
  

Adaptações fisiológicas ao treinamento combinado de força muscular e trabalho aeróbico 

Muitos estudos sugerem que o desenvolvimento da força muscular tem uma resposta positiva no 

desempenho atlético de corredores de longa distância. E o treinamento de força ecorredores de 

longa distância n ganhou muito interesse nos últimos anos e muitos autores recomendam a 

inclusão de treinamento de força para melhorar a força muscular e, portanto,economia de 

carreira e desempenho. 

Muitos desses estudos concluem que o treinamento de força combinada 

com exercícios aeróbicos de baixa a alta intensidade e pliometria Eles têm uma grande vantagem 

sobre o desempenho e que a melhoria se baseia em e l l aumento na economia de corrida, 

velocidade e características neuromusculares dos músculos esqueléticos. 

No entanto, assim como meus colegas M S c . Federico Pisani e MSc . Daniel Cordero expressou 

isso em suas respectivas conferências realizadas em um seminário para corredores realizado 

recentemente no interior do país , deve haver um conhecimento mínimo das bases 

fisiológicas envolvidas quando essas qualidades são treinadas em isolamento, bem como uma 

maior compreensão do mudanças que ocorrem quando a força e 

resistência são treinados no mesmo tempo dentro do contexto 

do macrociclo para entrenamie n, que é essencial quando se prescreve formação que a 

interferência cen minimi de uma qualidade tão bre o outro. 

No mesmo seminário, quando eu apresentar a minha dissertação correspondeu resumiu a 

resistência como uma qualidade que vieram antes de cansaço e fadiga processos que geraram 

esustentam prolongados demanda física certos esforços. 

Que a qualidade é i NFLU enciada por Ariados v fatores: fisiológica, mecânica e tático, a mais 

relatada na literatura é o consumo máximo de oxigênio, o limiar economia anaeróbia e corridasem 

muita referência ao desenvolvimento neuromuscular . 

No entanto Ultim ou s anos tem havido grande interesse no estudo da força músculo e sua 

influência no desempenho atlético em corredores de longa distância . 

Se vemos força como um treinamento esporte de demonstração, pode ser 

resumido como a qualidade do indivíduo para superar, apoiar e opor uma resistência ou exercer 

uma força externa por meio do envolvimento do músculo, e fisiologicamente poderia ser definido 

como um pa c Cidad gerar tensão intramuscular para superar uma carga através contracções 

musculares regulados pela estimulação do nervo, o que é determinado 

por b ioestructurales factores tais como o grau de hipertrofia muscular, a proporção e composição 

das fibrasmúsculo, suas propriedades fatores contráteis, oxidativas e outros, e de 

f isioneurales relacionadas às unidades motoras e sua forma de recrutamento para coordenação 

neuromuscular do tipo intramuscular e intermuscular eo q ue regular processos l necessidade 

de entrada de energia, entre outros, ecánicos ym que determinam as características qualitativas 

das propriedades músculo contrátil , sua elasticidade , velocidade de contração , etc. 

Houve muitas tentativas de coaches para integrar as diferentes direcções de treinamento e, 

assim, estimular a maior quantidade de qualidades físicas em as sessões de treinamento . 



Daí o surgimento de termos como treinamento concorrente e cojugar treinamento que se 

referem a conceitualizar os exercícios combinados de resistência e força músculo em uma sessão 

de treinamento . 

E ntrenamiento concomitante pode ser definido 

como integração coordenada Resistência exerce força com exerce resultados muscula ry obtidos 

por esta combinação não sejamompatibles c uma vez que não é uma activação simultânea de 

marcadores celulares que causam ótimas respostas anabólicas e resistentes. 

Ao realizar esta combinação de exercícios de resistência e z para fuer um efeito de interferência é 

apresentado, por isso é muito importante compreendê-lo e, assim, ser capaz de integrá-

los adequadamente . 

Alguns estudos sugeriram duas hipóteses para esclarecer como uma dessas qualidades se 

sobrepõe à outra quando elas treinam simultaneamente; a hipótese crônica e aguda. 

hipótese crónica refere-se a l facto de músculo esquelético 

não pode adaptar rse metabolicamente ou morfologicamente simultaneamente a estímulos 

induzidos força e resistência muscular, quando ambas as qualidades são treinados no mesmo 

tempo, por isso sugerem que este é devido à forma recrutamento de fibras musculares, a maneira 

pela qual o m uhipertrofia scul ou de modo que pode concluir que exercícios de resistência de alta 

intensidade   n modifica componentes que controlam a força explosiva e rápida. é ainda mais 

assumido que provoca a formação da força muscular n concentração aumentada testosterona 

durante e após o exercício e treinamento de resistência produz níveis aumentados 

de cortisol após oexercício , embora o mecanismo inibitório da força muscular durante 

o treinamento ainda não possa ser definido com precisão . 

Por outro lado a hipótese aguda homem tem que fadiga produzida por treinamento de 

resistência influencia a qualidade do treinamento de força muscular e inibir sua resposta 

adaptativa durante o treinamento simultâneo que afeta a capacidade do músculo de desenvolver 

a tensão durante a formação da força muscular, e é considerado o esgotamento neuromuscular, a 

acumulação de lactato, reduzida de glicogénio nos tecidos aumenta essa condição. 

Eles podem ser agrupados em dois grupos as investigações obtenid Estud i s de você para 

determinar como isso afeta a resistência a interferência sobre a força muscular. 

afetações L s que sugerem evidência de desenvolvimento de força muscular, e segurando n que, 

após o treinamento concorrente aumentou a força muscular é mais limitada do que quando essa 

capacidade é treinada isoladamente devido às incompatibilidades metabólicas que ocorrem 

durante os dois treinos e recomendar que separa os dois tipos de treinamento squando se 

olha para o desenvolvimento máximo da força muscular. 

E o outro grupo que compõe as investigações que fornecem uma base fisiológica para garantir que 

o O treinamento concorrente não afeta o desenvolvimento da força muscular. 

Para isso, eles fornecem resultados que eles jogam aumentos nos níveis dos parâmetros força 

neuromuscular e explosiva. 

A maioria das pesquisas sugere que adaptações ao trabalho de resistência durante o treinamento 

concorrente ter um efeito desempenho positivo da corrida, a economia de corrida, limiar de 



lactato, velocidade e potência aeróbica , sem afetar e l VO2Max, enquanto reduz o tempo de 

trabalho por sessão de treinamento. 

Os treinadores e treinadores devem buscar medidas para reduzir tal interferência, concentrando-

se na orientação, organização, tipo e tempo ideal de aplicação do programa. treinamento 

combinado , especialmente no tempo ideal de recuperação após o estímulo de resistência para a 

aplicação de treinamento de força muscular Levando-se em conta fatores como o volume de 

treinamento e l, Mecanic ao movimento, a frequência de formação entre outros 

A frequência do treinamento terá um efeito na resposta adaptativa do indivíduo . M uy 

altas frequências que podem chegar a até a seis dias por semana limites n ganhos de força 

musculare uma baixa frequência de menos de duas vezes por semana irá aumentar a 

força máxima, como se fosse um treinamento exclusivo força muscular 

E l momento ideal de aplicação do treinamento combinado deve estar entre os Seis a 

doze semanas para diminuir o possível efeito negativo de uma qualidade sobre o outro 

e induzir uma melhoria no consumo máximo de oxigênio e força máximo. 

 


