
subseqüente desempenho de força. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, São Paulo, v. 9, 
n.5, set.-out. 2003, p. 282-287. 

BELL, G. H.; SYROTUIK, D.; MARTIN, T. P.; BURNHAM, R.; QUINNEY, H. A. Effect of 
concurrent and endurance training on skeletal muscle properties and hormone concentrations 
in humans. Europe Journal of Applied Physiology, Canadá, v. 81, n.5, 2000, p. 418-427.   

CHTARA, M. C.; CHAMARI, K.; CHAQUACHI, M.; CHAQUACHI, A.; KOUBAA, D.; FEKI, 
Y.; MILLET, G. P.; AMRI, M.  Effects of intra-session concurrent endurance and strength 
training sequence on aerobic performance and capacity. British  Journal of  Sports Medicine, 
Tunísia,  v. 39, n. 8, jan. 2007, p. 555-560. 

GOMES, R. V.; AOKI, M. S. Suplementação de creatina anula o efeito adverso do exercício de 
endurance sobre o subseqüente desempenho de força. Revista Brasileira de Medicina do 
Esporte, São Paulo,  v. 11, n.2, mar.-abr. 2005, p. 131-134. 

HÄKKINEN, K.; ALEN, M.; KRAEMER, W. J.; GOROSTIAGA, E.; IZQUIERDO, M.; RUSKO, 
H.; KAARAKAINEN, E.; ROMU, S.; EROLA, V.; AHTIAINEN, J.; PAAVOLAINEN, L. 
Neuromuscular adaptations during concurrent strength and endurance training versus strength 
training. Europe Journal of  Applied Physiology, Finlândia, v. 89, n.1, dez. 2003, p. 42-52. 

LEVERITT, M.; ABERNETHY, P. J.; BARRY, B.; LOGAN, P. A. Concurrent strength and 
endurance training: the influence of dependent variable selection. Journal of  Strength and 
Conditioning Research, Londres, v. 17, n.3, ago. 2003, p. 503-508. 

MIKKOLA J.; RUSKO H.; NUMMELA A.; POLLARI T.; HAKKINEN K. Concurrent endurance 
and explosive type strength training improves neuromuscular and anaerobic characteristics in 
young distance runners. Internaciona  Journal of  Sports Medicine, Finlândia,  v. 21, n.2, mar. 
2007, p. 602-611. 

SOUZA, E. O.; TRICOLI, V.; FRANCHINI, E.; PAULO, A. C. P.; REGAZZINI, M.; 
UGRINOWITSCH, C. Acute effect of two aerobic exercise modes on maximum strength and 
strength endurance. Journal of Strength and Conditioning Research, São Paulo, v. 21, n.4, nov. 
2007, p. 1286-1290. 

WOOD, R. H.; REYES, R.; WELSCH, M. A.; SABATIER, J. F.; SABATIER, M.; LEE, C. M.; 
JOHNSON, L. G.; HOOPER, P. F. Concurrent cardiovascular and resistance training in healthy 
older adults. Medicine Science and Sports Exercise, Los Angeles, v. 33, n.10, out. 2001, p. 1751-
1758. 

Nataly Vasconcellos Santos de Andrade 

Docente do curso de Fisioterapia da Faculdade 
Anhanguera de Taubaté. Mestranda em Ciên-
cias pela Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo. Especialista em Traumato-
logia e Ortopedia pela UNICID. Especialista em 
Fisiologia do Exercício pela UNIFESP. Especia-



Nataly Vasconcellos S. de Andrade, Ronald Nascimento Gonçalves, Luciana Leone Monteiro, Ealerson Fernando M. Pereira 

Ensaios e Ciência: C. Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. XII, Nº. 2, Ano 2008 • p. 17-33 

33 

lista em Aparelho Locomotor no Esporte pela 
UNIFESP. 

Ronald Nascimento Gonçalves 

Coordenador e Docente do curso de Fisiotera-
pia da Faculdade Anhanguera de Taubaté. 
Mestre em Fisioterapia pela UNIMEP. Especia-
lista em Traumatologia e Ortopedia pela 
UNICID. 

Luciana Leone Monteiro 

Docente do curso de Fisioterapia da Faculdade 
Anhanguera de Taubaté. Especialista em Saúde 
da Mulher pela UNICID. 

Ealerson Fernando Moraes Pereira 

Especializando em Fisiologia do Exercicio pela 
UNIFESP. Professor de musculação da Acade-
mia Runner. 


