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PROJETO DE PESQUISA 

 

Título: Ordem de execução do treinamento concorrente no desempenho da 

corrida e na composição corporal em adolescentes da rede pública de ensino 

municipal e estadual da cidade de Santos-SP. 

 

Resumo 

Dentre os diferentes modelos de exercício físico, o treinamento 

concorrente (TC), composto de exercício aeróbio e resistido em uma mesma 

sessão de treinamento tem sido investigado por diversos pesquisadores. 

Entretanto, 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 e em relação ao volume do treinamento. 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 e na composição corporal. Objetivo: Analisar a ordem 

de execução do treinamento concorrente no desempenho da corrida e na 

composição corporal em adolescentes da rede pública de ensino. 

Metodologia: A amostra será composta por 30 voluntários jovens com média 

idade 15 -18 anos. Os sujeitos serão submetidos às seguintes avaliações nos 

períodos pré, intermediário e pós treinamento: antropometria e composição 

corporal; avaliação da potência aeróbia máxima; teste de 1 repetição máxima 

(1 RM) no leg press; potência de membros inferiores por meio do Rast Test e 

resistência de membros inferiores no salto de uma corda. 

 

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 (1). Para Sale et al.(2), 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 (VO2 MAX) em sujeitos saudáveis (3, 4). Segundo Chtara et al (5) o 

efeito da sequência 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 (6). A correta manipulação da força e da resistência aeróbia é 

essencial para obtenção da máxima performance sem ter queda no rendimento 

em nenhuma dessas capacidades durante uma periodização do treinamento (7, 

8).  Por último, independentemente do objetivo do treinamento é necessário 

identificar o estado de treinamento do sujeito, pois as pesquisas também 

demonstraram que sujeitos destreinados parecem ser mais suscetíveis ao 

efeito da concorrência. 

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 sequência 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 em 

adolescentes. 

 

Objetivo  

Analisar a ordem de execução do treinamento concorrente no 

desempenho da corrida e na composição corporal em adolescentes da rede 

pública de ensino. 

 



 

 

 Metodologia  

Após assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido, a amostra 

será composta por 30 voluntários jovens com média idade 15 -18 anos 

pertencentes a rede pública de ensino da cidade de Santos - SP. O programa 

de treinamento ocorrerá na Universidade Metropolitana de Santos dentro da 

Faculdade de Educação Física de Santos. Os sujeitos serão submetidos às 

seguintes avaliações nos períodos pré, intermediário e pós treinamento: 

antropometria e composição corporal (9); avaliação da potência aeróbia 

máxima (10); teste de 1 repetição máxima (1 RM) no leg press  (11); potência 

de membros inferiores por meio do Rast Test  (12) e resistência de membros 

inferiores no salto de uma corda (13).  

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

Grupo 2 - TF x TEN e Grupo 3 realizara apenas o TEN.  O protocolo do TF será 

dividido em dois programas com oito exercícios em forma de circuito: Programa 

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

isquiotibiais, dorsais, tríceps, paravertebrais e gastrocnêmico. O número de 

repetições utilizadas será entre 15 a 25 RM, com 3 a 4 séries. O TEN será 

composto por sessões intervaladas utilizando estratégias por tempo e cargas 

relativas, variando séries de 2 minutos a 4 minutos e distância de 500 metros a 

1500 metros. Os programas TF e TEN seguirão uma periodização não linear 

(14), seguindo as recomendações do TEN do ACSM 2003 (15) e do TF do 

ACSM (2009) (16) sendo que a primeira semana terá como objetivo o ajuste 

muscular com intensidade leve, utilizando a escala subjetiva de Brennan para 

quantificar o esforço. A duração do programa será de 20 semanas, constituídas 

de 3 sessões semanais, com 60 minutos de treino, sendo 30 minutos para TF e 

30 minutos para TEN.  

Cronograma de execução 

Seleção dos grupos e tentativa de organização homogênea dos 

desempenhos para início do experimento.  

 

Atividades Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Levantamento 

bibliográfico  
X        

    

Coleta de Dados  X  X  X        

Tabulação de Dados   X  X  X       



Análise de Resultado    X  X  X      

Discussão/Conclusão     X  X  X X    

Revisão para 

Publicação 

        
 X   

Publicação           X  

 

Primeiro mês - Agosto: Cadastro na Plataforma Brasil, levantamento 

bibliográfico a respeito do treinamento concorrente. Também será executado 

um teste piloto e a primeira avaliação antes do programa de treinamento. 

Segundo mês - Setembro: Tabulação de dados e continuidade no programa de 

treinamento.  

Terceiro mês - Outubro: Continuação do programa de treinamento e análise 

estatística. Além de segunda coleta de dados. 

Quarto mês - Novembro: Continuação do programa de treinamento e discussão 

dos resultados. Além de tabulação de dados referente a segunda coleta. 

Quinto mês - Dezembro: Análise de resultado referente a segunda coleta de 

dados e término do programa de treinamento e coleta de dados. 

Sexto e Sétimo mês – Janeiro e Fevereiro: Discussão da segunda coleta de 

dados, além da tabulação dos dados e análise estatística. 

Oitavo e Nono mês – Março e Abril: Será formulada a discussão de acordo com 

os resultados analisados. 

 

Décimo mês – Maio: Será formulada a conclusão do trabalho. 

 

Décimo primeiro mês – Junho: Escrita para publicação em anais de congresso.  

 

Décimo Segundo mês – Julho: Publicação do artigo em revista indexada. 

Hipótese 



Com a aplicação do programa de treinamento concorrente e do 

programa de corrida, espera-se uma melhora significativa na composição 

corporal e potencialização no nível de aptidão física, consequentemente 

melhorando o desempenho na corrida. E esperamos também que a ordem de 

execução do treinamento afetará o desempenho e performance dos 

adolescentes.  

 

 Fontes consultadas  

 

1. Guedes Junior DP. Comparacao do efeito de dois protocolos de treinamento 
concorrente sobre as variaveis de aptidao fisica relacionadas a Saúde. 2007. 
2. Sale D, Jacobs I, MacDougall J, Garner S. Comparison of two regimens of concurrent 
strength and endurance training. Medicine and science in sports and exercise. 1990;22(3):348-
56. 
3. Bell G, Syrotuik D, Martin T, Burnham R, Quinney H. Effect of concurrent strength and 
endurance training on skeletal muscle properties and hormone concentrations in humans. 
European journal of applied physiology. 2000;81(5):418-27. 
4. McCARTHY JP, Pozniak MA, Agre JC. Neuromuscular adaptations to concurrent 
strength and endurance training. Medicine and science in sports and exercise. 2002;34(3):511-
9. 
5. Chtara M, Chamari K, Chaouachi M, Chaouachi A, Koubaa D, Feki Y, et al. Effects of 
intra-session concurrent endurance and strength training sequence on aerobic performance 
and capacity. Br J Sports Med. 2005;39(8):555-60. 
6. Leveritt M, Abernethy PJ, Barry BK, Logan PA. Concurrent strength and endurance 
training. A review. Sports medicine (Auckland, NZ). 1999;28(6):413-27. 
7. Häkkinen K, Alen M, Kraemer W, Gorostiaga E, Izquierdo M, Rusko H, et al. 
Neuromuscular adaptations during concurrent strength and endurance training versus 
strength training. European journal of applied physiology. 2003;89(1):42-52. 
8. Paulo AC, de Souza EO, Laurentino G, Ugrinowitsch C, Tricoli V. Efeito do treinamento 
concorrente no desenvolvimento da força motora e da resistência aeróbia. Revista Mackenzie 
de Educação Física e Esporte. 2009;4(4). 
9. Pollock ML, Wilmore JH, Rocha ML. Exercícios na saúde e na doença: avaliação e 
prescrição para prevenção e reabilitação: Guanabara Koogan; 2009. 
10. Cooper CB, Storer TW. Teste ergonométrico: aplicações práticas e interpretação: 
Revinter; 2005. 
11. Kraemer WJ, Nindl BC, Ratamess NA, Gotshalk LA, Volek JS, Fleck SJ, et al. Changes in 
muscle hypertrophy in women with periodized resistance training. Medicine and science in 
sports and exercise. 2004;36(4):697-708. 
12. Zacharogiannis E, Paradisis G, Tziortzis S. An evaluation of tests of anaerobic power 
and capacity. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2004(36):S116. 
13. Gomes AC, de Souza J. Futebol: treinamento desportivo de alto rendimento: Artmed 
Editora; 2009. 
14. Fleck S, Kraemer W. Otimizando o treinamento de força: programas de periodização 
não-linear. Brarueri: Manole. 2009. 



15. Lee I-M, Sesso HD, Oguma Y, Paffenbarger RS. Relative intensity of physical activity and 
risk of coronary heart disease. Circulation. 2003;107(8):1110-6. 
16. Bennett GG, Wolin KY, Puleo EM, Mâsse LC, Atienza AA. Awareness of national physical 
activity recommendations for health promotion among US adults. Medicine and Science in 
Sports and Exercise. 2009;41(10):1849. 

 


