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Acute metabolic and hormonal response to resistance training protocols 
differing in ‘level of effort’ 

L. Sanchéz-Medina 1 
 

1 - Studies, Research and Sports Medicine Center, Government of Navarra, Pamplona, Spain 

 

Configuration of the exercise stimulus in resistance training (RT) has been traditionally associated 
with a combination of the so-called ‘acute resistance exercise variables’ (exercise type and order, 
loading intensity, number of repetitions and sets, rests duration, etc.). Increasing evidence seems to 
suggest that reaching repetition failure may not necessarily improve the magnitude of strength gains. 
Several recent studies from our research group have compared the mechanical and metabolic response 
to different RT protocols in which each set is ended before reaching muscular failure vs. going to 
failure. The results of these studies show that the relationship between the number of repetitions 
actually performed in a set and the maximum possible number that can be completed is a key aspect to 
take into account when prescribing RT since the hormonal and metabolic stress clearly differs when 
manipulating these variables. Based on our findings, training to muscle failure is not advisable because 
it induces excessive fatigue, mechanical and metabolic strain that could compromise recovery for 
subsequent training sessions. In RT for most sports, even at the elite level, sets should be terminated 
well ahead of reaching failure. A more rational, velocity-based, approach to RT is proposed in which a 
certain percent velocity loss limit dictates when to terminate a set while avoiding performing 
unnecessary repetitions, which may not be contributing to the desired training effect. Furthermore, the 
immediate feedback the athlete receives during each training session may increase the potential for 
adaptation.  
Keywords: muscle strength, weight training, sports performance, neuromuscular fatigue 

 
 

Correlações entre parâmetros de força obtidos durante o salto vertical e o 
sprint de 5m em estudantes universitários 

M.H. Gil 1,2, R.J. Ramos 1,2 
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O objectivo deste estudo pretendeu examinar quais os parâmetros de força (medidos durante o salto 
vertical) que melhor se correlacionavam com a capacidade de sprint de curta duração, e verificar se 
essas relações estavam de acordo com estudos já publicados. Foram avaliados 25 indivíduos do género 
masculino (estudantes universitários), com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos. Para 
familiarização com os testes de salto vertical (numa máquina Multipower) e de sprint de 5m, foram 
realizadas duas sessões de treino duas semanas antes da aplicação dos testes. Para a recolha de dados, 
no teste de salto vertical foi utilizado um medidor linear de posição (T-Force System) e no teste de 
sprint foi utilizado um instrumento de medição Brower (Wireless Sprint System). Em termos 
estatísticos, a relação entre as variáveis foi analisada através do coeficiente de correlação de Pearson   
(p ≤ .05) recorrendo ao programa estatístico SPSS. Os resultados revelaram que os parâmetros de força 
que evidenciaram correlações significativas entre o salto vertical e o sprint foram a força média 
propulsiva, o impulso mecânico e a potência média propulsiva. Em suma, tendo por base que estes 
parâmetros são relevantes para o sprint de curta duração, sugerimos que o treino de força, baseado em 
exercícios como o salto vertical, é determinante para desenvolver a capacidade de sprint de curta 
duração. Este estudo é uma mais-valia no auxílio dos treinadores que pretendam desenvolver nos seus 
atletas a capacidade de sprint de curta duração numa multiplicidade de desportos, tanto colectivos 
como individuais. 
Palavras-chave: correlações, parâmetros de força, salto vertical, capacidade de sprint, estudantes 
universitários. 
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Os efeitos do treino de força em crianças jogadoras de futebol: Uma 
análise individualizada 

L.C. Branquinho 1 
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O propósito deste estudo visa provar que é possível potenciar o rendimento desportivo de jogadores de 
futebol com idades compreendidas entre os 11 e os 12 anos, através da realização de um treino de força 
com exercícios específicos para o treino do salto vertical com contra movimento. Foi utilizada como 
amostra uma equipa de futebol de 10 jogadores, aos quais foi solicitado a realização de vários testes, 
nomeadamente salto vertical com contra movimento, velocidade em dez e vinte metros, salto 
horizontal, velocidade de remate e um circuito de técnica individual. O plano de treino aplicado teve 
uma durabilidade de cinto meses. Os exercícios prescritos foram: agachamentos completos, ½ de 
agachamento, saltitares, saltos simples a pés juntos e saltos verticais com e sem contra movimento. Foi 
utilizada uma carga de treino com uma frequência semanal de 2 sessões com 3 a 4 séries por exercício 
com repetições a variarem entre 6 e 8. Os resultados são conclusivos uma vez que ao longo do ciclo de 
treino a generalidade dos jogadores evoluiu as variáveis em estudo, estas descobertas sugerem que o 
protocolo de treino utilizado neste estudo pode ser uma estratégia de treino efectiva por induzir 
adaptações de treino específicas de futebol. Conclui-se que o treino em crianças pode ser benéfico de 
modo a potenciar e optimizar o rendimento desportivo, desde que este seja adequado às necessidades 
de cada jogador. Um trabalho leve de força dinâmica pode ser eficaz em jogadores de futebol de 11 e 12 
anos de idade.  
Palavras-chave: rendimento desportivo, crianças, treino de força, salto vertical com contra movimento, 
futebol 

 
 
 

Movement velocity as a measure to control resistance-training effort 

J.J. González-Badillo 1 
 

1 - Department of Sport and Informatic, Faculty of Sport, University Pablo of Olavide, Seville, Spain 

 

Configuration of the exercise stimulus in resistance training has been traditionally associated with a 
combination of the so-called ‘acute resistance exercise variables’ (exercise type and order, loading, 
number of repetitions and sets, rests duration and movement velocity). During traditional resistance 
exercise in isoinertial conditions, and assuming every repetition is performed with maximal voluntary 
effort, velocity unintentionally declines as fatigue develops. Unfortunately, very few studies analyzing 
the response to different resistance training schemes have described changes in repetition velocity or 
muscular power. It thus seems necessary to conduct more studies using models of fatigue that analyze 
the reduction in mechanical variables such as force, velocity and power output over repeated dynamic 
contractions in actual training or competition settings. 
Keywords: velocity, strength, power, level of effort 
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