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Resumo: Em busca de uma vida saudável, as pessoas se deparam com programas de 
treinamento sendo um deles muito utilizado no meio fitness em geral. Falamos de 
Treinamento Concorrente, onde exercícios aeróbios e de força se encontram numa única 
sessão. A combinação desta estratégia onde Força e Aeróbio são estimuladas em um 
mesmo momento, produziria resultados positivos àqueles que praticam esportes, ou mesmo 
ao indivíduo comum, tendo em vista o aprimoramento da capacidade cardiovascular-
respiratória. Diante de vários estudos pela busca da eficiência ou não desta estratégia, 
alguns autores apontam que treinar as duas capacidades físicas, como a força e a 
resistência aeróbia, numa mesma sessão, poderia ser prejudicial para o desenvolvimento de 
uma ou de outra capacidade. Em contrapartida, outros apontamentos trazem à tona que, ao 
se realizar tais treinos, considerando-se vários fatores como métodos, modelos, intensidade, 
frequência entre outros, poderia se obter resultados positivos, sem interferência que 
trouxesse prejuízo ao praticante. Estudar as possibilidades de estruturar programas de 
treinamento focados na maximização dos resultados, passa pela compreensão dos 
mecanismos de adaptação e respostas do organismo, quando as variáveis de força e 
endurance são treinadas concomitantemente. Mesmo que muitas adaptações sejam 
específicas ao tipo de estímulo, algumas como do treinamento aeróbio poderiam influenciar 
no desempenho de força, como por exemplo, a hipertrofia do músculo que geralmente está 
associada à mesma. Entender como o Treinamento Concorrente influencia nesse processo 
é essencial para identificar suas implicações nas adaptações de força á hipertrofia muscular, 
bem como para analisar os possíveis mecanismos causadores desse fenômeno.  
 
Palavras-chave: Massa muscular, Força muscular e Performance. 
 
Abstract: In search of a healthy life, people come across training programs being one of 
them widely used in general fitness. We speak of Concurrent Training, where aerobic and 
strength exercises meet in a single session. The combination of this strategy where Strength 
and Aerobic are stimulated at the same time would produce positive results for those who 
play sports, or even the average individual, in order to improve cardiovascular and 
respiratory capacity. Faced with several studies seeking the efficiency or not of this strategy, 
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some authors point out that training both physical capacities, such as strength and aerobic 
endurance, in the same session, could be detrimental to the development of one or the other 
capacity. On the other hand, other notes bring to light that, when performing such training, 
considering various factors such as methods, models, intensity, frequency, among others, 
positive results could be obtained, without interference that would cause harm to the 
practitioner. Studying the possibilities of structuring training programs focused on maximizing 
results requires understanding the body's adaptation mechanisms and responses, when 
strength and endurance variables are trained concomitantly. Even though many adaptations 
are specific to the type of stimulus, some such as aerobic training could influence strength 
performance, such as muscle hypertrophy that is often associated with it. Understanding how 
Concurrent Training influences this process is essential to identify its implications on strength 
adaptations to muscle hypertrophy, as well as to analyze the possible mechanisms that 
cause this phenomenon. 
 
Keywords: Muscle Mass, Muscle Strength and Performance. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Desde que ocorre a fecundação, todos os seres humanos estão em movimento 

que podem ser realizados de forma global e dinâmica, sendo que as várias 

atividades realizadas de forma conjunta devem estar em harmonia com o sistema 

fisiológico. 

Quando fala-se em genética, os seres humanos trazem consigo determinadas 

potencialidades que poderão ser moldadas com o passar dos anos.  

Assim os seres humanos poderão desenvolver uma necessidade interna de 

manter seus corpos saudáveis, (TEIXEIRA 1995). De acordo com Barrem (2006), no 

mundo contemporâneo surgem muitas alternativas de estímulos e as pessoas 

devem avaliar quais deles são mais adequados ao seu estilo de vida e o treinamento 

concorrente tem sido abordado como uma expectativa de grandes benefícios a 

saúde através dos exercícios aeróbios e musculares realizados no mesmo período. 

Corroborando com a questão da saúde, para Leão (2010), os exercícios aeróbios e 

musculares realizados em uma mesma sessão, poderiam proporcionar resultados 

mais significativos para as pessoas que buscam rapidez no que diz respeito as 

respostas da aquisição da força e melhora do sistema cardiorrespiratório. A 

necessidade de estar sempre cuidando do seu corpo, faz surgir várias formas de 

treinamentos e tratamentos que prometem um bem estar geral, tanto físico quanto 

psicológico e segundo Weineck (2003), quando as pessoas se deparam com a 

necessidade em corrigir as imperfeições do corpo, geradas pelos anos sem um 

estilo de vida saudável, vão em busca de alternativas para que sua qualidade de 
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vida se torne satisfatória com a realização de exercícios físicos regulares. Segundo 

Leveritt et al (2003), a combinação de estímulos da capacidade de força mais da 

capacidade de resistência aeróbia, poderia trazer bons resultados, principalmente 

quando se fala em atletas de alta performance. Entretanto Gomes e Aoki (2005), 

citam que o treinamento concorrente para atletas ou pessoas fisicamente ativas, 

poderiam ser afetados pela possível interferência entre as atividades quando 

realizadas de forma conjunta. 

A American College of Sports (2001), recomenda o este tipo de trabalho para a 

população de modo geral, como uma boa estratégia de associação entre o estímulo 

aeróbio e muscular. De acordo com Dias et al. (2005), esta modalidade tornou-se a 

mais praticada por indivíduos de diferentes faixas etárias e de ambos os sexos com 

as mais variadas condições físicas. Porém existe no meio acadêmico científico um 

certo conflito quando se fala do desenvolvimento das capacidades físicas, quando 

treinadas simultaneamente, pois isso poderia dificultar o desenvolvimento de alguns 

parâmetros (HENNESSY e WATSON, 1994).  

Nas últimas décadas, muitos estudos e discussões vem sendo feitos para avaliar 

a possível interferência entre os exercícios aeróbios e musculares e segundo 

Leveritt et al. (2003), alguns processos adaptativos são mais prejudicados, como em 

relação ao desenvolvimento da força. Corroborando com Leveritt, Bishop et al. 

(2005), citam que as adaptações musculares em relação a hipertrofia são 

extremamente específicas a capacidade de força, o que poderia diminuir o potencial 

oxidativo dos músculos, já para Hickson et al. (1980), quando se fala em estímulos 

fisiológicos tanto para um trabalho aeróbio quanto muscular, feitos de forma 

concorrente, os estudos mostram que há uma limitação nos mecanismos de força 

máxima. Já Sale et al. (1990), observaram que as respostas fisiológicas do 

treinamento de força e aeróbios são distintas e que não seria possível o músculo se 

adaptar de forma adequada aos dois estímulos quando realizados simultaneamente, 

o que dependeria ainda de uma série de fatores como métodos e modelos, volume e 

intensidade para um ajuste com respostas positivas.   

 Mediante as hipóteses levantadas sobre as possíveis influências negativas 

que as diferentes capacidades físicas, força e resistência, treinadas na mesma 

sessão de treinamento, podem ter junto a hipertrofia muscular, este trabalho teve 

como objetivo avaliar as interferências do treinamento concorrente, entre os 



 
Edição 25 – dezembro de 2019 – ISSN 1982-646X 

 

108 
 

exercícios resistidos e aeróbios sobre a hipertrofia muscular, descrevendo assim sua 

estratégia, características e identificando as possíveis interferências sobre este 

processo.  

 

 

METODOLOGIA 

Para a elaboração deste trabalho foi feita uma revisão de literatura qualitativa, 

a partir de obras que foram consultadas nas bases de dados como Scielo, Bireme, 

Pubmed, Medline, Google Acadêmico entre outras, tendo como palavras chave: 

Treinamento Concorrente, Hipertrofia, Força muscular, Treino Aeróbio e 

Performance. Para o levantamento, busca e seleção dos artigos, foram selecionados 

diversos autores que poderiam ser relevantes sobre os elementos considerados 

importantes na aplicabilidade do Treinamento Concorrente. Foram excluídos os 

artigos que não eram compatíveis com a pesquisa ou que não foram publicados 

após o ano de 2001, com algumas exceções. 

 

TREINAMENTO DE FORÇA   

 

Fleck e Kramer (2006), caracterizam o treinamento de força como uma forma 

de exercícios, mais populares, utilizada para melhora das aptidões físicas dos 

indivíduos. Muitos são os benefícios desta prática, entre eles pode-se citar a 

manutenção e o aumento da massa muscular, que podem ser desenvolvidos através 

de uma grande variação dos estímulos como a intensidade da carga, o volume do 

treino, o número de repetições e as séries.  

Segundo Ferrari (2013), a Força apresenta-se no cotidiano das pessoas, e 

pode ser definida como uma ação voluntária dos músculos esqueléticos contra uma 

determinada resistência, através de estímulos que geram um estresse mecânico e 

metabólico. Esta capacidade física pode auxiliar nos ganhos de massa muscular 

magra, diminuir os percentuais de gordura auxiliando na estética corporal, o que faz 

com que cada vez mais as pessoas a busquem para melhorar tanto sua condição 

muscular bem como funcional (FLECK e KRAEMER, 2006). 

Uma das formas de desenvolver a força segundo Kraemer e Ratamess (2004) 

é a força máxima, onde a resistência encontra-se com intensidades entre 80-100% 
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de 1 repetição máxima (1RM). Os mesmos autores descrevem que entre as 

principais respostas associadas a melhora da capacidade de ocasionar tensão é a 

hipertrofia do músculo, determinada pela sua área de secção transversa (AST), que 

corresponde diretamente à capacidade do músculo em exercer força. 

Outro tipo de treinamento é a resistência de força, que se caracteriza por altos 

números nas repetições com média de mais ou menos 15, curto intervalo de 

descanso entre as séries, em torno de 30 a 60 segundos e pouca carga de 

resistência (THIAGO et al., 2008). 

Já a contração isométrica segundo Lippert (2008), ocorre quando o músculo 

não sofre alteração no seu comprimento e a articulação não altera seu ângulo. 

Corroborando com este conceito, Fleck e Kramer (2006), descrevem que a força 

isométrica basicamente se caracteriza por um estímulo, porém sem que ocorra 

movimento articular, pois a força gerada é igual a resistência externa.  

Outro tipo de manifestação de força é a isocinética que ocorre quando existe 

uma velocidade angular constante durante a contração muscular e o movimento 

articular, que é possível utilizando-se um aparelho chamado de Dinamômetro 

Isocinético (TERRERI et al., 2001). 

O tipo de contração muscular mais comum é a contração dinâmica, onde 

ocorre o encurtamento e o alongamento das fibras musculares, com alteração dos 

ângulos articulares e aproximação e distanciamento dos segmentos corporais, 

produzindo assim o movimento segundo força dinâmica se caracteriza pela 

contração das fibras musculares gerando uma aproximação dos segmentos 

corporais, dividida em fase concêntrica e fase excêntrica, produzindo assim 

movimento (BARBANTI, 1979). 

 

TREINAMENTO AERÓBIO 

 

Considera-se treinamento aeróbio, toda atividade física ou exercício físico que 

possa ser mantido por um longo período de tempo de intensidade leve a moderada e 

de acordo com a condição física de cada pessoa (SABA 2003). O mesmo autor cita 

que modalidades como natação, caminhada, corrida, ginástica aeróbia, se 

enquadrariam nesse tipo de exercício pois desenvolvem um tipo de exigência 
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cardiovascular e muscular de forma prolongada tendo como principal objetivo a 

melhora da capacidade cardiovascular.   

Segundo Guedes (2007), as atividades aeróbias auxiliariam os indivíduos que 

tem como meta a perda de gordura, pois poderiam facilitar a utilização dos ácidos 

graxos como fonte de energia.  

Para Bean (1999), são inúmeros os benefícios do treinamento aeróbio como, 

redução do peso corporal, aumento do número de enzimas envolvidas no 

metabolismo das gorduras. O autor cita que da mesma forma que é possível 

desenvolver músculos para se tornarem mais fortes é possível treinar este sistema 

para aumentar a oxidação das gorduras.  

 

TREINAMENTO CONCORRENTE  

 

Quando as pessoas se deparam com a necessidade de corrigir as 

imperfeições no corpo em função de uma inatividade ou até mesmo em função de 

uma busca por um equilíbrio ou bem estar, elas buscam alternativas para 

melhorarem sua qualidade de vida através dos exercícios físicos (WEINECK, 2003).  

Hoje em dia existem inúmeras atividades para que as pessoas mudem seu 

estilo de vida, sendo o treinamento concorrente uma das opções que vem crescendo 

dia a dia com grandes benefícios para a melhora ou manutenção da saúde, através 

de exercícios aeróbios e anaeróbios num mesmo período (BARREM, 2006). 

Segundo Leão (2010), esta estratégias se caracteriza pela realização de exercícios 

aeróbios e resistidos, numa mesma sessão, capazes de gerar melhores resultados 

tanto da força quanto da função cardiorrespiratória.  

O corpo humano é composto de vários sistemas, que o mantém em perfeito 

equilíbrio, para a realização das atividades físicas, que devem ser prescritas dentro 

dos limites de cada indivíduo para que não haja prejuízo ao seu bem estar geral. Em 

relação ao sistema músculo esquelético, após sua contração, segundo Robergs e 

Roberts (2002), ocorre uma estabilidade postural através das ações que ele exerce, 

como por exemplo a tensão. Já para Bucci (2005), as fibras musculares do músculo 

esquelético respondem de acordo com a intensidade e volume do exercício a qual 

foram submetidas. O mesmo autor cita ainda que as fibras musculares se 

classificam entre lenta oxidativa rápida oxidativa e glicolítica oxidativa e completa 
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dizendo que as adaptações dependem do tipo de estímulo a qual são expostas, pois 

a estratégia de treinamento concorrente poderia reduzir sua capacidade de 

adaptação em função das diferentes características metabólicas entre elas.  

Os exercícios aeróbios como a natação, caminhada, corrida e ciclismo podem 

ser divididos em contínuo, geralmente com baixa a moderada intensidade sem 

intervalos e intervalado realizados, com períodos de contração e relaxamento 

(LEÃO, 2010). Já Bucci (2010), denomina concomitante e concorrente para 

classificar o estímulo da força e resistência na mesma sessão e Balabinis et al. 

(2003), completam citando que estas sessões podem ser realizadas no mesmo dia e 

em períodos diferentes. Alguns estudos mostram que estes treinos concomitantes 

tem resultados inferiores em relação a aqueles realizados em dias alternados 

(MIKKOLA, 2012). 

Para Putman (2004), o uso da capacidade aeróbia poderia ativar proteínas 

capazes de inibir a síntese proteica, responsável pela hipertrofia muscular, através 

do acúmulo de metabólitos que ativariam proteínas associadas ao processo 

catabólico.    

De acordo com Taafe et al. (1996), existem diferenças entre as adaptações 

ao treinamento de endurance, como aumento da capilarização, quantidade de 

mioglobina, quantidade de enzimas oxidativas em relação ao de força, que são 

aumento na secção transversa da fibra, diminuição da densidade dos capilares, bem 

como aumento da força. Diante destes apontamentos, Mikkola (2012), cita que para 

muitos pesquisadores existe um consenso sobre os efeitos reduzidos desta proposta 

em relação as realizados em dias separados. O mesmo autor descreve ainda que 

existem estudos contraditórios, em relação a esse método, no que diz respeito as 

respostas positivas da capacidade aeróbia máxima e força muscular.  Já para 

Balabinis et al. (2003), pode haver uma resposta eficiente quanto a força, bem como 

a potência aeróbia, se ambas capacidade físicas forem trabalhadas em dias 

separados. 

Nader (2006), cita que a força pode sofrer interferência de alguns 

mecanismos como fatores neurais, quantidade de substrato, tipos de fibras 

musculares estimuladas e alterações da síntese proteica capazes de diminuir seus 

ganhos.   
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Segundo Aagard (2010), as respostas contraditórias em relação ao estímulo 

aeróbio e de força, realizados de forma concorrente, pode se justificar pelo fato da 

necessidade de um entendimento complexo das adaptações e respostas do corpo 

humano.     

O mesmo autor descreve ainda que os maiores ganhos em relação a esta 

proposta seria entre pessoas com 18 a 30 anos de idade, já que após este período 

ocorre uma diminuição da capacidade dos sistemas naturalmente em função do 

envelhecimento. 

Porém Wood et al. (2001), citam que a junção nas propostas de treinamento 

poderia ser eficiente para as respostas tanto de força quanto aeróbia, mesmo para 

pessoas com idade mais avançada.  

Dentro do mundo fitness, de acordo com Leão (2010), existe uma constante 

procura pela harmonia corporal, o que tem levado as pessoas em buscarem seus 

anseios pelo corpo perfeito, havendo assim, algumas vezes uma necessidade de 

treinar as capacidades físicas no mesmo período, o que poderia gerar concorrência 

entre elas, não importando qual seria executada antes ou depois. Panissa, (2009), 

também coloca certos questionamentos que envolvem a sobreposição dos dois tipos 

de exercícios, bem como a possível eficiência em relação à ordem da sua execução.  

 

HIPERTROFIA MUSCULAR 

 

A procura pelas pessoas por exercícios físicos que poderiam trazer benefícios 

à sua saúde aumenta a cada dia e entre as mais variadas formas de treinamento o 

concorrente pode ser considerado eficiente em relação a melhora do 

condicionamento físico prevenção de doenças que se desenvolvem com o 

envelhecimento e sedentarismo (BALSAMO & SIMÃO, 2007). Segundo Camara 

(2007), este trabalho poderia ser eficiente e segura para obtenção de massa 

muscular, e consequentemente para uma melhora das condições de saúde. 

De acordo com Guedes (2007), a hipertrofia muscular se caracteriza pelo 

aumento da sua secção transversa que acontece pela incorporação de novas fibras 

musculares. Complementando, Ceola e Tumelero (2008), descrevem que cada 

indivíduo obtém a massa muscular em resposta a um estímulo, porém essa resposta 

depende diretamente do seu genótipo. Já Guedes (2007), descreve como pontos 
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importantes relacionados a hipertrofia muscular os intervalos das séries, a 

intensidade e o volume de trabalho realizado, a velocidade dos movimentos entre 

outros fatores que poderiam influenciar no processo. 

Nos estudos realizados por Campos et al. (2002), observou-se que uma 

sessão de treinamento de força, com intensidades maiores, houve um aumento de 

12,5%, 19,5% e 26% na secção transversa das fibras musculares do tipo I, IIa e IIb 

respectivamente. Gentil (2003), descreve que o estímulos voltados à hipertrofia 

muscular poderiam desenvolver entre outros benefícios, o desenvolvimento da 

massa muscular, queda dos percentuais de gordura, melhora das capacidades 

funcionais, sendo assim diretamente responsável pelas atividades que indivíduos 

são expostos diariamente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente muitas pesquisas são realizadas em busca dos benefícios ou 

prejuízos do uso do treinamento concorrente sobre a hipertrofia muscular, porém 

não existe um consenso entre os pesquisadores em relação a esta questão. Entre 

os autores ainda existe uma discussão em determinadas situações onde o 

treinamento concorrente poderia ser eficiente para melhorar tanto a força quanto a 

capacidade cardiovascular. Outra questão que gera controvérsia é a relação entre 

qual atividade deve ser realizada primeiro, pois observa-se em alguns momentos 

certo prejuízo no componente de força em atividades realizadas de forma conjunta.  

Assim como as várias formas de treinamento existentes, esta metodologia 

encontra-se em constante estudo e futuramente novas conclusões poderão valida-la 

em relação ao treinamento de força e aeróbio feitos na mesma sessão.  
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