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1.  RESUMO  

O desenvolvimento da Potência Muscular (PM) é importante para o 

desempenho físico-esportivo de atletas e praticantes de diversas modalidades 

esportivas (Dayne, McBride et al. 2011; Hudgins, Scharfenberg et al. 2013). 

Diante dessa importância, alguns estudos têm demonstrado que diferentes 

estratégias de manipulação das variáveis que caracterizam o Treinamento de 

Força (TF) (i.e. intensidade, volume de treino e frequência semanal), em 

diferentes períodos de treinamento, são eficientes, para alterar a manifestação 

da PM (ACSM 2009; Cormie, McGuigan et al. 2010; Turner 2011). 

2.  INTRODUÇÃO  

Dentre as estratégias para aumentar o efeito positivo do TF na PM, tem 

sido utilizada a redução da carga de treino, em fases distintas do processo de 

treinamento, como a transição entre o período pré-competitivo, e o período 

competitivo. Sendo essa redução efetuada através de manipulações 

sistemáticas no volume, na intensidade, e na frequência semanal de treino. Em 

atletas, essa estratégia é denominada taper, e visa aprimorar o desempenho 

da força máxima e da PM (Coutts, Reaburn et al. 2007; Izquierdo, Ibanez et al. 

2007; Garcia-Pallares, Sanchez-Medina et al. 2010) e também evitar o estresse 

excessivo sobre o organismo por períodos prolongados, que poderia acarretar 

em overtraining (Wilson and Wilson 2008; Mujika 2010; Turner 2011). Diversos 

estudos têm apontado que frequência semanal mínima (e.g.1 sessão 

•semana), durante períodos de TFR, apresentam índices relevantes de 

manutenção da força e da PM (Garcia-Pallares, Sanchez-Medina et al. 2010; 

Ogasawara, Yasuda et al. 2011). Em contrapartida, outros estudos têm 

demonstrado que protocolos de TF, com frequência semanal maior mais 

elevada (e.g. ≥ 2 sessões •semana), apresentam resultados mais pronunciados 

no desempenho da força máxima, e potência (Izquierdo, Ibanez et al. 2007; 

Garcia-Pallares, Sanchez-Medina et al. 2010; Bosquet, Berryman et al. 2013). 
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Contudo, a maneira como diferentes frequências semanais em períodos de 

TFR podem afetar o desempenho da PM, permanecem pouco esclarecidas.   

3.  OBJETIVOS  

Desta forma, o objetivo do presente estudo é verificar os efeitos de diferentes 

frequências semanais em período de TFR, no desempenho da PM.  

4.  METODOLOGIA  

 Participaram do estudo 33 sujeitos do sexo masculino, fisicamente ativos, 

saudáveis, mas sem participação prévia em programas de TF por no mínimo 6 

meses antes do início do estudo, foram selecionados para participar do estudo. 

Inicialmente, os sujeitos foram classificados em quartis, tendo como critério a 

força relativa (1 RM/peso corporal) no exercício de meio-agachamento. Então, 

foram alocados aos grupos experimentais de forma balanceada e aleatória aos 

respectivos grupos: TFR-1: n=11, idade = 22,7 ± 3,7 anos, estatura= 1,73 ± 

0,05 m, massa corporal= 77,1 ± 11,9 kg; TFR-2: n=11, idade = 23,09 ± 2,84 m, 

estatura= 1,73 ± 0,05 m, massa corporal= 71,9 ± 6,2 kg; DE: n=11, Idade= 24,5 

± 4,9 anos, estatura = 1,73 ± 0,07 m, massa corporal= 75,4 ± 10,2 kg. 

5.  DESENVOLVIMENTO  

O estudo teve duração de 18 semanas.  Na primeira semana, os sujeitos 

realizaram duas sessões de familiarização e foram submetidos aos testes de 

força dinâmica máxima para os MMSS (1RM), e potência de MMSS, com 

intervalo de 24 horas entre as sessões de teste. Nas oito semanas seguintes 

os sujeitos realizaram um programa de TF. Durante esse período, todos os 

sujeitos treinaram de maneira progressiva, com acréscimos na frequência 

semanal, na intensidade e no volume de treinamento. Após este período de TF, 

os sujeitos foram distribuídos de forma aleatória, porém balanceada, em três 

diferentes grupos: o grupo TFR1 continuou o TF com frequência de duas 

sessões por semana. O grupo TFR2 continuou o TF com efetuando uma 

sessão por semana. Por outro lado o grupo DE interrompeu completamente o 

TF durante o período de TF reduzido.  A duração total do período de TF 

reduzido foi de oito semanas. As avaliações da força dinâmica máxima (1RM) e 

da potência de MMII foram realizadas antes do início do TF, e uma semana 
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após o seu término (oito semanas) e ao final do período de redução do 

treinamento (no final de 16 semanas)  

6.  RESULTADOS PRELIMINARES  

Até o momento, todos os grupos apresentaram aumento na potência pico de 

MMSS, no qual foram verificados 15,80 ± 6,5% no grupo TFR1, 15,30 ± 5,3% 

no grupo TFR2 e 19,30 ± 7,3% no grupo DE (p<0, 0001) (Tabela 1).  Após oito 

semanas de TFR, os valores também foram significantemente maiores nos 

grupos TFR1 e TFR2 comparados ao grupo DE no mesmo instante. Enquanto 

os grupos TFR1 e TFR2 apresentaram os mesmos valores para MMSS, o 

grupo DE apresentou quedas de 15,7 ± 8,8% para MMSS, quando comparado 

com o momento após 8 semanas de TF (p<0, 0001) 

TABELA 6. Desempenho da potência muscular (watts, média ± DP) de MMSS 
no exercício supino nos grupos TFR1 - treinamento de força reduzido 1 
(2x/semana, 2 x 6-8RM) TFR2 - treinamento de força reduzido 2 (1x/semana, 4 
x 6-8RM), DE – destreinamento, antes, após 8 semanas de TF e após 8 
semanas de TFR. 

Pré-Teste Pós  8 sem TF Pós  8 sem TFR 

TFR1 413,1 ± 72,2 478,6 ± 62,9* 478,6 ± 62,3* 

TFR2 421,5 ± 61,2 486,0 ± 46,4* 487,4 ± 46,3* 

DE 404,8 ± 83,2 483,2 ± 77,7* 407,3 ± 76,5 ŧ# 

*valor pós-teste significantemente maior que pré-teste (p<0, 001) ŧvalor 

significantemente menor que os grupos TFR1 e TRF2 no pós-teste (p<0, 001)  
# valor significantemente menor que o pós 8 sem TF 

7.  FONTES CONSULTADAS  

ACSM (2009). "American College of Sports Medicine position stand. 
Progression models in resistance training for healthy adults." Med Sci 
Sports Exerc 41(3): 687-708. 

Bosquet, L., N. Berryman, et al. (2013). "Effect of training cessation on 
muscular performance: a meta-analysis." Scand J Med Sci Sports 23(3): 
e140-149. 

Coutts, A., P. Reaburn, et al. (2007). "Changes in selected biochemical, 
muscular strength, power, and endurance measures during deliberate 
overreaching and tapering in rugby league players." Int J Sports Med 
28(2): 116-124. 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


