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1.  RESUMO  

 A manipulação da ordem dos exercícios no treinamento de força (TF) é 

importante para otimizar o desempenho da força muscular. No entanto, os 

efeitos de diferentes protocolos de treinamento de força, em que seja efetuada 

a alternância entre segmentos corporais permanecem pouco esclarecidos. 

Desta forma, o objetivo do estudo foi verificar os efeitos da manipulação da 

ordem dos exercícios do TF, alternando segmentos corporais, sobre o volume 

de treino, pois é possível que a manipulação da ordem dos exercícios do TF 

baseada na alternância de segmentos corporais apresente influencias positivas 

no Volume de Treino, em concomitância a respostas metabólicas mais 

acentuadas, e respostas agudas similares no desempenho da força e na PSE. 

2.  INTRODUÇÃO  

A manipulação das variáveis envolvidas no treinamento de força (TF) 

como o volume, a intensidade, o intervalo de descanso entre as séries e a 

ordem dos exercícios tem sido realizada com o intuito de otimizar as 

adaptações produzidas pelo TF no que se refere ao aumento da força e da 

massa muscular (Kraemer, Ratamess et al. 2002; Kraemer and Ratamess 

2004; ACSM 2009).   

Alguns estudos agudos têm investigado como a sequência de exercícios 

partindo de grandes grupos musculares (e.g. exercícios multiarticulares) para 

pequenos grupos musculares (e.g. exercícios monoarticulares) ou vice-versa, 

afeta as concentrações de lactato sanguíneo [La], a percepção subjetiva de 

esforço (PSE) e o desempenho de força máxima e de resistência de força 

(Simao, Farinatti et al. 2005; Spreuwenberg, Kraemer et al. 2006; Gentil, 

Oliveira et al. 2007; Simao, Farinatti et al. 2007; Bellezza, Hall et al. 2009; 

Balsamo, Tibana et al. 2013). No entanto, o efeito da alternância dos exercícios 

envolvendo os diferentes segmentos corporais, como membros superiores e 

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



inferiores ainda permanece pouco esclarecida. É possível que a alternância 

dos segmentos corporais possa promover maiores intervalos de recuperação 

intra-segmento, prevenindo a ocorrência de fadiga precoce e possibilitando 

estímulos de treinamento mais intensos, e maiores volume de treino (VT).  

3.  OBJETIVOS 

O objetivo do presente estudo foi verificar o efeito agudo de diferentes 

protocolos de TF com a manipulação da ordem dos exercícios do TF, no 

volume total de treinamento. 

4.  METODOLOGIA  

 Todos os sujeitos executaram três condições experimentais, as quais 

foram distribuídas de maneira aleatória pelo procedimento dos quadrados 

latinos adaptado de Willians (Kuehl 2000) e identificadas na Tabela 1. Nas 

diferentes condições experimentais foram realizadas três séries de 10 

repetições máximas em cada exercício e com intervalo de dois minutos entre 

as séries e entre os exercícios. Na condição A, foram efetuados inicialmente os 

exercícios para MMSS (supino reto, desenvolvimento frontal, rosca direta) 

posteriormente os exercícios para MMII (meio-agachamento, cadeira 

extensora, leg press). Na condição B, a ordem proposta foi inversa, sendo 

efetuado primeiramente os exercícios de MMII e posteriormente os exercícios 

de MMSS. Por fim na condição C, os exercícios foram efetuados de maneira 

alternada, sendo realizado um MMII e posteriormente um exercício para 

MMSS. 

5.  DESENVOLVIMENTO  

  O estudo foi conduzido por um período de seis semanas. Nas primeiras 

duas semanas, todos os sujeitos foram submetidos a três condições de 

familiarização ao teste de força dinâmica máxima (1RM) para membros 

inferiores e superiores com 48 horas de intervalo entre as condições, para 

determinação das cargas para as sessões experimentais. Na terceira semana, 

os sujeitos participaram de duas condições (separadas por 48-72 horas) para a 

familiarização aos exercícios de treinamento e para a determinação das cargas 

a serem utilizadas nos protocolos experimentais. Nas semanas seguintes, os 
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sujeitos foram submetidos às três condições experimentais realizadas com 

intervalos de uma semana entre elas. Ao final de cada condição experimental, 

os sujeitos foram submetidos aos testes de 1RM para os membros inferiores e 

superiores. Além disso, foi realizada a avaliação da PSE de MMSS, MMII e a 

percepção geral e a coleta de sangue para medida da concentração de lactato 

no repouso (T0), imediatamente após (IA), três minutos (T3) e cinco minutos 

após as condições (T5). 

6.  RESULTADOS PRELIMINARES  

Os valores de VT dos MMSS foram maiores na condição A em comparação 

com a condição B (p<0,005). Os valores de VT dos MMII foram maiores na 

condição B em comparação a condição A (p<0,005). Por fim, a condição C 

apresentou valores maiores em comparação as demais condições no VT de 

MMSS, MMII (p<0,005) e também para o VT geral (MMII + MMSS) em 

comparação aos outros protocolos (p<0,0001). 

TABELA 1 – Volume de total de treinamento (VT, kg) de membros superiores, 

inferiores e geral nas condições experimentais A, B e C (média ± DP). 

 Condição A Condição B Condição C 

VT-MMSS 3641,7 ± 384,9Ŧ 2539,8 ± 436,5 4129,1 ± 476,1*Ŧ  

VT-MMII 9580,6 ± 1756,7 11450,0 ± 1974,1* 12040,3 ± 2251,6*Ŧ  

VT geral 13222,2 ± 2010,4 13989,8 ± 2223,4 16169,4 ± 2562,5*Ŧ 
MMII = membros inferiores 
MMSS = membros superiores 
*diferença significante em comparação a condição A (p<0,05) 
Ŧdiferença significante em comparação a condição B (p<0,05) 
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