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1. RESUMO 

O treinamento concorrente (TC) tem sido investigado por diversos 

pesquisadores, porém, os dados ainda são inconsistentes sobre a especificidade 

dos seus efeitos, bem como, a ordem de utilização do treinamento de endurance em 

relação ao treinamento de força na mesma sessão ou se, estes tipos de treino 

deveriam ser realizados em dias distintos. No entanto, iniciativas que utilizem 

metodologias específicas de TC devem ser realizadas para analisar qual a ordem de 

execução que poderá potencializar o desempenho na corrida.  

2. INTRODUÇÃO 

 O treinamento concorrente (TC) refere-se à associação de treinamento de 

endurance (TEN) e o treinamento de força (TF), este treinamento, leva esse nome a 

partir da ideia de que os benefícios proporcionados por cada uma das atividades 

(aeróbia e força) concorrem entre si, ou seja, uma atividade poderia interferir no 

desenvolvimento da outra (Guedes Jr., 2007). Para Sale et al. (1990b), o TC quando 

realizado no mesmo dia pode causar decréscimo no desenvolvimento da força. 

Neste estudo, os autores sugerem que a “qualidade” da sessão do TF pode ser 

prejudicada quando se treina o componente aeróbio no mesmo dia.  

Outros estudos demonstram que o TF não compromete o aumento da potência 

aeróbia quando avaliada através da medida do consumo máximo de oxigênio 

(VO2MAX) em sujeitos saudáveis (Bell et al., 2000; McCarthy et al., 2002). Segundo 

Chitara et al. (2005) o efeito da sequencia do TF e de TEN em uma mesma sessão, 

aponta que o TF realizado em  forma de circuito, imediatamente após o TEN, produz 

resultados superiores no desempenho e na potência aeróbia. O protocolo deste 

experimento envolveu o TC com frequência de três dias por semana, duração de 75 

minutos por sessão, durante 24 semanas, mostrando-se eficiente para variáveis de 

aptidão física relacionada à saúde em adultos ativos.   

As diferenças nos resultados supracitados podem estar relacionadas ao gênero, 

protocolos utilizados, população, nível inicial de aptidão física e tratamento 

estatístico (Leveritt et al., 1999). Como os resultados tem mostrados diferentes 

conclusões, metodologias, não se pode chegar em um consenso de causa/efeito, 

desta forma, programas de TC que investigam a sequencia do tipo de exercício para 

o aumento da performance de esportes, pode contribuir para resultados mais 

consistentes, gerais e de uma possível influência da ordem dos programas. 
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3. OBJETIVO 

Analisar os efeitos de um programa de treinamento concorrente em militares e 

a ordem de execução que poderá potencializar o desempenho na corrida.  

4. METODOLOGIA 

A amostra será composta por 60 voluntários militares da cidade de Santos. Os 

sujeitos serão submetidos às seguintes avaliações: antropometria e composição 

corporal (Pollock & Wilmore,1990); avaliação da potência aeróbia máxima (Cooper, 

1983); teste de 1 repetição máxima (1 RM) no leg press (Kraemer & Fleck, 2004);  

potência de membros inferiores por meio do Rast Test  (Zacharogiannis et al 2004) e 

resistência de membros inferiores no salto de uma corda (Gomes & Souza, 2008). 

Os voluntários serão divididos em dois grupos: Grupo 1 - TEN x TF, Grupo 2 - TF x 

TEM.  O protocolo do TF será dividido em dois programas com oito exercícios: 

Programa A – quadríceps, peitorais, deltoide e bíceps; Programa B – isquiotibiais, 

dorsais, tríceps e gastrocnêmico. O número de repetições utilizadas será entre 20 a 

25 RM, com 3 a 4 séries. O TEN será composto por sessões intervaladas utilizando 

estratégias por tempo, variando séries de 2 minutos a 4 minutos e distância de 500 

metros a 1500 metros. Os programas seguirão uma periodização não linear, sendo 

que a primeira semana terá como objetivo o ajuste muscular com intensidade leve. A 

duração do programa será de 12 semanas, constituídas de 3 sessões semanais, 

com duas horas de treino, sendo 1 para TF e 1 para TEN. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Seleção dos grupos e tentativa de organização homogênea dos 

desempenhos para início do experimento. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Inicio da coleta de dados. 
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