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RESUMO

O treinamento concorrente tem se tornado cada vez mais disseminado tanto entre atletas
como pessoas recreacionalmente ativas. A utilização desse método de treinamento implica no
desenvolvimento de mais de uma valência física e não apenas uma valência específica. Mas
até que ponto o treinamento concorrente é eficaz? O presente trabalho tem como objetivo
analisar o comportamento do treinamento concorrente em diferentes populações assim como
verificar qual valência, entre força e resistência aeróbica, deve ser realizada primeiramente,
na mesma sessão de treinamento ou em sessões diferentes e também verificar se há ou não
interferência para diferentes intensidades de treinamento em relação ao VO2max. A
metodologia adotada baseia-se em pesquisas feitas no banco de dados PubMed e Biblioteca
Virtual da Saúde (Medline) onde foram utilizados artigos de testes clínicos e revisões que
avaliaram o efeito do treinamento concorrente em diferentes grupos de pessoas. Os resultados
encontrados demonstraram semelhanças no efeito do treinamento concorrente tanto para
indivíduos treinados como para não treinados. Indivíduos não treinados mostraram uma
maior resposta adaptativa em relação aos indivíduos treinados. O treinamento concorrente
promove adaptações conjuntas de força e resistência até um certo ponto de treinamento onde
aparece o efeito de interferência. Por fim, o presente trabalho verificou que o treinamento
concorrente é muito eficiente no que diz respeito a resposta de adaptação tanto para
indivíduos treinados como para sem treinamento, sendo que as maiores adaptações ocorreram
em indivíduos não treinados. Em atletas, o treino concorrente pode ser utilizado para
desenvolver valências físicas que vão além das valências que seu esporte exige
prioritariamente. É necessário maiores estudos para saber qual ordem de treinamento deve ser
seguida, assim como a intensidade e o volume a fim de diminuir o efeito de interferência.

Palavras-chave: Concurrent Training. Concurrent Exercise. Combined Aerobic Resistence
Training. Combined Endurance Resistence Training. Interference Effect Training.
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1 Introdução

Diversas modalidades esportivas exigem a estruturação de programas de treinamento
que combinam a força e a capacidade aeróbia para otimizar o rendimento nos jogos e
competições. O Treinamento Concorrente, também conhecido como Treinamento Simultâneo
ou Treinamento Combinado, são programas que combinam o treinamento de força e o
treinamento de resistência aeróbica num mesmo período de tempo (Bell et al., 2000)¹. A
otimização dos treinamentos provenientes dos programas de Treinamento Concorrente
depende do tipo, da intensidade, da duração, do volume e da frequência de treinamento.

A ideia de treinamento concorrente teve seu início primordialmente estudado pelo
Doutor Robert Hickson. Ele demonstrou como os indivíduos se adaptam ao treino combinado
de resistência aeróbica e força em comparação com os indivíduos treinando essas valências
de forma isolada (Figura 1). Foram estudados três grupos de treinamentos: grupo voltado ao
treinamento de resistência aeróbica, grupo de treinamento de força e grupo de treinamento de
resistência aeróbica e força combinados. Os grupos de treinamento de resistência aeróbica e
de resistência aeróbica e força combinados tiveram um aumento de aproximadamente 25% do
consumo máximo de oxigênio (VO2max) no teste utilizando a bicicleta e 20% na esteira. O
grupo de treinamento de força não teve melhora no VO2max, mas teve uma taxa de
desenvolvimento de força constante, enquanto no grupo de treinamento de resistência
aeróbica não foi possível observar ganhos de força. O que torna interessante é que nesse
programa de 10 semanas o grupo de treinamento de força e resistência aeróbica e o grupo que
treinou apenas força tiveram uma taxa de desenvolvimento de força parecido até a sétima
semana e que após esse tempo houve uma diminuição dessa taxa para o grupo que treinou
combinado criando o que se chamou de efeito de interferência (Hickson, 1980)⁸.
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Figura 1: ilustração do treino de força e resistência separados (A) e o treino concorrente (B).(Coffey & Hawley,
2017)⁴

Posteriormente, Dudley & Djamil, 1985⁶; Hennessy & Watson, 1994⁷; Kraemer et al.
1995¹²; Bell et al. 2000¹; Putman et al. 2004¹⁶; Chtara et al. 2008³; Rønnestad et al. 2012¹⁷;
Jones et al. 201310, confirmaram essa mesma ideia, de que o treino concorrente interfere no
desenvolvimento de força e hipertrofia. Indo um pouco mais além, Wilson, 2012²¹ indicou,
por meio de uma meta análise, que o tipo de exercício, duração e frequência tem impacto na
magnitude da interferência.

Molecularmente falando, para o exercício de resistência aeróbica temos o sinalizador
AMP‐activated protein kinase (AMPK) que está relacionado a biogênese mitocondrial
(Figura 2) e o mechanistic target of rapamycin (mTOR) relacionado à biogênese dos
ribossomos (Figura 3) (Coffey & Hawley, 2017)⁴.
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Figura 2: Mediadores putativos da regulação induzida pelo exercício do coativador γ do receptor γ ativado pelo
proliferador de peroxissoma (PGC ‐ 1α).(Coffey & Hawley, 2017)⁴

Figura 3: Proposta de ativação mecânica de sinais que levam ao aumento da tradução e biogênese do ribossomo
no músculo esquelético.(Coffey & Hawley, 2017)⁴

7



Ainda não está claro como esses sinalizadores moleculares se relacionam em
diferentes formas de exercício ou em intensidades diferentes e/ou quanto tempo um pode
influenciar no outro e é um estudo de difícil execução para esclarecer isso.

Uma hipótese formulada por Coffey era de que o histórico de treinamento dos
indivíduos traria diferenças na resposta ao treinamento concorrente devido a uma
incompatibilidade no fenótipo induzido pelo treino anterior (Coffey et al. 2006)⁵. Com o
intuito de investigar isso, os autores estudaram atletas com histórico de treino de resistência
aeróbica e força, mas não treino concorrente. Os indivíduos realizaram uma sessão do seu
próprio treino e em seguida realizaram uma sessão de ciclismo. Para avaliar os sujeitos foi
realizado 1h de ciclismo a 70% do pico de consumo de oxigênio (VO2pico) ou oito séries de
cinco repetições máximas de extensões isocinéticas de perna. Nos indivíduos que treinavam
apenas força anteriormente, a AMPK aumentou após o ciclismo, mas nos indivíduos que
treinavam resistência aeróbica não. Após o exercício de força, os indivíduos que treinavam
resistência aeróbica tiveram AMPK elevada, mas os de força não. AMPK normalmente está
associada ao treino de resistência aeróbica (Coffey & Hawley, 2017)⁴. Isso demonstra como o
treinamento prévio altera as respostas moleculares em cada indivíduo.

Partindo dessa explanação, este trabalho levanta o seguinte problema: Como
diferentes populações, incluindo destreinados/sedentários, moderadamente treinados,
treinados, populações especiais podem utilizar o treino concorrente para induzir adaptações
de força e resistência aeróbica? A depender do objetivo principal, ganho de força ou
resistência aeróbica, como deve ser feita a combinação deles?

Com base nesse questionamento, as hipóteses são de que de forma crônica o músculo
não pode se adaptar metabolicamente e morfologicamente ao treino de força e de resistência
aeróbica ao mesmo tempo. A hipótese aguda é de que a fadiga residual e a depleção de
glicogênio podem afetar a capacidade de gerar tensão no treino de força. Essas hipóteses
incluem todos os grupos de pessoas.

Portanto, o objetivo geral desta revisão é analisar os estudos existentes para uma
melhor aplicação do treinamento concorrente para os mais diversos grupos. Os objetivos
específicos são verificar entre força ou resistência aeróbica, qual valência deve ser realizada
primeiro quando realizadas na mesma sessão de treino ou com poucas horas de diferença e
também verificar se há ou não interferência para diferentes intensidades de treino.

Essa pesquisa justifica-se pela necessidade de conhecimento por parte de treinados e
não treinados sobre a funcionalidade do treinamento concorrente para o desenvolvimento e
otimização de valências físicas essenciais para o objetivo de cada um e até que ponto ele pode
ser usado para continuar gerando adaptações.
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2 Métodos

O estudo trata-se de uma revisão sistemática que se propõe a analisar e interpretar o
conhecimento atual do assunto mediante a produção científica já existente dos artigos
relacionados ao treinamento concorrente. Para achar estes artigos foram utilizadas duas bases
de dados PubMed e Biblioteca Virtual da Saúde. Analisando artigos anteriores e mais
recentes selecionamos alguns descritores tentando abranger o máximo de termos relacionados
ao assunto, são eles: concurrent training, concurrent exercise, combined aerobic resistance
training, combined endurance resistance training, interference effect training.

A pesquisa incluiu artigos datados entre janeiro de 2019 até dia 8 de setembro de
2021. Revisões e estudos clínicos com textos em inglês, completos e com amostra de
populações gerais. Foram excluídos estudos que não abordaram desempenho físico
relacionado ao treino concorrente e aqueles que não apresentaram uma metodologia clara.

A pesquisa foi realizada entre os dias 24/08/2021 ao dia 08/09/2021. Após aplicação
dos filtros, 2019-2021, testes clínicos, e revisões, obtivemos um total de 2760 artigos. A
inclusão de artigos na pesquisa de acordo com nossos critérios de inclusão e exclusão ocorreu
através da avaliação de dois revisores, analisando primeiramente o título, obtendo assim, 145
artigos. Após a análise do título fizemos uma segunda seleção pelo resumo e caso não
permitissem uma decisão clara da inclusão só pelo resumo, só após a leitura completa
decidimos se atendia aos nossos critérios de inclusão. As discordâncias sobre a seleção dos
estudos foram resolvidas por consenso. Após remover textos duplicados (76), resumos fora
do tema (53) e que não conseguimos texto completo (7), ficamos com 9 artigos.
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3 Resultados

Classificamos os artigos por tipo de população. Não treinados (1), moderadamente
treinados (2), treinados (4) e populações especiais (4), sendo que um envolve treinados,
moderadamente treinados e destreinados ou fisicamente ativos, moderadamente ativos e
sedentários. Essa classificação foi de acordo com o próprio critério dos estudos.

A tabela 1 nos mostra de forma resumida de acordo com cada estudo a população
envolvida, o objetivo do estudo e o resultado encontrado.

Autor População Objetivo Resultados
avaliados
(interesse)

Stefano
Benítez-Flores et
al. (2019)²

Treinados Comparar os efeitos combinados de
treino de força e tiros de corrida, com
esforços curtos (5s), na desempenho
aeróbico e anaeróbico e parâmetros
cardiometabólicos saudáveis em adultos
jovens saudáveis.

VO2max, força
muscular dos
membros inferiores

António C Sousa
et al. (2019)¹⁸

Treinados Comparar o efeito de diferentes
intensidades de resistência aeróbica e
mesmo treino de força e o subsequente
período sem treinamento (revisão
sistemática)

VO2max, 1RM

António C Sousa
et al. (2020)¹⁹

Treinados Comparar o efeito de diferentes
intensidades no treino de resistência
aeróbica e força e o subsequente
período sem treinamento

VO2max, 1RMest

Henrik Petré et
al. (2021)¹⁵

Treinados
Moderadam
ente
treinados
Não
treinados

Comparar o efeito do treino
concorrente, treino de força e
resistência aeróbica, em relação ao
treino de força

1RM Leg Press

Matthew J-C Lee
et al. (2020)¹³

Moderadam
ente
treinados

Comparar os efeitos do treino
concorrente (em ordem alternada,
separados aproximadamente por 3
horas) no resistência aeróbica e treino
resistido em comparação ao treino
resistido apenas

1RM Leg Press,
VO2pico

Alfonso
Moreno-Cabañas

Grupos
especiais

Comparar se o treinamento concorrente
estimula a adaptação muscular da perna

1RM Leg Press
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et al. (2021)¹⁴ além daquela obtida pelo treino de
resistência aeróbica sozinho em
indivíduos sedentários com síndrome
metabólica.

Incare Correa De
Jesus et al.
(2020)⁹

Grupos
especiais

Comparar efeito do treino combinado
de resistência aeróbica e força em
relação ao treino intervalado sozinho e
o sem intervenção no condicionamento
cardio respiratório em pacientes com
falha cardíaca crônica.

VO2pico

Marleen A van
Baak et al.
(2021)²⁰

Grupos
especiais

Comparar o efeito de intervenções de
treinamento no condicionamento físico
em adultos com sobrepeso ou obesidade
e comparar a eficácia de diferentes tipos
de treinamento.

VO2max, 1RM Leg
Press

Zara Khalid et al.
(2019)¹¹

Grupos
especiais

Comparar os efeitos de 2 tipos de
treinos intervalados em pacientes com
infarto do miocárdio.

VO2pico

Tabela 1: Classificação dos estudos de acordo com população, objetivo e resultados. Elaborado pelos autores.

Aprofundando um pouco cada estudo, os resultados que importam para a discussão.
Stefano Benítez-Flores et al. (2019)² compararam os efeitos combinados, de treino de força e
tiros de corrida, com esforços curtos (5s), na desempenho aeróbico e anaeróbica e parâmetros
cardiometabólicos relacionados a saúde em adultos jovens saudáveis. Trinta jovens
fisicamente ativos que foram divididos em 4 grupos: treino de força (RTG), treino de tiros de
corrida (SITG), treino concorrente (CTG) e grupo controle (CONG). Os treinos eram 3 dias
por semana durante 2 semanas. As intervenções de alta intensidade consistiam de 6-12
esforços máximos de 5 segundos separados por 24 segundos, totalizando aproximadamente
13 minutos por sessão com 48-72 horas de recuperação. Eles obtiveram como resultado que o
treino de força e treino de tiros de corrida com pequenos esforços máximos, mesmo que
feitos isoladamente ou combinados, demonstraram melhora em vários parâmetros de
condicionamento e saúde. Entretanto, o treino concorrente foi o mais eficiente com melhora
observada na maioria dos parâmetros.

António C Sousa et al. (2019)¹⁸ nessa revisão sistemática analisou as evidências
científicas a respeito da intensidade do treino de resistência aeróbica e de força e seus
resultados no desempenho. E também os efeitos do período sem treinamento subsequente. O
treino concorrente melhorou os tempos de corrida de 10 metros, 30 metros, 10 quilômetros e
o desempenho de força independente da intensidade do exercício. No entanto, intensidades de
resistência aeróbica mais altas resultaram em maiores ganhos de resistência aeróbica e
melhores adaptações neuromusculares foram achadas com maiores cargas. A maioria dos
ganhos do treinamento foram revertidos entre 2 a 4 semanas de período sem treinamento. O
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resultado parece mostrar que maiores intensidades de resistência aeróbica e força induzem
maiores ganhos de resistência aeróbica e ganhos neuromusculares, respectivamente. Porém,
parece que maiores cargas do treinamento de força devem ser combinadas com baixas
intensidades do treino de resistência aeróbica para aumentar os ganhos de força e ter perda
mínima depois do período sem treinamento.

António C Sousa et al. (2020)¹⁹ nesse estudo verificou o efeito de diferentes
intensidades aeróbicas combinada com o mesmo treino resistido na força e desempenho
aeróbico. Trinta homens fisicamente ativos foram aleatoriamente designados para 3 grupos,
grupo de intensidade baixa (LIG), grupo de intensidade média (MIG), grupo de intensidade
alta (HIG) e um grupo controle. O treino consistia de agachamentos, pulos, tiros, e corrida a
80% (LIG), 90% (MIG) ou 100% (HIG) da velocidade máxima atingida durante o tiro de 20
metros, durando entre 16 e 20 minutos. Foram 8 semanas de treino seguido de 4 semanas sem
treinamento. As avaliações foram tiros de 20 metros, com duas marcações (0-10 metros: T10,
0-20 metros: T20), pulo com contra movimento (CMJ), e força de 1 RM de agachamento
estimado (1RMest). Houve melhora significativa entre pré e pós treino, T10 (LIG: 4%; MIG:
5%; HIG: 2%), T20 (LIG: 3%; MIG: 4%; HIG: 2%), CMJ (LIG: 9%; MIG: 10%; HIG: 7%),
1RMest (LIG: 13%; MIG: 7%; HIG: 8%) e VO2max (LIG: 10%; MIG: 11%; HIG: 10%).
Para o 1RMest os ganhos para o grupo LIG foram significativamente maiores. O período sem
treinamento gerou deterioração de desempenho, mas o grupo LIG perdeu minimamente no
VO2max (-1%). O treino concorrente parece ser benéfico para o desenvolvimento de força e
capacidade aeróbica independente da intensidade de treinamento. Mas escolher intensidades
menores no treino de resistência aeróbica pode levar a um aumento da força, e é
recomendado quando os ganhos devem ser mantidos por mais tempo.

O objetivo desta revisão sistemática com meta análise de Henrik Petré et al. (2021)¹⁵
foi comparar o efeito do treino concorrente, treino de força e resistência aeróbica, em relação
ao treino de força apenas, no desenvolvimento da força máxima dinâmica em indivíduos
destreinados, moderadamente treinados e treinados. Vinte e sete estudos que compararam os
efeitos entre o treino concorrente e o treino de força isolado. Foi mensurado a força de 1 RM
de membros inferiores. O 1 RM de leg press e exercícios de agachamento foram afetados
negativamente pelo treino concorrente em indivíduos treinados, mas não em moderadamente
treinados e destreinados se comparado ao treino de força apenas. Uma sub análise revelou
que o efeito negativo observado em indivíduos treinados ocorria apenas quando o treino de
força e resistência aeróbica eram realizados na mesma sessão de treino. O estudo demonstra
como o treino concorrente pode ter efeitos negativos no desenvolvimento de força dos
membros inferiores em indivíduos treinados, mas não em moderadamente treinados e
destreinados. Esse efeito parece ser acentuado quando o treino é realizado na mesma sessão
de treinamento. Indivíduos treinados devem considerar separar a resistência aeróbica da força
em diferentes períodos quando o desenvolvimento da máxima força dinâmica está sendo
priorizado.

Matthew J-C Lee et al. (2020)¹³ compararam os efeitos das adaptações do treino
concorrente e resistência aeróbica (em ordem alternada, separados aproximadamente por 3
horas) com os efeitos de treinos de resistência aeróbica e treino resistido isolados. Vinte e
nove homens saudáveis moderadamente ativos foram separados aleatoriamente em 3 grupos:
treino resistido apenas (RT= 9), treino intervalado de alta intensidade e 3 horas depois treino
resistido (HIIT+RT= 10) e treino resistido e 3 horas depois treino intervalado de alta
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intensidade (RT+HIIT= 10). O treinamento durou 9 semanas com 3 dias por semana. Em
homens moderadamente ativos, o treinamento concorrente, independente da ordem, mostra-se
uma estratégia viável para melhorar a força máxima dos membros inferiores e massa magra
total comparado ao treinamento resistido apenas, ao mesmo tempo que melhora os índices de
capacidade aeróbica. Entretanto, melhoras no pulo com contramovimento, força e potência
foram atenuados quando o treinamento resistido foi realizado antes do HIIT. Desta maneira a
ordem dos exercícios é uma importante consideração quando programando treinos onde o
objetivo é aumento da força dos membros inferiores.

Alfonso Moreno-Cabañas et al. (2021)¹⁴ O objetivo desse estudo foi determinar se o
treinamento concorrente estimula a adaptação muscular da perna além daquela obtida pelo
treino de resistência aeróbica sozinho em indivíduos sedentários com síndrome metabólica.
66 indivíduos com síndrome metabólica foram designados aleatoriamente para realizar um
dos programas iso calóricos (gasto energético igual independente do tipo de treino, força ou
resistência aeróbica) de 16 semanas: (i) 5 (4+1) séries de ciclismo aeróbico intenso de 4
minutos a 90% da máxima frequência cardíaca (4 IAC + 1 IAC; n=33), (ii) 4 séries de
ciclismo aeróbico intenso de 4 minutos a 90% da máxima frequência cardíaca seguido por 3
séries de 12 repetições de 3 exercícios de peso livre de membros inferiores (4 IAC + 1 RT
grupo; n=33). 1RM e velocidade de propulsão média melhorou mais no IAC+RT. Concluindo
que em indivíduos com síndrome metabólica, resistência aeróbica intensa no ciclismo
sozinho melhora o desempenho muscular da perna. No entanto, substituir 20% do aeróbico
intenso no ciclismo por treino de força melhora 1RM leg press, velocidade de propulsão
média em cargas mais altas e habilidade de pular.

Incare Correa De Jesus et al. (2020)⁹ nessa revisão avaliou o efeito do treino
combinado de resistência aeróbica e força em relação ao treino intervalado sozinho e o sem
intervenção no condicionamento cardiorrespiratório em pacientes com falha cardíaca crônica.
Avaliou 6 estudos com pacientes com doenças cardíacas fazendo o treino combinado em
comparação ao treino intervalado e mais 6 comparando o treino combinado em relação ao
sem treino. Os estudos avaliados mostraram uma diferença significativa no aumento do
VO2pico nos treinos combinados comparado ao treino intervalado e ao sem treino.

Marleen A van Baak et al. (2021)²⁰ em sua revisão examinou o efeito de intervenções
de treinamento no condicionamento físico em adultos com sobrepeso ou obesidade e
comparou a eficácia de diferentes tipos de treinamento. Em comparação direta, o treino de
força foi menos eficaz do que o treino de resistência aeróbica para melhorar o VO2max, o
treino intervalado de alta intensidade (HIIT) foi ligeiramente mais eficaz do que o treino de
resistência aeróbica e nenhuma diferença entre o treino de resistência aeróbica e resistência
aeróbica mais treino de força foi encontrada. Para os ganhos de força além da resistência
aeróbica, a incorporação de treinos de força é indicado.

Zara Khalid et al. (2019)¹¹ neste estudo avaliaram os efeitos de 2 tipos de treinos
intervalados em pacientes com infarto do miocárdio. 26 indivíduos foram designados para 2
grupos aleatoriamente. O grupo controle realizou treino intervalado de resistência aeróbica
(AIT) que consistia em ciclismo em bicicleta estacionária e caminhar em uma esteira. O
grupo experimental recebeu tanto o (AIT) assim como um treino de força intervalado de
membros inferiores e superiores. Antes e depois de 6 semanas a medição do VO2pico e o
teste de 6 minutos de caminhada foram realizados. A combinação do treino de força
intervalado com AIT se mostrou mais eficaz em melhorar os resultados cardíacos e
capacidade aeróbica.
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4 Discussão

De maneira geral, o treinamento concorrente é uma opção extremamente benéfica,
pois em um mesmo intervalo de tempo de treino é possível treinar duas capacidades físicas e
ter ganhos semelhantes nessas duas.

O treino concorrente propicia ganhos de força e resistência aeróbica de forma similar
ou às vezes maior se comparado aos treinos isolados de força e resistência aeróbica para
praticamente todas as populações, mas que podemos observar algumas ressalvas quanto ao
objetivo almejado. Sendo assim, separando um pouco as populações, as respostas do
treinamento concorrente mostram-se como uma excelente opção para
destreinados/sedentários, moderadamente treinados e populações especiais (Stefano
Benítez-Flores et al. (2020)², António C Sousa et al. (2019)¹⁸, António C Sousa et al.
(2020)¹⁹, Henrik Petré et al. (2021)¹⁵, Matthew J-C Lee et al. (2020)¹³, Alfonso
Moreno-Cabañas et al. (2021)¹⁴, Incare Correa De Jesus et al. (2020)⁹, Marleen A van Baak
et al. (2021)²⁰, (Zara Khalid et al. (2019)¹¹) mas quando se trata de pessoas treinadas é
observado o efeito de interferência, desta forma, caso esteja priorizando o ganho de força é
interessante separar os treinos Zara Khalid et al. (2019)¹¹.

As vezes pessoas treinadas ou atletas não tem essa opção de separar um treino do
outro, então entra uma nova questão, qual treino deve ser realizado primeiro, força ou
resistência aeróbica? Matthew J-C Lee et al. (2020)¹³ observaram que o treino de força
realizado antes do treino de resistência aeróbica atenuava o salto com contramovimento,
força e potência, caso o objetivo seja desenvolvimento de força melhor realizar a força após o
treino de resistência aeróbica. Mas nesse estudo havia uma diferença de 3 horas de um treino
para o outro, sendo necessário investigar como funcionaria dentro da mesma sessão, como
pouca diferença, minutos, entre um treino e outro.

Além do treinamento prévio interferir assim como qual treino é realizado primeiro,
temos a intensidade realizada em cada treino como fator relevante António C Sousa et al.
(2020)¹⁹ Caso o objetivo proposto seja o aumento de força mesmo treinando resistência
aeróbica, escolher intensidades menores no treino de resistência aeróbica, 80% da máxima
velocidade aeróbica, mas maiores intensidades tanto do treino de resistência aeróbica como
no de força geram maiores ganhos de resistência aeróbica e força respectivamente António C
Sousa et al. (2019)¹⁸.

Melhores investigações são necessárias para conseguir compreender como e quando o
efeito de interferência ocorre, os estudos moleculares (Coffey & Hawley, 2017)⁴, parecem ser
promissores nesse aspecto, mas ainda está muito recente. Avaliando o desempenho, muitos
dos estudos relatam como o treino de resistência aeróbica tem impacto no desenvolvimento
de força, mas pouco se fala sobre como o treino de força impacta no desenvolvimento da
resistência aeróbica. Além disso, como as variáveis do treinamento físico, intensidade,
volume, ordem dos exercícios vão impactar.

Independente de ainda não se ter controle de tudo que pode afetar, o treinamento
concorrente não deixa de ser uma excelente opção de otimização de tempo para quem
deseja/necessita melhorar a força e a resistência aeróbica juntos. Aqueles atletas que
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obrigatoriamente realizam treinos concorrentes devido aos seus esportes devem otimizar o
treinamento de acordo com objetivo proposto para aquele ciclo alterando a intensidade e a
ordem caso seja possível.
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