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1. INTRODUÇÃO 
 

A manutenção de um alto desempenho de força e de potência é 

importante para o sucesso na maioria das atividades físico-esportivas 

(BLIMKIE, 1992; GIBALA, MACDOUGALL , SALE, 1994; GRAVES, POLLOCK, 

LEGGETT, BRAITH, CARPENTER , BISHOP, 1988; IZQUIERDO, IBANEZ, 

GONZALEZ-BADILLO, RATAMESS, KRAEMER, HAKKINEN, BONNABAU, 

GRANADOS, FRENCH , GOROSTIAGA, 2007; MCCARRICK , KEMP, 2000). 

Recentemente, a preocupação com a organização de programas de 

treinamento de força (TF) que aperfeiçoem o desenvolvimento da força, da 

potência e da massa muscular tem aumentado consideravelmente (BAKER, 

WILSON , CARLYON, 1994; FLECK, 1999; RHEA, BALL, PHILLIPS , 

BURKETT, 2002). Além disso, alguns estudos têm demonstrado que a 

manipulação das variáveis que compõem o TF é determinante para que o 

rendimento seja mais eficiente (ACSM, 2009; KRAEMER , RATAMESS, 2004; 

KRAEMER, RATAMESS , FRENCH, 2002).  

Uma das estratégias para aumentar a eficiência do TF é a redução na 

carga total em determinadas fases do processo de treinamento. Essa redução 

tem sido feita através de mudanças sistemáticas na frequência, no volume e/ou 

na intensidade do treinamento. Em atletas a utilização dessa estratégia visa 

aprimorar o desempenho físico (HAKKINEN, KALLINEN, KOMI , KAUHANEN, 

1991; MARLES, LEGRAND, BLONDEL, MUCCI, BETBEDER , PRIEUR, 2007; 

MARTIN , ANDERSEN, 2000; MUJIKA, 1998; MUJIKA , PADILLA, 2003) e 

evitar o estresse excessivo sobre organismo durante períodos prolongados, e 

assim prevenir a ocorrência da síndrome do overtraining (BUSSO, BENOIT, 



2 

 

 

BONNEFOY, FEASSON , LACOUR, 2002; FRY, KRAEMER, BORSELEN, 

LYNCH, MARSIT, ROY, TRIPLET , KNUTGEN, 1994; KENTTA , HASSMEN, 

1998). Por outro lado, em indivíduos fisicamente ativos, a redução no 

treinamento é normalmente utilizada em decorrência de lesões ou de outros 

eventos que limitam a participação no programa de TF, o que em certos casos, 

pode caracterizar o destreinamento (DE).   

O DE é a interrupção completa dos estímulos de treinamento, e alguns 

estudos têm demonstrado que o DE causa a perda progressiva dos benefícios 

obtidos durante a realização do treinamento prévio (HENWOOD , TAAFFE, 

2008; MUJIKA , PADILLA, 2000a; MUJIKA , PADILLA, 2000b). No TF, a 

magnitude dos efeitos do DE são dependentes da intensidade, do volume e da 

frequência semanal adotados durante o período de redução da carga de 

treinamento (FLECK, 1994; HAKKINEN, ALEN, KALLINEN, NEWTON , 

KRAEMER, 2000; HARRIS, DEBELISO, ADAMS, IRMISCHER , SPITZER 

GIBSON, 2007; TAAFFE, HENWOOD, NALLS, WALKER, LANG , HARRIS, 

2009). Identificar a magnitude com que o DE afeta as adaptações oriundas do 

TF é importante para determinar quais estratégias podem ser adotadas para 

evitar e/ou diminuir sua ocorrência. Juntamente a este aspecto, períodos 

prolongados (>8 semanas) de DE podem afetar de maneira negativa o 

desempenho de força, de potência e a manutenção da massa muscular 

(FATOUROS, KAMBAS, KATRABASAS, LEONTSINI, CHATZINIKOLAOU, 

JAMURTAS, DOUROUDOS, AGGELOUSIS , TAXILDARIS, 2006; 

FATOUROS, KAMBAS, KATRABASAS, NIKOLAIDIS, CHATZINIKOLAOU, 

LEONTSINI , TAXILDARIS, 2005; IVEY, TRACY, LEMMER, NESSAIVER, 

METTER, FOZARD , HURLEY, 2000; TOKMAKIDIS, KALAPOTHARAKOS, 
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SMILIOS , PARLAVANTZAS, 2009) a qual é importante para não somente para 

o bom desempenho de força como também para as boas condições de saúde 

(ANDERSEN , AAGAARD, 2000; KALAPOTHARAKOS, DIAMANTOPOULOS , 

TOKMAKIDIS, 2010; NARICI, ROI, LANDONI, MINETTI , CERRETELLI, 1989; 

STARON, LEONARDI, KARAPONDO, MALICKY, FALKEL, HAGERMAN , 

HIKIDA, 1991; TOKMAKIDIS et al., 2009).     

Alguns estudos sugerem que a redução parcial da frequência e do 

volume das sessões do TF pode ser realizada sem que haja prejuízos na força 

e na massa muscular desde que a intensidade do treinamento seja mantida 

(GRAVES et al., 1988; TRAPPE, WILLIAMSON , GODARD, 2002; TUCCI, 

CARPENTER, POLLOCK, GRAVES , LEGGETT, 1992). Contudo, as 

informações que procuram demonstrar o efeito da redução parcial do TF na 

manutenção do desempenho de força e da massa muscular ainda são 

escassas (COUTTS, REABURN, PIVA , MURPHY, 2007; GARCIA-PALLARES, 

SANCHEZ-MEDINA, PEREZ, IZQUIERDO-GABARREN , IZQUIERDO, 2010; 

GIBALA, MACDOUGALL , SALE, 1994).     

 Desta forma, verificar os efeitos da redução parcial do TF pode fornecer 

informações importantes para compreendermos melhor diferentes estratégias 

para a organização do TF, com a finalidade de evitar a ocorrência do DE e de 

seus efeitos. 

 

 

 



4 

 

 

1. OBJETIVO 

 

O objetivo do estudo foi investigar os efeitos da redução parcial do TF 

sobre o desempenho de força e de potência e sobre a alteração da massa 

muscular dos membros superiores (MMSS) e inferiores (MMII) em indivíduos 

fisicamente ativos.  

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A sequência de tópicos na presente revisão de literatura tem como 

objetivo primeiramente caracterizar os efeitos da redução parcial das variáveis 

do TF sobre o desempenho de força, potência e massa muscular. 

Posteriormente serão apresentadas as influências do DE sobre o desempenho 

de força, potência e massa muscular.   

 

3.1 Efeitos da redução parcial das variáveis do TF sobre o desempenho 
de força, potência e massa muscular  

 

   A redução parcial das variáveis do treinamento físico tem sido adotada 

como estratégia para aperfeiçoar as adaptações alcançadas ao final de um 

programa de treino. Algumas evidências têm demonstrado que a redução está 

associada à manutenção e/ou melhora do desempenho alcançado com o 

treinamento inicial (BANISTER, CARTER , ZARKADAS, 1999; MUJIKA, 2010; 

MUJIKA , PADILLA, 2003; WILSON , WILSON, 2008). Porém, esta estratégia 

tem sido utilizada predominantemente em atividades de desempenho aeróbio 
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(MARLES et al., 2007; MCNEELY , SANDLER, 2007; PAPOTI, MARTINS, 

CUNHA, ZAGATTO , GOBATTO, 2007; THOMAS, MUJIKA , BUSSO, 2008) e 

poucas evidências têm demonstrado o uso da redução parcial em atividades 

envolvendo o desempenho de força e de potência muscular (COUTTS et al., 

2007; GARCIA-PALLARES et al., 2010; GIBALA, MACDOUGALL , SALE, 

1994; IZQUIERDO et al., 2007).  

Em um estudo realizado por GIBALA, MACDOUGALL , SALE (1994) 

foram investigados os efeitos da redução parcial e total do TF em atletas. 

Inicialmente, todos foram submetidos a três semanas de TF, com duas sessões 

semanais e execução de oito séries de seis repetições máximas (8 x 6RM) em 

diferentes exercícios. Após esse período, os atletas foram divididos em dois 

grupos, no qual o grupo A manteve o TF por 10 dias (1 sessão/3 séries, 2 

sessões/2 séries, 2 sessões/3 séries x 6RM) efetuando diminuição progressiva 

do volume das sessões enquanto o grupo B parou de treinar por período 

similar. Após os 10 dias, o grupo A apresentou aumentos significantes na força 

isométrica (10%) e na força concêntrica (4%). Por outro lado, o grupo B 

mostrou quedas no desempenho da força isométrica (8%) e da força 

concêntrica (7%). Estes dados sugerem que para promover a manutenção e/ou 

melhora no desempenho associado à força muscular, a redução parcial do 

volume no TF em atletas pode ser efetiva.  

Similar ao estudo anterior, COUTTS et al. (2007) também verificaram os 

efeitos da redução parcial do volume e da intensidade no TF em atletas de 

rúgbi. Inicialmente os atletas efetuaram de duas a três sessões de TF por 

semana por um período de seis semanas (23-30 séries/78,5-86% 1RM por 

sessão). Após este período foram efetuadas reduções parciais do volume (17-
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21 séries) e da intensidade (55% 1RM) das sessões de TF durante sete dias. 

Após a redução do TF, o desempenho dos atletas apresentou melhoras 

significantes na força dinâmica máxima (43,6% em MMII e 15% em MMSS), na 

potência de MMII (28%) e na altura do salto vertical (6%). Entretanto, não 

foram efetuadas comparações com outras estratégias de redução das variáveis 

do TF, o que pode limitar a aplicação dos resultados do estudo.   

Em outro estudo, foram verificadas as influências da redução parcial do 

TF por um período de quatro semanas. IZQUIERDO et al. (2007) testaram o 

efeito do DE e da redução parcial do volume das sessões de TF sobre a força 

máxima, a potência e o desempenho do salto vertical (SV) em atletas de pelota 

basca, após dezesseis semanas de TF prévio. Neste estudo, o grupo A efetuou 

o DE enquanto o grupo B reduziu parcialmente o volume de repetições, 

concomitante ao aumento da intensidade e a manutenção da frequência 

semanal (2 sessões/semana) por mais 4 semanas. Ao final do estudo, o grupo 

A teve reduções significantes na altura do SV (3%), na força máxima (9% e 

6%) e na potência (17% e 14%) de MMSS e MMII, respectivamente. Por outro 

lado, o grupo B, aumentou significantemente a força máxima de MMSS (2%) e 

MMII (3%), e manteve o desempenho no salto vertical e na potência de 

membros superiores e inferiores.  

Os dados apresentados sugerem que a redução parcial do TF pode ser 

eficaz para a manutenção do desempenho da força, da potência e do SV. 

Entretanto, o período de redução em relação ao TF aplicado é inferior à 

duração do treinamento prévio (COUTTS et al., 2007; GIBALA, 

MACDOUGALL, SALE, 1994; IZQUIERDO et al., 2007). Outro fator importante 
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é que os estudos que verificam os efeitos da redução parcial com atletas, não 

têm avaliado como a massa muscular pode ser afetada. 

Por outro lado, a redução parcial do TF em indivíduos fisicamente ativos 

tem sido estudada com o intuito de verificar a magnitude das mudanças na 

força, na potência e na massa muscular (GRAVES et al., 1988; TRAPPE, 

WILLIAMSON , GODARD, 2002; TUCCI et al., 1992). Independente do estado 

de treinamento, os efeitos da redução parcial e total do TF em indivíduos 

fisicamente ativos vêm sendo estudada através da manipulação isolada da 

frequência semanal, ou de outro componente da carga total da sessão de 

treino. Poucos estudos verificaram os efeitos da manipulação conjunta de dois 

componentes ou mais da carga de treino durante a redução do TF.  

Analisando a redução isolada da frequência semanal do TF, TUCCI et al. 

(1992) verificaram que após 12 semanas de TF (três sessões semanais com 

duas séries entre 8-12 RM), houve um aumento significante da força isométrica 

máxima (40%) em jovens (33-34 anos) fisicamente ativos. Após este período, 

os sujeitos foram divididos em três grupos distintos, no qual o grupo A passou a 

treinar uma vez a cada duas semanas, o grupo B passou a treinar uma vez a 

cada quatro semanas, e o grupo C efetuou o DE, também por 12 semanas. 

Após o período de redução do TF, foi verificada manutenção dos níveis 

alcançados no desempenho de força nos grupos A e B. Por outro lado, o grupo 

C teve queda significante de 55% na força isométrica, quando comparada a 

medida realizada ao final do período de TF prévio.  

Em outro estudo efetuado com indivíduos fisicamente ativos com 

experiência em TF, GRAVES et al. (1988) verificaram os efeitos da redução da 



8 

 

 

frequência semanal e do volume das sessões do TF por 12 semanas. 

Inicialmente, todos realizaram o TF por 10 semanas, três sessões semanais 

com 3-4 séries numa intensidade entre 7-10 RM. Após as 10 semanas, os 

sujeitos foram divididos em três grupos: o grupo A reduziu a frequência para 

uma sessão por semana, o grupo B reduziu para duas sessões por semana, e 

o grupo C efetuou o DE. O TF reduzido consistiu de uma série de 7-10 RM 

para os músculos extensores de joelhos. Ao final da 12ª semana, os grupos A 

e B, melhoram significantemente o desempenho da força isométrica máxima de 

extensão de joelhos (21%). Por outro lado, o grupo C teve perda significante de 

68% na força isométrica.  Desta forma, os dados apresentados sugerem que 

em indivíduos submetidos ao TF prévio a redução do treinamento pode 

preservar o desempenho de força muscular. Contudo, o nível de experiência 

prévia com TF pode afetar a reposta durante a redução do TF, pois evidências 

têm mostrado que indivíduos mais treinados tendem a apresentar maiores 

índices de manutenção da força, da potência e da massa muscular (FLECK, 

1994; STARON et al., 1991).  

O único estudo que verificou os efeitos da redução parcial do TF sobre a 

massa muscular foi realizado por TRAPPE, WILLIAMSON , GODARD (2002) 

com um grupo de idosos (~70 anos). Neste estudo todos os sujeitos efetuaram 

12 semanas de TF para os músculos extensores de joelho, no qual eram 

realizadas três sessões semanais, contendo três séries de 10 repetições com 

intensidade de 80% 1RM. Posteriormente, os indivíduos foram divididos em 

dois grupos: grupo A o qual foi submetido ao DE e grupo B o qual reduziu 

parcialmente o TF para uma sessão semanal com o mesmo volume e 

intensidade. Ambos os grupos treinaram por mais 12 semanas. Embora o TF 
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inicial tenha promovido ganhos significantes na força (45-53%) e na massa 

muscular (7%), após o período de DE, o grupo A demonstrou perdas 

significantes na força (11%) e na massa muscular (5%). Por outro lado, o grupo 

B manteve os ganhos obtidos durante o TF realizado três vezes por semana. 

Embora os resultados sejam interessantes para auxiliar na organização do TF, 

o estudo foi realizado com idosos, que sofrem de forma mais acentuada a 

perda de massa muscular (HAKKINEN et al., 2000; IVEY et al., 2000; 

KALAPOTHARAKOS, DIAMANTOPOULOS , TOKMAKIDIS, 2010; MELNYK, 

ROGERS , HURLEY, 2009), o que pode limitar a extrapolação dos resultados 

para outras populações.  

Ao analisar os resultados dos estudos parece que a redução parcial 

pode promover a manutenção das adaptações obtidas no TF, assim como 

evitar a ocorrência do DE. Contudo, ainda permanecem pouco esclarecidas 

como a redução conjunta de diferentes componentes da carga de total de 

treinamento (frequência e volume da sessão) pode afetar o desempenho da 

força e da potência muscular em indivíduos fisicamente ativos. Outro aspecto 

importante é que os estudos citados têm apresentado preocupação em 

compreender os efeitos da redução parcial sobre o desempenho da força e da 

potência muscular. No entanto, o quanto a redução parcial do TF em indivíduos 

jovens e fisicamente ativos pode influenciar a massa muscular permanece 

desconhecido.    
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3.2 Efeitos do DE sobre o desempenho de força, potê ncia e massa 
muscular  

 

Ao contrário da redução parcial das variáveis do treinamento físico, o DE 

pode ser prejudicial às adaptações do treinamento realizado previamente. 

Algumas evidências têm demonstrado que os efeitos do DE é dependente da 

intensidade, do volume e da frequência semanal adotados durante o período 

de treinamento prévio, porém a maioria das investigações que verificaram a 

influência do DE na força muscular, na potência, na altura do salto vertical e na 

massa muscular, em função da magnitude dos componentes da carga de 

treinamento aplicada foi efetuada com indivíduos idosos (FATOUROS et al., 

2005; HAKKINEN et al., 2000; HARRIS et al., 2007; LEMMER, HURLBUT, 

MARTEL, TRACY, IVEY, METTER, FOZARD, FLEG , HURLEY, 2000; 

MELNYK, ROGERS , HURLEY, 2009; TOKMAKIDIS et al., 2009).   

Em um estudo realizado por HAKKINEN et al. (2000) foram comparados 

os efeitos do DE por 3 e 24 semanas na força dinâmica máxima, na força 

isométrica máxima e na massa muscular de indivíduos de meia idade (37-45 

anos) e idosos (62-78 anos), após um período de 24 semanas de TF, realizado 

2x/semana com intensidades entre 50-80% 1RM. O período inicial de TF 

proporcionou ganhos equivalentes entre os grupos na força dinâmica máxima 

(1RM) (27% meia idade e 29% idosos) na força isométrica máxima (22% meia 

idade e 23% idosos) de extensão dos joelhos, na massa muscular do 

quadríceps femoral (7% para ambos) mas não na altura do SV (12% meia 

idade e 26% idosos). Após três semanas de DE, a força isométrica máxima 

sofreu uma redução de 12% somente no grupo de idosos. Quando observado o 

DE após 24 semanas, somente o salto vertical não sofreu diminuições 
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significantes de desempenho para ambos os grupos. Porém, as outras 

variáveis tiveram quedas entre 6% e 12%, sem que nenhuma diferença fosse 

observada entre os grupos. 

 Em outro estudo, FATOUROS et al. (2005) compararam o efeito do DE, 

por 48 semanas, na força dinâmica máxima de MMSS e MMII em indivíduos 

idosos (70-72 anos) após 24 semanas de TF com intensidades de 82% 1RM e 

55% 1RM. Após o TF, houve uma melhora na força de MMSS e MMII; contudo, 

os ganhos obtidos pelo grupo que treinou com 82% 1RM (91% MMSS e 63% 

MMII) foram superiores comparados ao grupo que treinou com 55% 1RM (66% 

MMSS e 43% MMII). Ao final do período de DE, o grupo 55% 1RM perdeu 

totalmente os ganhos obtidos na força de MMII e MMSS, enquanto que o grupo 

82% 1RM reteve 38% da força de MMII e 25% da força de MMSS adquiridas 

no período de TF. 

Contrapondo os dados de FATOUROS et al. (2005), HARRIS et al. 

(2007) verificaram os efeitos do DE por 20 semanas, no qual indivíduos idosos 

(~71 anos) realizaram TF por um período de 18 semanas. Diferentemente dos 

outros estudos, os indivíduos realizaram o TF com carga determinada pelo 

número de repetições máximas (RMs). Os idosos foram divididos em três 

grupos. Um grupo realizou o TF de MMII e MMSS com intensidade de 6RM (4 

séries), outro grupo com intensidade de  9RM (3 séries) e o terceiro grupo com 

intensidade de 15RM (2 séries). Após o TF, os ganhos de força nos três grupos 

foram equivalentes (entre 44% e 51%), sem apresentar diferenças significantes 

entre os grupos. De maneira interessante, a queda da força também foi similar 

entre os grupos após seis (86,5% em média) e 20 semanas (95% em média) 

de DE. 
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Os dados apresentados sugerem que os efeitos do DE sobre o 

desempenho da força, da potência e do SV são afetados de maneira 

determinante quando os períodos de duração do DE são maiores ou 

equivalentes ao período de realização do TF prévio. No entanto, esses estudos 

verificaram isoladamente o quanto a intensidade do TF prévio pode contribuir 

para a queda do desempenho no período de DE, sem observar as possíveis 

implicações sobre a massa muscular.  

Recentemente, outros estudos têm se preocupado em verificar qual a 

magnitude de mudanças na massa muscular, induzidas pelo DE, no qual 

indivíduos idosos são mais afetados (LEMMER, HURLBUT, MARTEL, TRACY, 

IVEY, METTER, FOZARD, FLEG e HURLEY 2000; MELNYK, ROGERS e 

HURLEY 2009; TOKMAKIDIS et al. 2009). No entanto, é possível observarmos 

que tanto jovens quanto idosos são afetados negativamente, apresentando 

perdas significantes na massa muscular e no desempenho da força muscular.    

Um estudo efetuado por TOKMAKIDIS et al. (2009) verificou os efeitos 

do DE por 12 semanas sobre a massa muscular em idosos (~60-74 anos) 

submetidos previamente a um período de 12 semanas de TF para MMII com 

intensidades de 60% e 80% 1RM. Após o período de realização do TF, os 

aumentos na força e na massa muscular foram maiores no grupo que treinou 

com 80% 1RM (40% para extensores do joelho, 30% para flexores do joelho, 

10% para massa muscular de MMII) em comparação com o grupo que treinou 

com 60% 1RM (30% extensores de joelho, 25% flexores de joelho, 6% massa 

muscular de MMII). Após o DE, o grupo que treinou com 80% 1RM apresentou 

menores quedas do desempenho de força (59,6% para extensores do joelho, 

60% para flexores do joelho) e da massa muscular de MMII (65,7%) quando  
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comparado ao grupo que treinou com 60% 1RM, que apresentou quedas de 

64,5% e 62,9% no desempenho de força e quedas de 70% para massa 

muscular de MMII.   

Em outro estudo, LEMMER et al. (2000) compararam os efeitos de 31 

semanas de DE entre jovens (26 anos) e idosos (68 anos). Inicialmente, os 

sujeitos realizaram o TF para os músculos extensores de joelho três vezes por 

semana, durante nove semanas. Depois disso, os sujeitos foram avaliados no 

período de DE em dois momentos sendo a 12ª e 31ª semanas. Após o período 

de TF, todos os grupos aumentaram a força dinâmica de MMII (31% homens 

jovens, 39% mulheres jovens, 27% homens idosos e 29% mulheres idosas). 

Depois de 12 semanas de DE, não houve diminuição significante do 

desempenho para todos os grupos. Porém, após a 31ª semana, os homens e 

as mulheres jovens, apresentaram quedas de 11% e 10%, respectivamente, no 

desempenho da força de MMII, enquanto homens e mulheres idosas 

apresentaram quedas do desempenho da força aos níveis iniciais do estudo  

Recentemente MELNYK, ROGERS e HURLEY (2009) verificaram os 

efeitos de 31 semanas de DE na massa muscular do quadríceps femoral e na 

força dinâmica máxima de MMII em indivíduos jovens (20-30 anos) e idosos 

(65-75 anos), após um período de TF de 9 semanas, realizado três vezes por 

semana. Após o período de TF, foram observados aumentos significantes na 

força dinâmica máxima (10% homens e mulheres jovens, 7% homens idosos e 

13% mulheres idosas) e na massa muscular do quadríceps femoral nas regiões 

distal (7% e 13%), proximal (4% e 9%) e medial (6% e 12%) para jovens e 

idosos, respectivamente. Entretanto, quando observado o comportamento 

dessas variáveis após 31 semanas de DE, somente os homens jovens 
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apresentaram valores mais elevados em comparação ao estágio inicial do 

estudo (7% de perda, enquanto os demais apresentaram em média 14%). Os 

grupos de homens idosos, mulheres jovens e mulheres idosas apresentaram 

quedas dos ganhos obtidos com o TF, sendo observado que as mulheres, 

independentemente da idade, tiveram perda mais acentuada na massa 

muscular (entre 4% e 14%). 

Conjuntamente, os dados apresentados na revisão sugerem que o 

desempenho da força, da potência e da altura do salto vertical no período de 

DE é negativamente afetado nas diferentes populações. No entanto, grande 

parte dos estudos apresentados foi efetuada com idosos, que sofrem maiores 

impactos do DE. Poucos estudos demonstraram o quanto o desempenho da 

potência e a manutenção da massa muscular de indivíduos jovens fisicamente 

ativos são afetados pelo DE. Por outro lado, esses resultados reforçam que a 

redução parcial do TF pode evitar a ocorrência do DE auxiliando na 

manutenção do desempenho e da massa muscular.    

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Procedimentos experimentais 

 

Este estudo teve duração de 18 semanas. Na primeira semana, os 

sujeitos realizaram duas sessões de familiarização aos testes e foram 

submetidos aos testes de força dinâmica máxima de MMII e MMSS (1RM), 

potência de MMII e MMSS e altura do salto vertical. Nas oito semanas 

seguintes os sujeitos realizaram um programa de TF. Durante esse período, 

todos os sujeitos treinaram de maneira progressiva, com acréscimos na 
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frequência semanal e na intensidade de treinamento. Após este período, os 

sujeitos foram distribuídos de forma aleatória, porém balanceada, em três 

diferentes grupos: grupo TFR1 o qual treinou duas vezes por semana com 

redução do volume das sessões, grupo TFR2 que treinou uma vez por semana 

sem redução do volume das sessões e grupo DE o qual interrompeu 

completamente o TF. A duração total desta fase para os três grupos foi 

também de oito semanas. As avaliações da força dinâmica máxima (1RM) e da 

potência de MMII e MMSS, da altura do salto vertical e da área de secção 

transversa muscular (ASTM) de MMII e MMSS foram realizadas antes do início 

do TF, após o seu término (oito semanas) e ao final do período de redução do 

treinamento (no final de 16 semanas). A Figura 1 apresenta um resumo 

esquemático dos procedimentos do estudo. 

 

Figura 1 – Desenho experimental do estudo 
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4.2 Amostra  

 Foram selecionados para participar do estudo 42 sujeitos do sexo 

masculino, fisicamente ativos, mas sem participação prévia em TF. O 

envolvimento com atividades físicas foi identificado com a aplicação de um 

questionário (Anexo 1). Os sujeitos foram admitidos desde que não 

reportassem qualquer problema neuromuscular, articular ou ortopédico nos 

seis meses anteriores ao início do estudo. A amostra final foi composta de 33 

sujeitos, em decorrência de desistência por razões pessoais. Para a alocação 

dos voluntários aos seus respectivos grupos, foi efetuada a distribuição 

baseada na medida de 1RM no exercício meio-agachamento. Uma ANOVA 

one-way mostrou não haver diferenças significantes entre os grupos no 

desempenho no teste de 1RM. Os dados antropométricos e a idade encontram-

se na Tabela 1.  

 

TABELA 1 – Dados antropométricos e idade dos sujeitos (média ± DP)  

  TFR1 TFR2 DE 

N 11 11 11 

Idade 22,7 ± 3,7 23,1 ± 2,8 24,5 ± 4,9 

Estatura (m) 1,73 ± 0,05 1,73 ± 0,06 1,73 ± 0,07 

Peso Corporal (Kg) 77,1 ± 11,9 71,9 ± 6,2 75,4 ± 10,2 
TFR1 - treinamento de força reduzido 1 (2x/semana, 2 x 6-8RM) TFR2 - 

treinamento de força reduzido 2 (1x/semana, 4 x 6-8RM), DE – destreinamento 
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4.3 Mensuração da força dinâmica máxima (1RM) de me mbros superiores 
e inferiores 

 

 Para a realização dos testes de 1RM foram seguidas as orientações da 

Sociedade Americana de Fisiologistas do Exercício (BROWN , WEIR, 2001). 

Os testes foram efetuados nos exercícios meio-agachamento e supino reto no 

aparelho “Smith” (Nakagym, Diadema, São Paulo, Brasil).  

Inicialmente os sujeitos realizaram um aquecimento geral composto de 

cinco minutos de corrida em esteira ergométrica na velocidade de 9 km.h-1 e 

três minutos de exercícios leves de flexibilidade para os segmentos corporais 

envolvidos no teste. Em seguida, foi efetuado o aquecimento específico 

composto de duas séries executadas no próprio exercício (cinco repetições 

com 50% 1RM e três repetições com 70% 1RM, 2 minutos entre séries, 

intensidade estimada na familiarização). Três minutos após o aquecimento 

específico foi realizado o teste de 1RM propriamente dito. O número total de 

tentativas para alcançar o valor máximo não foi maior que cinco. Os 

incrementos na intensidade a cada tentativa foram determinados de acordo 

com a percepção de um avaliador treinado e experiente. Para que a tentativa 

fosse considerada válida, os sujeitos deveriam executar um ciclo completo de 

movimento.  

No exercício meio-agachamento, o ciclo de movimento teve inicio com 

os joelhos em extensão completa. No ponto intermediário do ciclo, os joelhos 

atingiram 90o de flexão, antes de iniciar a fase de extensão. O posicionamento 

na barra bem como dos pés no solo foram anotados e replicados nos testes 

posteriores. O movimento foi finalizado com os joelhos novamente estendidos. 

No exercício supino, as mãos foram posicionadas na barra de maneira 
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confortável, escolhida pelo sujeito; contudo, a mesma foi marcada e replicada 

nos testes posteriores. O ciclo do movimento teve início com os cotovelos 

estendidos, a barra deveria descer até tocar a região torácica (terço superior do 

esterno) e o movimento foi finalizado com a extensão completa dos cotovelos. 

Durante a execução, o quadril, o tronco e a cabeça foram mantidos fixos no 

banco e os pés no solo.  

 

4.4 Mensuração da potência de membros superiores e inferiores 

 

Foram utilizados os mesmos exercícios das mensurações da força 

dinâmica máxima. Antes dos testes, os sujeitos realizaram um aquecimento 

geral de maneira similar ao teste de 1RM. Em seguida, efetuaram o 

aquecimento específico que foi composto por duas séries de cinco repetições 

com 20% 1RM, executadas com velocidade progressiva de repetição para 

repetição. Três minutos após, realizaram a primeira de duas séries de seis 

repetições que compuseram o teste de potência. Para isso, foi utilizada a 

intensidade de 30% 1RM. Os sujeitos foram orientados a efetuar as repetições 

com a maior velocidade possível, seguindo os critérios para controle da 

amplitude de movimento similares ao teste de 1RM. Houve um intervalo de três 

minutos entre as séries do teste. A potência foi medida com o uso de um 

potenciômetro linear (Peak Power, CEFISE®, Nova Odessa, Brasil). Para 

obtenção da medida inicialmente, foi identificado o deslocamento da barra, 

entre dois sinais emitidos pelo aparelho. Conhecido o deslocamento da barra, 

foi utilizada uma diferenciação numérica para efetuar o cálculo da velocidade, 

assim como da aceleração linear da barra. A partir da diferenciação numérica, 
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a velocidade linear da barra foi multiplicada pela força produzida na mesma, 

obtendo-se a potência durante a fase concêntrica do meio agachamento, e do 

supino. Foi utilizada a potência de pico na fase concêntrica dos exercícios para 

a análise estatística. 

 

4.5 Mensuração da altura do salto vertical 

 

 A mensuração da altura do SV foi efetuada através da técnica de salto 

com contra-movimento (SCM), sobre uma plataforma de contato (JumpTest®, 

HidroFit, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil). Os sujeitos foram orientados a 

realizar um movimento descendente seguido por uma extensão das 

articulações dos MMII (tornozelo, joelho e quadril). A amplitude do movimento 

foi auto-selecionada pelos indivíduos avaliados, para não ocorrer interferências 

no padrão de movimento do salto (LAMAS, UGRINOWITSCH, RODACKI, 

PEREIRA, MATTOS, KOHN, TRICOLI, 2012). Foi pedido aos sujeitos que 

mantivessem as mãos na cintura durante os saltos e que a posição corporal 

durante a decolagem e a aterrissagem fossem semelhantes. Os indivíduos 

realizaram cinco tentativas, sendo considerado o melhor desempenho entre 

essas. Entre cada tentativa foi adotado trinta segundos de intervalo. 

 

4.6 Mensuração da área de secção transversa muscula r (ASTM) do braço 
e do quadríceps femoral 

 

A mensuração das ASTM do braço (tríceps braquial+bíceps braquial) e 

do quadríceps femoral foi realizada por imagens de ressonância magnética 
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utilizando-se um aparelho de alto campo magnético de 1,5 Tesla (Signa LX 9.1, 

GE Healthcare, Milwaukee, EUA) com bobina de corpo. 

 Os sujeitos deitaram no aparelho de ressonância magnética na posição 

supina com os joelhos e cotovelos estendidos. Uma visualização inicial dos 

membros inferiores foi realizada para determinar o comprimento entre o 

trocânter maior do fêmur ao epicôndilo lateral da tíbia em um ângulo de 0o. De 

maneira semelhante uma visualização inicial dos membros superiores foi 

efetuada para determinar o comprimento entre a cabeça do úmero e o 

epicôndilo lateral do úmero, que serviu de referência para a medida do corte da 

ASTM do braço. A espessura do corte do escaneamento para a medida da 

ASTM dos sujeitos foi feito com 0,8 cm realizados na porção medial dos 

segmentos superiores e inferiores dos sujeitos. A extensão do mapeamento foi 

marcada a cada 50 mm com um tempo de exposição de três segundos para 

aumentar a qualidade de resolução. A imagem e a escala associada foram 

impressas sobre um padrão de transparência de imagem e transferidas para 

um computador. O corte foi segmentado em quatro componentes (músculo 

esquelético, tecido adiposo subcutâneo, osso e tecido residual) e então a 

ASTM foi tracejada por um analista treinado. A ASTM do quadríceps femoral 

(Figura 2) e do braço (Figura 3) foi determinada pela subtração da área do osso 

e do tecido adiposo usando planimetria computadorizada através de um 

software de análise de imagens (Image J®, NIH). Os valores das medidas na 

perna e braço direito dos sujeitos foram usados para análise dos dados. 
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FIGURA 2 – Visualização da demarcação do perímetro do músculo quadríceps   

femoral 

 

 

FIGURA 3 – Visualização da demarcação do perímetro dos músculos do braço. 

 

4.7 Programa de treinamento de força (TF) 

 

O programa inicial de TF teve duração de oito semanas. Nas primeiras 

quatro semanas, os sujeitos treinaram duas vezes por semana e entre a quinta 

e a oitava semanas a frequência foi de três vezes por semana. Modificações no 

volume e intensidade do treinamento foram realizadas de maneira progressiva. 
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Os sujeitos realizaram nas duas semanas iniciais três séries de 10-12 RM. 

Entre a terceira e a quinta semana, todos realizaram três séries de 8-10 RM. 

Por fim, entre a sexta e a oitava semana, foram realizadas 4 séries de 6-8 RM 

(Tabela 2). Entre as séries foi realizado um intervalo de repouso de um minuto. 

Os exercícios utilizados no estudo foram supino reto, tríceps pulley, meio-

agachamento e cadeira extensora de joelhos.  
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4.8 Período de treinamento de força com carga reduz ida (TFR) 

 Após oito semanas realizando o TF, parte dos sujeitos realizou outras 

oito semanas de TFR. Para isso, a amostra foi dividida em três grupos. O grupo 

TFR1 realizou o TF duas vezes por semana com diminuição do volume de 

treinamento. O grupo TFR2 treinou uma vez por semana, mantendo o volume. 

O grupo DE interrompeu completamente o TF.  

O TFR continuou utilizando os mesmos exercícios do TF.  A intensidade 

do TFR foi igual à utilizada nas últimas semanas do TF. Assim, o grupo TFR1 

realizou 2 séries de 6-8 RM, em cada uma das dezesseis sessões da 

treinamento, enquanto o grupo TFR2 realizou 4 séries de 6-8 RM, em oito 

sessões (Tabela 3).  O intervalo entre as séries de exercícios foi de um minuto.   
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4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

  A utilização do teste de Shapiro-Wilk atestou a normalidade dos dados. 

Em seguida, foi utilizado um modelo misto (3 x 3) para medidas repetidas, 

tendo grupo (TFR1, TFR2 e DE) e tempo (Pré-teste, pós 8 sem TF, pós 8 sem 

TFR) como fatores, para verificar o efeito do TF sobre a força dinâmica 

máxima, a potência, a altura do salto vertical e a ASTM. Quando encontrados 

valores de F significantes, o teste post-hoc de Tukey foi utilizado para 

comparações múltiplas. O nível de significância foi estabelecido em p≤ 0,05. 

 

5. RESULTADOS 

 

Ao final do período de oito semanas de TF foram observados os 

volumes totais de treinamento para os MMII (meio agachamento + cadeira 

extensora) de 129136±17582 kg no grupo TFR1, 117116±15084 kg no grupo 

TFR2 e 123225±13125 kg no grupo DE (p>0,05). Enquanto nos MMSS (supino 

reto + tríceps pulley) foram observados volumes de 87403±18077 kg no grupo 

TFR1, 80632±12388 kg no grupo TFR2 e 83522±15352 kg no grupo DE 

(p>0,05).  

Já ao final do período de oito semanas de redução parcial do TF foram 

observados volumes nos MMII de 63669±8923 kg para o grupo TFR1, 

54384±7418 kg para o grupo TFR2 (p>0,05) e nos MMSS foram observados 

volumes de 45934±7096 kg para o grupo TFR1 e 37983±4905 kg para o grupo 

TFR2 (p>0,05), enquanto o grupo DE cessou completamente o TF. 
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6.1 Força dinâmica máxima (1RM) de membros inferior es e superiores 

  

Após oito semanas de TF, todos os grupos apresentaram aumentos 

significantes da força dinâmica máxima de MMII em relação aos valores pré-

teste (p<0, 0001). Foram verificados aumentos de 27,9 ± 10,7% no grupo 

TFR1, 26,7 ± 7,8% no grupo TFR2 e 28,4 ± 6,0% no grupo DE (Tabela 3).  

 

TABELA 3. Desempenho da força dinâmica máxima (kg, média ± DP) de MMII 
antes, após 8 semanas de TF e após 8 semanas de TFR. 

Pré-Teste Pós  8 sem TF Pós  8 sem TFR 

TFR1 129,7 ± 17,4 165,9 ± 22,3* 170,9 ± 23,3* 

TFR2 130,8 ± 20,5 165,8 ± 14,6* 171,9 ± 15,4* 

DE 129,7 ± 20,6 166,5 ± 17,1* 138,0 ± 25,0 ŧ 
TFR1 - treinamento de força reduzido 1 (2x/semana, 2 x 6-8RM) TFR2 - 

treinamento de força reduzido 2 (1x/semana, 4 x 6-8RM), DE - destreinamento 

*valor pós-teste significantemente maior que pré-teste (p<0, 001) ŧvalor 

significantemente menor que os grupos TFR1 e TRF2 no pós-teste (p<0, 001) 

 

Da mesma maneira, todos os grupos apresentaram aumento na força 

dinâmica máxima de MMSS (p<0, 0001), no qual foram verificados aumentos 

de 37,2 ± 5,3% no grupo TFR1, 38,2 ± 5,6% no grupo TFR2, e 41,8 ± 8,7% no 

grupo DE (Tabela 4).  
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TABELA 4. Desempenho da força dinâmica máxima (kg, média ± DP) de 

MMSS antes, após 8 semanas de TF e após 8 semanas de TFR. 

Pré-Teste Pós  8 sem TF Pós  8 sem TFR 

TFR1 77,5 ± 16,5 106,4 ± 20,3* 111,9 ± 21,1* 

TFR2 64,9 ± 12,3 89,7 ± 12,5* 93,8 ± 13,0* 

DE 72,2 ± 21,3 102,4 ± 19,6* 78,1 ± 19,7 ŧ 
TFR1 - treinamento de força reduzido 1 (2x/semana, 2 x 6-8RM) TFR2 - 

treinamento de força reduzido 2 (1x/semana, 4 x 6-8RM), DE - destreinamento 

*valor pós-teste significantemente maior que pré-teste (p<0, 001)– ŧvalor 

significantemente menor que os grupos TFR1 e TRF2 no pós-teste (p<0, 001) 

 

Após as oito semanas de TFR, os valores também foram 

significantemente maiores nos grupos TFR1 e TFR2 com relação ao grupo DE 

no mesmo instante sendo verificados pequenos aumentos de 3,0 ± 3,4% no 

grupo TFR1 e 3,5 ± 2,7% no grupo TFR2 para MMII, e 5,1 ± 5,2% no grupo 

TFR1 e 4,5 ± 3,9% no grupo TFR2 para MMSS. Já o grupo DE apresentou uma 

queda no desempenho de 17,11 ± 14,0% para MMII e de 23,5 ± 12,6% para 

MMSS (Tabelas 3 e 4).  

 

6.2 Potência de pico de membros superiores e inferi ores 

 

Após oito semanas de TF, todos os grupos apresentaram aumentos 

significantes da potência pico de MMII em relação aos valores pré-teste. Foram 
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verificados aumentos de 12,44 ± 2,9% no grupo TFR1, 12,10 ± 6,4% no grupo 

TFR2 e 11,11 ± 5,1% no grupo DE (p<0, 0001) (Tabela 5).  

 

TABELA 5. Desempenho da potência muscular (watts, média ± DP) de MMII 
antes, após 8 semanas de TF e após  8 semanas de TFR. 

Pré-Teste Pós  8 sem TF Pós  8 sem TFR 

TFR1 550,4 ± 120,7 618,9 ± 125,1* 620,6 ± 122,1* 

TFR2 545,3 ± 226,1 611,5 ± 216,1* 612,7 ± 211,3* 

DE 524,4 ± 134,3  582,7 ± 122,5* 462,2 ± 160,1 ŧ 
TFR1 - treinamento de força reduzido 1 (2x/semana, 2 x 6-8RM) TFR2 - 

treinamento de força reduzido 2 (1x/semana, 4 x 6-8RM), DE - destreinamento 

*valor pós-teste significantemente maior que pré-teste (p<0,001) ŧValor 

significantemente menor que os grupos TFR1 e TRF2 no pós-teste (p<0, 001) 

 

De maneira similar, todos os grupos apresentaram aumento na potência 

pico de MMSS, no qual foram verificados 15,80 ± 6,5% no grupo TFR1, 15,30 ± 

5,3% no grupo TFR2 e 19,30 ± 7,3% no grupo DE (p<0, 0001) (Tabela 6).  

Após oito semanas de TFR, os valores também foram significantemente 

maiores nos grupos TFR1 e TFR2 comparados ao grupo DE no mesmo 

instante. O grupo TFR1 apresentou aumentos de 0,2 ± 1,2% para MMII e 

manteve os mesmos valores para MMSS. Enquanto o grupo TFR2 também 

apresentou aumentos de 0,1 ± 1,2% para MMII, e 0,2 ± 2,2% para MMSS. Por 

outro lado, o grupo DE apresentou quedas de 20,6 ± 41,5% para MMII e queda 

de 15,7 ± 8,8% para MMSS, (p<0, 0001) (Tabelas 5 e 6).  
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TABELA 6. Desempenho da potência muscular (watts, média ± DP) de MMSS 
antes, após 8 semanas de TF e após 8 semanas de TFR. 

Pré-Teste Pós  8 sem TF Pós  8 sem TFR 

TFR1 413,1 ± 72,2 478,6 ± 62,9* 478,6 ± 62,3* 

TFR2 421,5 ± 61,2 486,0 ± 46,4* 487,4 ± 46,3* 

DE 404,8 ± 83,2 483,2 ± 77,7* 407,3 ± 76,5 ŧ 
TFR1 - treinamento de força reduzido 1 (2x/semana, 2 x 6-8RM) TFR2 - 

treinamento de força reduzido 2 (1x/semana, 4 x 6-8RM), DE - destreinamento 

*valor pós-teste significantemente maior que pré-teste (p<0, 001) ŧvalor 

significantemente menor que os grupos TFR1 e TRF2 no pós-teste (p<0, 001) 

 

6.3 Altura do salto vertical  

 

Os dados de desempenho do salto vertical estão apresentados na 

TABELA 7. Foram verificados aumentos significantes na altura do salto vertical 

após oito semanas de TF. O grupo TFR1 apresentou um aumento de 4,5 ± 

1,4%, assim como o grupo TFR2 que demonstrou aumentos de 4,8 ± 1,9%, e, 

o grupo DE que apresentou aumentos de 4,2 ± 1,3%  (p<0,04).  

Após oito semanas de TFR foi verificada uma diminuição significante no 

desempenho somente para do grupo DE, tendo apresentado 4,0 ± 0,9% (p<0, 

001) de redução na altura do salto vertical. Os grupos TFR1 e TFR2 

apresentaram redução não significante de 0,5 ± 1,5% e 0,5 ± 0,9%, 

respectivamente (p<0, 001) (Tabela 7).  
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TABELA 7. Desempenho do salto vertical (cm, média ± DP) antes, após 8 
semanas de TF e após 8 semanas de TFR. 

  Pré Pós  8 sem TF Pós  8 sem TFR 

TFR1 35,5 ± 2,4 37,1 ± 2,5*  36,9 ± 2,6*  

TFR2 35,1 ± 3,6 36,8 ± 3,7*  37,0 ± 3,8*  

DE 35,1 ± 2,2 36,6 ± 2,6*  35,1 ± 2,5ŧ  
TFR1 - treinamento de força reduzido 1 (2x/semana, 2 x 6-8RM) TFR2 - 

treinamento de força reduzido 2 (1x/semana, 4 x 6-8RM), DE - destreinamento 

*valor pós-teste significantemente maior que pré-teste (p<0, 001) ŧvalor 

significantemente menor que os grupos TFR1 e TRF2 no pós-teste (p<0, 001) 

 

6.4 Área de secção transversa muscular 

 

A área de secção transversa muscular apresentou aumentos 

significantes (p<0,001) nos MMII em todos os grupos no momento pós oito 

semanas de TF. Foram observados aumentos de 6,9 ± 3,9% no grupo TFR1, 

6,1 ± 3,6% no grupo TFR2 e 5,8 ± 5,5% no grupo DE (p<0, 0001) (Tabela 8).  

 

TABELA 8. Área de secção transversa (mm2, média ± DP) do quadríceps 
femoral antes, após 8 semanas de TF e após 8 semanas de TFR. 

Pré-Teste Pós  8 sem TF Pós  8 sem TFR 

TFR1 8582,4 ± 968,6  9174,7 ± 969,6*  8965,0 ± 970,6*  

TFR2 8344,3 ± 935,5 8856,8 ± 966,8*   8736,7 ± 931,0*  

DE  8371,1 ± 786,9 8863,5 ± 674,2*  8446,5 ± 907,1 ŧ  
TFR1 - treinamento de força reduzido 1 (2x/semana, 2 x 6-8RM) TFR2 - 

treinamento de força reduzido 2 (1x/semana, 4 x 6-8RM), DE - destreinamento 

*valor pós-teste significantemente maior que pré-teste (p<0, 001) ŧvalor 

significantemente menor que os grupos TFR1 e TRF2 no pós-teste (p<0, 001) 
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Da mesma maneira, todos os grupos apresentaram aumento na ASTM 

de MMSS, no qual foram observados 7,1 ± 4,0% no grupo TFR1, 8,8 ± 3,1% no 

grupo TFR2 e 8,6 ± 3,0% no grupo DE (p<0, 001) (Tabela 9).  

 

TABELA 9. Área de secção transversa (mm2, média ± DP) do braço antes, 
após 8 semanas de TF e após 8 semanas de TFR. 

Pré-Teste Pós  8 sem TF Pós  8 sem TFR 

TFR1 5560,0 ± 803,6 5957,5 ± 754,7* 5967,8 ± 799,9* 

TFR2 5149,0 ± 681,2 5606,7 ± 693,5* 5520,5 ± 691,3* 

DE 5723,5± 1051,8 6216,0 ± 1153,5* 5860,0 ± 1156,7 ŧ 

TFR1 - treinamento de força reduzido 1 (2x/semana, 2 x 6-8RM) TFR2 - 

treinamento de força reduzido 2 (1x/semana, 4 x 6-8RM), DE - destreinamento 

*valor pós-teste significantemente maior que pré-teste (p<0,001)  ŧvalor do 

grupo DE significantemente menor que os grupos TFR1 e TRF2 no pós-teste 

(p<0,001) 

 

Após oito semanas de TFR, os valores também foram significantemente 

maiores nos grupos TFR1 e TFR2 comparados ao grupo DE no mesmo 

instante. Foram verificados valores de 2,2 ± 4,1% no grupo TFR1, 1,3 ± 1,8% 

no grupo TFR2 para MMII, e valores de 0,1 ± 2,8% no grupo TFR1,e 1,5 ± 

1,6% no grupo TFR2 para MMSS. Por outro lado o grupo DE apresentou 

quedas de 4,7 ± 7,0% para MMII e de 5,7 ± 4,5% para MMSS (p<0,005) 

(Tabela 8 e 9).  
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6. DISCUSSÃO 

 

O objetivo do estudo foi investigar os efeitos da redução do volume e da 

frequência de treinamento, após um período de TF, sobre o desempenho de 

força e de potência e a alteração na massa muscular dos membros superiores 

e inferiores em indivíduos fisicamente ativos. Os principais achados do 

presente estudo foram: 1) ganhos similares de desempenho e de massa 

muscular entre os grupos após o programa de TF por oito semanas e 2) 

manutenção destes ganhos em magnitudes semelhantes entre os grupos que 

efetuaram o TFR. 

A seguir serão apresentados os possíveis fatores que podem ter afetado 

o desempenho da força dinâmica máxima, a potência muscular, a altura do 

salto vertical e a área de secção transversa muscular após o TF e o TFR. 

 

7.1 Força dinâmica máxima (1RM) de membros inferior es e superiores 

 

 Ao término do período inicial de oito semanas de TF, foram observados 

ganhos na força dinâmica máxima de MMII em todos os grupos, no qual o 

grupo TFR1 apresentou um aumento de 27,9%, enquanto o grupo TFR2 e o 

grupo DE apresentaram aumentos de 26,7% e 28,4%, respectivamente 

(p<0,001). De maneira similar, foram verificados ganhos na força de MMSS da 

ordem de 37,2% para o grupo TFR1, 38,2% para o grupo TFR2 e 41,8% para o 

grupo DE (p<0,001). Interessantemente, após as oito semanas de TFR, foram 

observadas manutenção na força máxima de MMII e MMSS nos grupos TFR1 

e TFR2, enquanto que o grupo DE apresentou quedas de 17,6% no 
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desempenho da força de MMII e de 22,5% nos MMSS em comparação aos 

valores pós oito semanas de TF (p<0, 001). 

Esses resultados estão de acordo com os apresentados pela maioria 

dos estudos que investigaram os efeitos da redução parcial do TF (GRAVES et 

al., 1988; IZQUIERDO et al., 2007; TRAPPE, WILLIAMSON , GODARD, 2002). 

No entanto, esse estudo é o primeiro que verificou os efeitos da redução parcial 

do TF em MMII e MMSS, com a manipulação simultânea do volume da sessão 

e da frequência semanal do TF.  

Após um período de 16 semanas de TF (3-5 séries de 6-10 repetições, 

80-90% 1RM) IZQUIERDO et al. (2007) organizaram 4 semanas de redução do 

volume das sessões do TF (2-3 séries de 2-4 repetições, 90-95% 1RM) sem 

modificações na frequência semanal (2x/semana). No final do TFR foram 

observados aumentos de 3% na força dinâmica máxima de MMII e 2% na força 

máxima de MMSS. Por outro lado, o grupo que foi submetido ao mesmo 

período de DE apresentou quedas de 6% e 9% na força dinâmica máxima de 

MMII e MMSS, respectivamente.  

Resultados semelhantes foram observados em outra investigação.  No 

estudo efetuado por TRAPPE, WILLIAMSON, GODARD (2002), após um 

período de 12 semanas de TF para MMII (3 séries de 10 repetições, 80% 

1RM), foi organizado um período de 12 semanas de redução da frequência 

semanal (1x/semana), sem modificações no volume da sessão (3 séries de 10 

repetições, 80% 1RM). No final do TFR, não foram verificadas mudanças na 

força máxima dos extensores de joelho no grupo que efetuou a redução do TF. 

Por outro lado, o grupo que foi submetido ao DE durante o mesmo período e 
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teve queda de 11% do desempenho da força máxima dos extensores de joelho. 

Nos estudos IZQUIERDO et al. (2007) e TRAPPE, WILLIAMSON, GODARD 

(2002), foram observadas manutenção das adaptações obtidas com o TF, após 

o período de TFR. 

No presente estudo, a redução do volume das sessões e da frequência 

semanal foram utilizadas para verificar qual das variáveis poderia afetar mais o 

desempenho após um período de TFR. Contudo, a característica da amostra 

deste estudo em comparação com a literatura, pode ter sido o principal fator 

para não ter sido encontrada diferenças entre os grupos que mantiveram o TF, 

já que estudos mostram que jovens fisicamente ativos parecem sofrerem 

menores impactos da redução do TF, comparados a idosos e atletas (GARCIA-

PALLARES et al., 2010; IZQUIERDO et al., 2007). 

O estudo que mais se assemelha ao presente estudo foi efetuado por 

GRAVES et al. (1988), em que após um período de 10 semanas de TF (3 

séries de 7-10 repetições, 80% 1RM) foi organizado um período de 12 

semanas de TFR, no qual indivíduos fisicamente ativos foram divididos em três 

grupos: grupo A que efetuou redução na frequência semanal (1x/semana) e 

grupo B que reduziu tanto a frequência semanal (1x/semana) quanto o volume 

das sessões de TF (1 série de 7-10 repetições) sem modificações na 

intensidade (80% 1RM), enquanto o grupo C efetuou o DE. Ao término desse 

período foi observado que os grupos A e B melhoraram de maneira similar o 

desempenho da força máxima de MMII em 21%, enquanto o grupo C 

apresentou queda de 68%. 
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 No presente estudo, o que pode ter contribuído para a manutenção da 

força observada nos grupos TFR1 e TFR2 é a magnitude da redução do 

volume total de treinamento durante o período de TFR. Segundo MUJIKA, 

PADILHA (2003) a redução do volume total de treinamento deve ser realizada 

entre 60-90%, para que seja possível aperfeiçoar o desempenho e otimizar a 

recuperação do estresse residual do  treinamento prévio. No presente estudo o 

volume total de treinamento para MMII foi reduzido em 50,7% no grupo TFR1 e 

53,5% no grupo TFR2.  Da mesma maneira, o volume total de treinamento para 

MMSS foi reduzido em 47,4% no grupo TFR1 e 52,9% no grupo TFR2, 

respectivamente. Embora os valores encontrados no presente estudo não 

estejam na faixa apontada por MUJIKA, PADILHA (2003), possivelmente a 

redução empregada no período de TFR foi suficiente para auxiliar na 

recuperação do estresse residual acumulado durante o período inicial de TF. 

Por outro lado, um aspecto importante que foi observado no presente 

estudo são as diferenças entre os segmentos corporais no grupo DE, após o 

período de TFR. A partir dos resultados obtidos foram observadas diferenças 

na magnitude do desempenho da força no grupo DE após o período de TFR, 

em que foram observadas quedas de 17,11% para MMII e queda de 23,5% 

para MMSS, respectivamente. O que pode explicar essas diferenças é o 

tamanho do segmento muscular, no qual os MMII são maiores, possuem um 

maior número de unidades motoras, e são mais expostos a atividades da vida 

diária, o que implica em maior ativação muscular e recrutamento de unidades 

motoras (ABE, DEHOYOS, POLLOCK , GARZARELLA, 2000; CURETON, 

COLLINS, HILL , MCELHANNON, 1988; WELLE, TOTTERMAN , THORNTON, 

1996). Desta maneira, é possivel que  um periodo de DE, pode promover 
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modificações mais pronunciadas no desempenho da força de MMSS em 

comparação aos MMII (MUJIKA , PADILHA, 2000a; FATOUROS et al., 2005; 

IZQUIERDO et al., 2007).  

 Desta maneira, podemos concluir que um período de TFR, com duração 

similar ao período de TF prévio, efetuado com a manipulação isolada ou 

simultânea da frequência semanal e do volume da sessão de treino é capaz de 

promover manutenção dos ganhos de força dinâmica máxima nos MMII e 

MMSS.   

 

7.2 Potência de pico de membros superiores e inferi ores 

 

 O TF é utilizado por diversos profissionais envolvidos com preparação 

física, com o intuito de aperfeiçoar o desempenho da potência (HERMASSI, 

CHELLY, TABKA, SHEPHARD, CHAMARI 2011; VILLAREAL, IZQUIERDO, 

GONZALEZ-BADILHO 2011).  Evidências têm demonstrado que o TF promove 

melhora de diversos aspectos relacionados ao desempenho da potência, como 

a taxa de desenvolvimento de força (TDF), a maximização do recrutamento de 

unidades motoras (UMs) e o desenvolvimento da coordenação intramuscular 

(ANDERSEN , AAGAARD, 2006; CREWTHER, CRONIN , KEOGH, 2005; 

ENOKA, 1997). Desta forma pode-se afirmar que a exposição a um programa 

de TF pode provocar alterações significativas no desempenho da potência em 

MMII e MMSS.  

Após oito semanas de TF para indivíduos destreinados, realizado 

2x/semana, contendo 2-4 séries de 10-4RM, tendo a intensidade ajustada em 

função do número de repetições, LAMAS, DREZNER, TRICOLI, 
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UGRINOWITSCH (2008) verificaram um aumento significante de 9,2% no 

desempenho de potência de MMII, em comparação ao período inicial do 

estudo. De maneira similar, o estudo efetuado por JIDOVTSEFF, CROISIER, 

SCIMAR, DEMOULIN, MAQUET, CRIELAARD (2008) reportou melhoras na 

potência de MMSS entre 7-12%, em indivíduos fisicamente ativos após seis 

semanas de TF, contendo 3-4 séries, intensidades entre 60-98% 1RM, e 

frequência de 3x/semana. Em outro estudo HERMASSI, CHELLY, TABKA, 

SHEPHARD, CHAMARI (2011) verificaram aumentos significantes de 12% no 

desempenho da potência de MMII e aumento de 11,5% no desempenho da 

potência de MMSS em atletas de handebol, após oito semanas de TF 

(2x/semana, 3-6 séries, intensidades entre 80-95% 1RM).  

De maneira similar aos estudos relatados, o presente estudo observou 

alterações significantes no desempenho da potência após o período de oito 

semanas de TF. Foram verificados aumentos na potência de MMII no qual o 

grupo TFR1 apresentou 12,4%, o grupo TFR2 apresentou 12,2%, e o grupo DE 

apresentou 11,11%. De maneira similar foram observados aumentos na 

potência de MMSS em que o grupo TFR1 apresentou 15,8%, o grupo TFR2 

apresentou 15,3%, e o grupo DE apresentou 19,3%.   

Por outro lado, poucos estudos demonstraram os efeitos do TFR sobre o 

desempenho da potência em MMII e MMSS. Após um período de 16 semanas 

de TF (3-5 séries de 6-10 repetições, 80-90% 1RM) IZQUIERDO et al. (2007) 

organizaram quatro semanas de redução do volume das sessões do TF (2-3 

séries de 2-4 repetições, 90-95% 1RM) sem modificações na frequência 

semanal (2x/semana). No final do TFR foram observados aumentos 

significantes de 3% no desempenho da potência de MMII, enquanto no 



39 

 

 

desempenho dos MMSS não foram notadas diferenças em comparação ao final 

do período inicial de TF.  

Resultados semelhantes foram observados por COUTTS et al. (2007) 

que após um período de seis semanas de TF (3-6 séries de 6-10 repetições, 

80-90% 1RM), organizaram sete dias em que foi efetuada a redução parcial do 

volume das sessões de TF (3 séries) e da intensidade (55% 1RM), sem 

modificações na frequência semanal. No fim do TFR, foi reportado um aumento 

de 28% no desempenho da potência de MMII em atletas de rúgbi, em 

comparação com os resultados observados ao término do TF.  

 No presente estudo após o período de oito semanas de TFR, o 

desempenho da potência de MMII e MMSS nos grupos TFR1 e TFR2 

permaneceu semelhante ao que foi observado ao término do TF. Enquanto o 

grupo DE apresentou quedas de 15,7% e 20,6% nos MMII e MMSS, 

respectivamente, em relação aos resultados pós-TF (p<0,001). Desta forma, os 

resultados obtidos apontam que o período de TFR preservou o desempenho da 

potência.  

No período de TFR, a manutenção dos estímulos do TF, possibilitou 

preservar o nível de desempenho obtido na força dinâmica máxima. Segundo 

CREWTHER et al. (2005), a força dinâmica máxima possibilita aperfeiçoar a 

coordenação intramuscular, e consequentemente aumentar a capacidade 

coordenativa dos segmentos musculares. Desta forma, a manutenção do 

desempenho da força dinâmica máxima, encontrada no estudo pode ter 

auxiliado na manutenção do desempenho da potência. 
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De maneira similar ao que foi encontrado no comportamento da força 

máxima, é possível concluir que do ponto de vista prático, a redução parcial do 

TF, pode promover a manutenção no desempenho da potência muscular. No 

entanto, permanecem pouco esclarecidas como as adaptações fisiológicas e 

mecânicas podem contribuir para a manutenção do desempenho da potência 

após um período de TFR. 

 

7.3 Altura do salto vertical 

 

Após as oito semanas iniciais de TF, ocorreram aumentos de 3,7%, 

4,1% e 4,1% na altura do salto vertical para os grupos TFR1, TFR2 e DE, 

respectivamente, em relação ao pré-teste (p<0, 001). No entanto, com a 

aplicação do TFR foi observada manutenção no desempenho do salto nos 

grupos TFR1 e TFR2 enquanto o grupo DE retornou aos valores pré-TF. 

 HERMASSI et al. (2011) também verificaram aumentos de 12% na 

altura do SV em atletas de handebol, após oito semanas de TF, realizado 

2x/semana, contendo 3-6 séries de meio agachamento, com intensidades entre 

80-95% 1RM. Similar a este estudo, no estudo realizado por IZQUIERDO et al. 

(2007), após um período inicial de 16 semanas de TF (3-5 séries de 6-10 

repetições, 80-90% 1RM), foram efetuadas quatro semanas de redução do 

volume das sessões do TF (2-3 séries de 2-4 repetições, 90-95% 1RM) sem 

modificações na frequência semanal (2x/semana). Após o período inicial de TF, 

foram observadas melhoras significantes de ~10% no desempenho do SV em 

atletas de pelota basca. No entanto, ao final do TFR foi observada a 

manutenção dos ganhos no desempenho do SV no grupo que efetuou a 
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redução do TF, enquanto o grupo que efetuou o DE apresentou perda total dos 

ganhos obtidos com o período inicial de TF.   

Em outro estudo, COUTTS et al. (2007), após um período de seis 

semanas de TF (3-6 séries de 6-10 repetições, 80-90% 1RM), organizaram 

sete dias em que foi efetuada a redução parcial do volume das sessões de TF 

(3 séries) e da intensidade (55% 1RM), sem modificações na frequência 

semanal. Após o período de seis semanas de TF não foram verificadas 

mudanças significantes no desempenho do SV. No entanto, foi verificado um 

aumento de 6% no desempenho do SV após efetuarem a redução parcial do 

volume das sessões de TF (17-21 séries) e da intensidade (55% 1RM) por 

apenas sete dias.   

A partir dos resultados é possível supor que o TF aplicado foi eficaz para 

a melhora de adaptações que podem auxiliar no desempenho do SV. Isso pode 

ter ocorrido pela capacidade de transferência que o TF possibilita com o 

aumento da capacidade de aplicação de força ao solo, melhoria da 

coordenação intramuscular, e do impulso concêntrico, que podem influenciar 

diretamente o desempenho do SV, por possibilitar modificações favoráveis no 

padrão coordenativo do movimento (CRONIN, MCNAIR, MARSHALL 2002; 

MCBRIDE  et al., 2002; YOUNG, MCLEAN, ARDAGNA, 1995; HAKKINEN, 

1985). De acordo com CRONIN et al. (2002) essas modificações que ocorrem 

no padrão coordenativo após a realização do TF, estão associadas as 

melhoras na capacidade do sistema nervoso central coordenar e ativar 

músculos agonistas, sinergistas e antagonistas, o que desencadeia aumentos 

significativos na TDF, e consequentemente promove melhoras na velocidade e 

na aceleração durante a realização do salto. Corroborando com esses 
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achados, MC BRIDE et al. (2002) demonstraram melhora na velocidade de 

decolagem e na coordenação intramuscular durante a realização do SV em 

indivíduos treinados, após oito semanas de TF.  

Desta forma, podemos concluir que a redução parcial do TF é capaz de 

promover a manutenção no desempenho do SV. Embora este estudo não 

tenha avaliado os mecanismos que podem afetar o desempenho do SV, é 

possível especularmos que o TF prévio tenha provocado alterações 

significativas nessas variáveis, e o TFR pode ter contribuído para a 

manutenção das adaptações obtidas sobre essas variáveis. 

 

7.4 Área de secção transversa muscular  

 

A hipertrofia muscular decorrente da realização do TF, pode contribuir 

diretamente com o desempenho da força dinâmica máxima, da potência 

muscular e do desempenho de atividades motoras como o salto vertical 

(FOLLAND , WILLIAMS, 2007; JONES, BISHOP, WOODS , GREEN, 2008; 

YOUNG, 2006), além de ser um fator importante do estado de saúde, e 

qualidade de vida de diferentes populações (KELL, BELL , QUINNEY, 2001; 

KRAEMER, ADAMS, CAFARELLI, DUDLEY, DOOLY, FEIGENBAUM, FLECK, 

FRANKLIN, FRY, HOFFMAN, NEWTON, POTTEIGER, STONE, RATAMESS , 

TRIPLETT-MCBRIDE, 2002). Ao término das oito semanas de TF foram 

observados ganhos de 6,9%, 6,1% e 5,8% na ASTM dos MMII e aumentos de 

7,1%, 8,8% e 8,6% nos MMSS para os grupos TFR1, TFR2 e DE, 

respectivamente, em relação ao pré-teste (p<0, 001).  
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Os estudos que mediram as alterações na ASTM após um período de 

TF têm demonstrado resultados similares ao presente estudo. OGASAWARA 

et al. (2011) verificaram aumentos de 8% e 15% na ASTM do bíceps braquial e 

do peitoral maior, respectivamente, em indivíduos fisicamente ativos com idade 

de 24,7 anos, após efetuarem seis semanas de TF, contendo 3 séries, 10 

repetições com intensidade de 80% 1RM e frequência semanal de 3x/semana. 

De maneira similar HAKKINEN et al. (2000) também verificaram aumentos 

significantes de 7% na ASTM dos extensores de joelho de idosos com idades 

entre 62-78 anos, após efetuarem doze semanas de TF, contendo 3-4 séries 

com intensidades entre 50-80% 1RM e frequência de 3x/semana. Em outro 

estudo, realizado por ABE et al. (2000), foram observados aumentos entre 12-

21% na ASTM de MMSS, e aumentos de 7-9% na ASTM de MMII, em 

indivíduos fisicamente ativos com idades entre 25-50 anos, após realizarem 

doze semanas de TF contendo 3 séries, 8-12 repetições, com intensidade 

inicial entre 60-80% de 1 RM, sendo ajustada em função da carga máxima para 

realizar o numero de repetições previstas.  

Esses dados corroboram com os achados de WERNBOM, 

AUGUSTSSON , THOMEE (2007), os quais mostram que o TF aplicado por um 

período de oito semanas resulta num aumento médio de 8,8% e 15,8% na 

ASTM dos MMII e dos MMSS, respectivamente, em indivíduos fisicamente 

ativos com idades entre 25-50 anos. Por outro lado, ao término do período de 

TFR, foram verificados pequenos aumentos, porém sem significância de 2,1% 

e 1,3% na ASTM dos MMII e manutenção dos valores de MMSS nos grupos 

TFR1 e TFR2, respectivamente. Já no grupo DE foram observadas quedas 

significantes de 4,7% e 5,7% nos MMII e MMSS, respectivamente. Esses 
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resultados corroboram com os achados de TRAPPE, WILLIAMSON, GODARD 

(2002) que após um período de 12 semanas de TF para MMII (3 séries de 10 

repetições, 80% 1RM), foi organizado um período de 12 semanas de redução 

da frequência semanal (1x/semana), sem modificações no volume da sessão (3 

series de 10 repetições, 80% 1RM). No final do TFR os pesquisadores 

observaram manutenção dos ganhos obtidos na ASTM de MMII no grupo que 

efetuou o TFR, enquanto o grupo que efetuou o DE durante o mesmo período 

apresentou perda de 5% na ASTM de MMII. 

De maneira similar ao presente estudo, diversas evidências têm 

demonstrado diminuição significante da ASTM após um período de DE. 

MELNYK et al.  (2009) verificaram 7% de perda na ASTM de MMII em 

indivíduos jovens, fisicamente ativos com idades entre 20-30 anos, após 31 

semanas de DE subsequentes a um período de TF com duração de nove 

semanas, contendo 5 séries, 5-20 repetições e intensidade ajustada em função 

do número de repetições.  De maneira similar, no estudo de HAKKINEN et al. 

(2000) foram observadas perdas significantes de  6-12% na ASTM de MMII em 

indivíduos de meia-idade, após 24 semanas de DE, subsequentes a um 

período de TF com duração também de 24 semanas, contendo 10-15 

repetições, intensidade entre 50-80% 1RM. Desta forma podemos afirmar que 

o DE promove a perda dos ganhos obtidos na ASTM após um programa de TF 

prévio.  

Levando em consideração os dados apresentados, podemos concluir 

que a realização de períodos de TFR, quando o individuo ficar impossibilitado 

de manter o programa de TF previamente elaborado, pode contribuir para a 

manutenção da ASTM, independente do segmento muscular. Embora o estudo 



45 

 

 

não tenha avaliado mecanismos fisiológicos, é possível especularmos que o 

período de TFR tenha contribuído para manutenção dessas variáveis.  

 

7. CONCLUSÃO 

 

Embora alguns estudos tenham demonstrado que o TFR seja capaz de 

preservar as adaptações obtidas com a realização do TF, o conhecimento 

sobre o quanto a redução parcial das variáveis do TF pode afetar o 

desempenho físico e a massa muscular em indivíduos fisicamente ativos ainda 

permanece escasso (COUTTS et al., 2007; IZQUIERDO et al., 2007; TRAPPE, 

WILLIAMSON , GODARD, 2002). Até o momento somente um estudo verificou 

os efeitos da redução parcial do TF, efetuando a manipulação de mais de um 

componente da carga de treino (GRAVES et al., 1988).  

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

redução parcial do TF em indivíduos jovens fisicamente ativos, no qual o 

principal achado foi que a manutenção do desempenho da força, da potência, 

do salto vertical e da hipertrofia muscular nos TFR1 e TFR2 ocorreu de 

maneira similar. Do ponto de vista prático nosso estudo demonstrou que é 

possível preservar as adaptações obtidas com o TF durante um período de 

redução parcial do TF com manipulação da frequência semanal, e do volume 

das sessões do TF efetuado previamente. 
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9.  Anexo 1 - Informação pessoal e questionário de atividade física 

 

Nome:_____________________                 Data de nascimento: ____________ 

Estatura:__________________        Peso corporal:________________ 

 

Você já se envolveu sistematicamente com qualquer tipo de treinamento de força? 

_______ 

Você teve qualquer tipo de lesão no cotovelo/ombro/punho/joelho/quadril/tornozelo ou 

algum problema neuromuscular nos últimos 6 meses? 

Sim ( )   Não ( )  

 

Questionário de atividade física 

Pelo menos nos últimos 06 meses, quais das seguintes atividades você tem feito 

regularmente? 

1- Correr pelo menos 3 vezes por semana   Sim ( )  Não ( ) 

 

2- Praticado esportes como basquete, vôlei, futebol, handebol ou tênis pelo 

menos 2 vezes por semana     Sim ( )  Não ( ) 

 

3- Pedalado pelo menos 3 vezes por semana   Sim ( )  Não ( ) 

 

4- Nadado pelo menos 3 vezes por semana   Sim ( )  Não ( ) 

 

5- Outros _________________________________  
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10. Anexo II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
(Instruções para preenchimento ao final) 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

1. DADOS DO INDIVÍDUO 

Nome completo  

 

Sexo  Masculino 

  Feminino 

 

RG  

Data de nascimento  

Endereço completo  

CEP  

Fone  

e-mail  

 

 

2. RESPONSÁVEL LEGAL 

Nome completo  

Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.)  

 

Sexo  Masculino 

  Feminino 

 

RG  

Data de nascimento  

Endereço completo  

CEP  

Fone  

e-mail  
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II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 

1. Título do Projeto de Pesquisa 

Efeito da redução do treinamento de força sobre a manutenção da massa muscular e o desempenho 
da força máxima e potência  

 

2. Pesquisador Responsável 

Prof. Dr. Valmor Tricoli 

 

3. Cargo/Função 

Prof. Associado (Livre – docente) 

 

4. Avaliação do risco da pesquisa: 

 RISCO MÍNIMO x RISCO BAIXO  RISCO MÉDIO  RISCO MAIOR 

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo) 

 

5. Duração da Pesquisa 

6 MESES 

 

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU REPRESENTANTE  LEGAL SOBRE 
A PESQUISA, DE FORMA CLARA E SIMPLES, CONSIGNANDO: 

 

1. OBJETIVO: verificar os efeitos da redução do treinamento de força (TF) sobre a 

massa muscular de membros superiores e inferiores (braços e pernas), e o 

desempenho da força máxima e potência muscular. 

 

2. JUSTIFICATIVA: a redução do treinamento é efetuada quando complicações por 

lesões, ou eventos que limitam a realização do programa de treinamento prévio. 

Compreender o quanto as adaptações do TF são afetadas pela redução do treino, 

pode fornecer informações importantes para melhor organização do treinamento, e 

evitar a perda das adaptações obtidas previamente. 
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3. Desconfortos e riscos esperados ; Os riscos envolvidos na participação deste 

estudo são mínimos. Você poderá sentir um pouco de dor muscular tardia (24-72 

horas após). A dor muscular tardia decorrente dos esforços máximos realizados 

nos exercícios de força é similar à dor que ocorre após um treinamneto intenso de 

musculação. Este desconforto será mínimo e não impedirá você de prosseguir com 

as suas atividades diárias.  

 

 

4. Benefícios que poderão ser obtidos: Não haverá compensação financeira pela 

sua participação neste estudo. No entanto, você receberá um relatório completo do 

seu desempenho ao longo da pesquisa e das avaliações efetuadas. 

 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE G ARANTIAS DO 
SUJEITO DA PESQUISA: 
 

5. Retirada do Consentimento: Você tem a liberdade de RETIRAR SEU CONSENTIMENTO 
a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem nenhum constrangimento ou 
prejuízo financeiro. 

 

6. Aspecto Legal: Elaborados de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de 
pesquisa envolvendo seres humanos atendendo à Resolução n.º 196, de 10 de outubro de 
1996, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde – Brasília – DF. 

 

7. Garantia do Sigilo: Os pesquisadores asseguram a privacidade dos voluntários quanto aos 
dados confidenciais envolvidos na pesquisa.  

8. Formas de Ressarcimento das Despesas decorrentes  da Participação na Pesquisa:  
Os pesquisadores responsáveis pelo estudo se colocam a disposição para esclarecer, a 
qualquer momento, as possíveis dúvidas sobre os procedimentos, riscos e benefícios 
proporcionados pelo estudo. Além disso, você tem o direito de se retirar a qualquer momento 
do estudo sem que isso lhe proporcione qualquer prejuízo ou transtorno. As informações 
obtidas durante o estudo ficarão guardadas sob sigilo e privacidade absolutos. Em caso de 
qualquer emergência médica, os responsáveis pelo estudo lhe acompanharão ao Hospital 
Universitário (HU) que se localiza na Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 - Cidade Universitária- 
Fone: 3039-9468. 

 

9. Local da Pesquisa:  A pesquisa será desenvolvida no laboratório de adaptações ao 
treinamento de força da Escola de Educação Física e Esporte da USP, localizado na Av. 
Professor Mello Moraes, 65, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo CEP 05508-030. 

 
V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCO RRÊNCIAS 
CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 
 

Prof. Lucas Duarte Tavares – (11) 9482-2068 

Prof. Dr. Valmor Tricoli – (11) 3091-2139 
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Escola de Educação Física e Esporte – EEFEUSP 

Av. Prof. Mello Moraes, 65, Cidade Universitária – São Paulo  

 

VI. - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Sem observações 

 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa. 

 

São Paulo, _____/_____/_____ 

 

 

 

assinatura do sujeito da pesquisa  assinatura do pesquisador 

ou responsável legal  (carimbo ou nome legível) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


