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RESUMO 
 

O treino concorrente (TC), que combina na mesma sessão, exercícios predominantemente 
aeróbios (EPA) com exercícios de treino de força (ETF) é muito popular em academias, 
ginásios e Health-Clubs, quando o objetivo é o emagrecimento. Neste tipo de programa de 
exercícios a obtenção de um dispêndio energético superior é importante. Contudo, a 
manutenção de um ambiente anabólico favorável, voltado para a manutenção da massa 
muscular é igualmente importante. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi analisar 
como a ordem de execução do EPA em relação aos ETF no TC influencia os níveis de 
testosterona (total - TT e livre - TL), cortisol (C), hormona de crescimento (HC) e IGFBP-3 em 
homens treinados no TC. Oito voluntários do sexo masculino, com idades entre 20 e 31 anos, 
foram sujeitos a três sessões de estudo, com ordem de realização randomizada, diferindo 
entre si somente na ordem de execução do EPA em relação aos ETF, nomeadamente: i) EPA 
antes do ETF (AF); ii) EPA entre dois blocos de ETF (AFAFA); e iii) o EPA após os ETF (FA). 
A estruturação das sessões quando aos EPA e ETF foi efetuada tendo em conta a promoção 
de dispêndio energético superior durante e após sessão de treino. Foram medidas as 
respostas agudas hormonais nos momentos antes (T0), imediatamente após (T1) e 15 
minutos após (T2) a realização das sessões exercícios. Foi observado um efeito momento, 
significativo, em todas as variáveis hormonais estudadas (F(2,42) = 5.864, p = 0.006 e ηp

2 = 
0.218; F(2,42) = 4.794, p = 0.013 e ηp

2 = 0.186; F(2,42) = 21.696, p < 0.0001 e ηp
2 = 0.508; F(2,42) = 

19.293, p < 0.0001 e ηp
2 = 0.479; F(2,42) = 24.801, p < 0.0001 e ηp

2 = 0.541, TT, TL, C, HC e 
IGFBP-3, respetivamente). Não foram observadas interações significativas, momento x 
sessões de exercício e nem efeito de sessão. Quando analisada cada sessão individualmente, 
observou-se: um aumento na HC de T0 para T1 (p = 0.029, p = 0.047 e p = 0.049, em AF, 
AFAFA e FA, respectivamente) e uma diminuição de T1 para T2 em AFAFA (p = 0.029); uma 
diminuição da TT de T0 para T2 na FA (p = 0.012); um aumento da IGFBP-3 de T0 para T1 
em AF e em AFAFA (p = 0.010 e p = 0.008, respectivamente) e uma diminuição de T1 para 
T2 em AFAFA (p = 0.049); e um aumento do C de T0 para T1 em AFAFA (p = 0.048) e de T0 
para T2 em AF (p = 0.011). Com base nos resultados, parece não existir diferenças 
significativas nas respostas hormonais agudas entre ordens de execução.  

 

Palavras-Chave: treino concorrente; resposta hormonal aguda; ordem dos exercícios. 
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ABSTRACT 
 

The concurrent training (TC) combines in the same session predominantly aerobic exercises 
(EPA) with strength training exercises (ETF). It is very popular in gyms and Health-Clubs when 
the main goal is the weight loss. In this type of exercise program, higher energy expenditures 
are important; however, maintaining a favorable anabolic environment, with a goal of 
maintaining muscle mass is also crucial. Thus, the aim of this study was to analyze how the 
exercise order (EPA in relation to ETF) in the TC influences the hormonal responses of total 
and free testosterone (TT and TL, respectively), cortisol (C), growth hormone (HC) and IGFBP-
3 in TC trained men. Eight male volunteers, aged between 20 and 31 years, were subject to 
three study sessions in randomized order, differing each other only in EPA enforcement in 
relation to ETF, namely: i) EPA before ETF (AF); ii) EPA between two ETF blocks (AFAFA); 
and iii) EPA after ETF (FA). The session’s organization in relation to both EPA and ETF was 
made considering the promotion of higher energy expenditures during and after the training 
session. The hormonal acute responses were measured three times: before (T0), immediately 
after (T1) and 15 minutes after (T2) the exercise sessions. A significant moment effect was 
observed in all hormonal variables (F(2,42) = 5.864, p = 0.006 and ηp

2 = 0.218; F(2,42) = 4.794, p 
= 0.013 and ηp

2 = 0.186, F(2,42) = 21,696, p < 0.0001 and ηp
2 = 0.508; F(2,42) = 19,293, p < 0.0001 

and ηp
2 = 0.479; F(2,42) = 24.801, p < 0.0001 and ηp

2 = 0.541, TT, TL, C, HC and IGFBP-3, 
respectively). No significant interactions were observed neither moment x exercise session, 
nor session effect. When each individual session was individually examined, it was observed: 
an increase in HC, from T0 to T1 (p = 0.029, p = 0.047 and p = 0.049, in AF, AFAFA and FA, 
respectively) and a decrease from T1 to T2 in AFAFA (p = 0.029); a TT decrease from T0 to 
T2 in FA (p = 0.012); an increase of IGFBP-3 from T0 to T1 in both FA and AFAFA (p = 0.010 
and p = 0.008, respectively) and a decrease from T1 to T2 only in AFAFA (p = 0.049); and an 
increase in C, from T0 to T1 in AFAFA (p = 0.048) and from T0 to T2 in AF (p = 0.011). Based 
on the results, it seems to be no significant differences in acute hormonal responses among 
exercise orders.  

 

Keywords:  concurrent training; acute hormonal responses; exercise orders. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a valorização da atividade física e a busca pela qualidade de vida nos dias atuais, 

muitas metodologias surgiram com o intuito de otimizar os resultados e o tempo do treino 

(ACSM 2006). Entre elas, o treino concorrente (TC), de ampla utilização nas academias, tem 

como vantagens o fato de diminuição relativa do tempo de treino e agregar os ganhos 

característicos das sessões de treino predominantemente aeróbico (TPA) e treino de força 

(TF) (Dolezal & Potteiger, 1998).  

O uso do TC tem um efeito positivo na alteração da composição corporal, 

nomeadamente na perca de massa gorda, (Vilaça et al., 2011). Contudo, as variáveis da TC, 

nomeadamente a estrutura do exercício do TPA e dos exercícios de TF são importantes para 

a promoção de um dispêndio energético superior durante e após a sessão de exercícios 

(Vilaça et al., 2012). Dentro das variáveis que afetam a estrutura do TC está a ordem de 

conjugação do exercício TPA em relação aos exercícios de TF. 

 A ordem de execução do exercício do TPA em relação aos exercícios de TF foi 

estudada por Vilaça et al., (2012), e observou-se que a execução do exercício do TPA antes, 

durante e após a execução dos exercícios de TF não interfere no consumo de oxigénio (VO2) 

durante a execução do TC. Da mesma forma, Davitt et al, (2014), não observaram diferenças 

crónicas, significativas, na composição corporal entre duas ordens de execução do exercício 

TPA com os exercícios de TF (antes ou após). Contudo, o estudo de Davitt et al., (2014), não 

usou uma metodologia de TF que tivesse o objetivo de promoção de um dispêndio energético 

superior durante e após sessão de exercícios, nomeadamente somente a utilização de 

exercícios que envolvam grandes grupos musculares e a alternância da execução dos 

exercícios de TF que envolvam a musculatura dos membros inferiores com os que envolvam 

os membros superiores, fatores estes segundo Vilaça et al., (2012), importantes na promoção 

de um dispêndio energético superior durante e após sessão de exercícios organizada em 

forma de TC.  

Para além da promoção de um dispêndio energético superior, o TC deve proporcionar 

um ambiente anabólico favorável à manutenção da massa muscular. Este aspecto é relevante 

devido à massa muscular ter um papel importante na perda de gordura (Arruda et al. 2010). 

Desta forma, o conhecimento da resposta hormonal aguda às diferentes ordens de 

conjugação do exercício de TPA em relação aos exercícios de TF podem nos fornecer 

indicações se a manipulação dessa variável pode interferir na criação de um ambiente 

anabólico ou catabólico favorável, ou não, à manutenção da massa muscular. 
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A verificação se o organismo está em processo anabólico ou catabólico é feita, 

normalmente, através da análise sérica de determinadas hormonas, nomeadamente:  a 

testosterona (T), na sua forma livre (TL) e total (TT); da Hormona de Crescimento (HC); do 

Cortisol (C); e dos fatores de crescimento do tipo insulínico do tipo I (IGF-I). Enquanto, a TT, 

a TL, a HC e a IGF-I são indicadores de anabolismo, o C é um indicador de catabolismo.   

 Os níveis de T, C, HC e IGF-I parecem estar mais relacionados às respostas agudas, 

e resultados distintos vem sendo encontrados, dependendo das variáveis de cada estudo, 

nomeadamente: o horário do dia em que o TC é realizado; as características dos participantes, 

tais como o nível de condicionamento físico,  a idade e o sexo; e a intensidade, o volume e a 

duração das sessões de exercícios (Fry e Kraemer 1997; Kraemer e Ratamess 2005). 

 Embora, os níveis séricos de T, C e HC sejam de relativa facilidade de detecção no 

plasma sanguíneo, a IGF-I é de difícil detecção. Desta forma, é usual a sua monitoração 

através da proteína de transporte da IGF-I do tipo 3 (IGFBP-3). Esta proteína é responsável 

pelo aumento da duração da IGF-I no plasma sanguíneo e pela potencialização da sua função. 

A IGFBP-3 é regulada pela HC e está relacionada com a atividade do receptor deste hormona 

(Leung et al. 1987).  

Poucos são os estudos que relacionam a ordem dos exercícios no TC e a resposta 

hormonal aguda (Cadore et al. 2012, Taipale e Hakkinen 2013, Schumann et al. 2013, Rosa 

et al. 2015), e os seus resultados têm sido divergentes entre eles.  Enquanto, Cadore et al., 

(2012), e Rosa et al., (2015), observaram aumentos dos valores de TT após sessão de TC 

em que os exercícios de TF em executados no final, Taipale e Hakkinen, (2013) e Schumann 

et al., (2013), não observaram aumentos independentemente da ordem de execução dos 

exercícios. Quanto ao C os estudos de Taipale e Hakkinen, (2013) e Schumann et al., (2013), 

observaram um aumento significativo quando o exercício do TPA era realizado no final, Rosa 

et al., (2015) e Cadore et al., (2012), observaram igualmente um incremento 

independentemente da ordem de execução dos exercícios no TC. Em relação à HC foi 

observado por Taipale e Hakkinen, (2013) e Schumann et al., (2013), uma diminuição das 

suas concentrações sanguíneas quando os exercícios de TF eram executados no final e Rosa 

et al., (2015), observaram aumentos desta hormona independentemente da ordem usada no 

TC. Por fim, em relação à IGFBP-3 Taipale e Hakkinen, (2013), observaram uma resposta 

similar desta proteína independente da ordem de execução dos exercícios no TC. Já Rosa et 

al., (2015), observou uma resposta contrária dependente da ordem de execução dos 

exercícios no TC, aumentando significativamente os seus valores quando o exercício do TPA 

era executado no inicio e diminuição quando este era realizado no final da sequência. 
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Devido a estas divergências torna-se pertinente a realização do presente estudo que 

tem como objetivo observar a resposta hormonal aguda após 3 ordens de execução de um 

exercício do TPA em relação aos exercícios de TF, numa sessão de TC em que a sua 

estrutura foi idealizada com o objetivo de aumentar o dispêndio energético.   
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2. REVISÃO DA LITERATURA  
 

A obtenção de um resultado satisfatório em termos de ganho de massa muscular e 

melhoria do condicionamento cardiorrespiratório está diretamente associada a realização de 

atividade física, associando-se exercícios aeróbios e de força. Mais detalhadamente, a 

liberação hormonal decorrente desses exercícios irá propiciar um ambiente anabólico ou 

catabólico, que poderá resultar em ganhos, manutenção ou perda de massa muscular.  

As principais hormonas avaliadas na prática de atividades físicas, sejam elas 

predominantemente aeróbias ou não, são o C e a T. O C é considerado a principal hormona 

catabólica, cuja liberação é estimulada, entre outras situações (stress, má nutrição e doença) 

pelo esforço físico. Valores elevados de concentração plasmática desta hormona podem levar 

a uma redução da massa muscular, devido à sua ação de promover a degradação de proteica 

(Bueno e Gouvêa 2011). Por sua vez a T, que igualmente é afetada na sua concentração pelo 

esforço físico, tem como principal função o aumento da síntese proteica e a estimulação da 

HC, podendo ter como sua consequência a manutenção e/ou aumento da massa muscular 

(Cadore et al. 2008).  

Tal como a T e o C , a HC sofre, igualmente, alterações durante o esforço físico, cuja 

magnitude depende da intensidade e volume desse esforço. A função da HC em relação à 

prática do exercício físico é promover a liberação de fatores de crescimento do tipo insulínico, 

tipos I e II (IGF-I e IGF-II, respectivamente), de forma que estes influenciem a síntese proteica 

nas fibras musculares (Cruzat et al. 2008). Seu efeito anabólico relaciona-se não apenas a 

proliferação celular, mas igualmente na diferenciação de células da massa corporal livres de 

gordura e no aumento da utilização de ácidos gordos livres como fonte metabólica (Hollmann 

e Hettinger 2005).  

A IGF-I tem como principal função ativar os receptores celulares de forma a que seja 

aumentado a síntese proteica que podem proporcionar o aumento do tamanho das fibras 

musculares (hipertrofia muscular). Por sua vez, a IGFBP-3 tem como seu papel o transporte 

da IGF-I para o interior da fibras musculares (Komi 2006). Segundo Isquierdo et al. (2006), o 

aumento dos valores séricos de IGFBP-3 poderá ser uma forma de compensar a redução da 

IGF-I, visando preservar sua disponibilidade no organismo. Meckel et al., (2009), verificaram 

incrementos significativos de IGFBP-3 após um treinamento aeróbio de alta intensidade, que 

consistiu em 4 tiros de corrida de 250 m, com intervalos de 3 minutos entre si. Esses autores 

também afirmaram que a alta intensidade do treino seria a responsável pela elevação do nível 

circulante da IGFBP-3. Este efeito é relacionado com a capacidade de este tipo de esforços 
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físicos poderem proporcionar um efeito anabólico e um reduzido efeito catabólico (Cotter 

2015). 

Diversos fatores, tais como a intensidade e volume dos exercícios físicos, tipo de 

exercícios, ordem de exercícios, quantidade de massa muscular envolvida, sexo e nível de 

condicionamento físico dos praticantes, influenciam as respostas hormonais ao esforço físico 

(Cadore et al. 2012; Schumann et al. 2013; Taipale e Hakkinen 2013; Rosa et al. 2015). 

Em relação ao TPA,  Wideman et al., (2002) observaram que o TPA estimula a 

produção de HC, principalmente nos 15 minutos iniciais, ocorrendo picos ao final do exercício. 

Já Kraemer e Ratamess, (2005) verificaram um aumento significativo na concentração de C 

após a realização de um TPA de alto volume e intensidade, indicando a ocorrência de 

catabolismo.  

Outros fatores também podem influenciar a resposta hormonal no TPA como foi 

observado no estudo de Kanaley et al., (2001) , onde analisaram a influência da hora do dia 

na resposta hormonal em homens no treinamento TPA, foram estudados 10 sujeitos 

moderadamente treinados onde realizaram 30 minutos de TPA em três diferentes horas do 

dia, o estudo concluiu que a HC não sofre alteração pela hora do dia, diferentemente do C, 

este tem a resposta induzida pelo exercício modulada pela hora do dia.  

Em relação ao TF, Linnamo et al., (2005), analisou a resposta hormonal aguda em 

homens e mulheres em três protocolos de diferentes níveis de intensidade de treino: 

exercícios pesados de resistência máxima, onde foram desenvolvidas 5 séries de 10 RM; 

exercícios pesados de resistência submáxima, estes com 70 % da carga do protocolo anterior, 

e; exercícios resistidos de explosão, com 40 % da carga do primeiro protocolo. O estudo 

demonstrou um aumento significativo nos níveis de HC no protocolo de exercícios pesados 

de resistência máxima, tanto nos homens quanto nas mulheres, concluindo que esse tipo de 

treino pode desempenhar um importante papel no processo de hipertrofia muscular e 

desenvolvimento de força máxima, uma vez que apresenta um maior estresse metabólico e 

consequentemente uma resposta anabólica superior.  

Rahimi et al. (2010) avaliaram a influência do período de descanso entre séries do TF 

nos níveis de T e HC em homens treinados que executaram 4 séries de agachamento e supino 

até falha usando 85 % 1 RM. Os autores observaram que as concentrações de HC foram 

maiores em treinos com descanso de apenas um minuto entre as séries, favorecendo a 

hipertrofia. Já para T, descansos de 1,5 a 2 minutos em treinamento de alto volume 

proporcionaram as maiores concentrações desta hormona e maximizaram o ganho de força. 
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Os resultados obtidos por Leite et al. (2011), que avaliaram os níveis hormonais em 

dois tipos de TF, um desenvolvido em três séries a 80 % de 12 RM e outro com três séries a 

80 % de 6 RM, ambos com intervalo de 2 minutos entre as séries, demonstraram aumento 

dos níveis de T e HC após ambos os treinos, no entanto, apenas no TF de maior volume, 

houve aumento do nível de C, sugerindo que a manipulação desta variável resulta na 

alteração das respostas fisiológicas hormonais.  

Por sua vez, o TC tem igualmente apresentado respostas hormonais diversas e 

contraditórias, podendo essas contradições estar relacionadas com os fatores referidos 

anteriormente em relação ao exercício físico em geral (Hickson 1980; Bell et al. 2000; Goto et 

al. 2005; Cadore et al. 2012; Schumann et al. 2013; Taipale e Hakkinen 2013; Rosa et al. 

2015). 

Segundo Cadore et al. (2012), independentemente da ordem dos treinos dentro do TC 

(TF seguido de TA ou vice-versa), a resposta hormonal aguda, em termos de TT e C ocorre 

em maior intensidade na primeira sessão de exercícios.  

Rosa et al. (2011) avaliaram os níveis de C em uma única sessão de TC, em duas de 

treino: exercício do TPA antes dos exercícios de TF (AF) ou o exercício do TPA após os 

exercícios de TF (FA), onde o exercício do TPA consistiu em 40 min de bicicleta, com 

intensidade entre 5 e 7 da escala OMNI e nos exercícios de TF, em que as repetições durante 

a execução das series foram levadas até à exaustão, com intensidade de 85 % de 1 RM e 

intervalos entre séries de 2-3 minutos. Os autores observaram que, independentemente da 

ordem dos exercícios, houve redução significativa desta hormona no final da sessão de treino. 

Taipale e Hakkinen (2013), analisaram as respostas hormonais no TC em uma amostra 

de homens recreacionalmente treinados em TPA, considerando 2 ordens de exercício (AF e 

FA). Os níveis hormonais foram avaliados antes do início do treino (pré-treino), logo após a 

1ª sessão de exercícios (TF ou TPA), após o final do TC, 24 e 48 h após o fim do TC. Em 

ambas as ordens avaliadas, os autores encontraram aumentos em níveis similares para TT 

entre cada tipo de exercício e também logo após o fim do TC, e reduções no período de 

recuperação, isto é, 24 h e 48h após, também em ambas as ordens, porém mais acentuadas 

em FA. Em contrapartida, os níveis de C praticamente não sofreram alterações, significativas, 

em AF. Já em FA foi observado um aumento significativo de C, em relação ao seu nível basal, 

no final da sessão de exercícios. Contudo, nessa sessão, no período de recuperação, os 

níveis de C permaneceram estáveis. Em relação à HC, observou-se igualmente aumentos 

similares, e significativos, nos intervalos entre sessões de exercícios, tanto em AF quanto em 

FA. Por outro lado, no final das sessões de TC, mesmo havendo redução da HC para ambos, 

esta foi significativamente superior apenas em AF. Durante o período de recuperação houve 
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redução da HC, sem diferença significativas entre as ordens de treino, com valores similares 

ao do pré-treino. Os autores observaram ainda, aumentos significativos de IGFBP-3 somente 

em AF, no final da sessão de exercícios. Durante o período de recuperação verificou-se uma 

redução na concentração dessa proteína circulante, significativa apenas em AF, após 24 h de 

descanso, e a estabilização desta concentração 48 h após sessão de exercícios. 

No trabalho de Schumann et al. (2013), que também avaliaram os níveis hormonais 

em 5 momentos distintos, durante e após sessões de TC, que variavam entre si na ordem de 

execução do EPA em relação aos ETF, e onde os participantes eram fisicamente ativos, foram 

observados aumentos significativos de TT tanto entre modos de exercícios quanto ao final do 

TC em AF, o que não ocorreu em FA, em cujo aumento só foi estatisticamente superior ao 

final da sessão de exercícios, em relação ao momento "entre sessões". Já, durante o período 

de recuperação também houve queda na TT, sendo que os níveis mais baixos foram 

encontrados em AF. No caso do C, logo após o fim da sessão de exercícios, verificou-se um 

aumento significativo em FA, o que não ocorreu em AF. Durante a recuperação, seus níveis 

foram similares entre ordens de exercício. Em relação a HC, embora tenham ocorrido 

aumentos significativos em AF e FA, entre sessões de exercícios, estes foram superiores em 

AF em relação ao FA. No final das sessões de exercícios de TC, os níveis de HC continuaram 

subindo em FA, mas caíram em AF, ambos diferindo estatisticamente do momento anterior, 

semelhantemente ao observado por Taipale e Hakkinen (2013), que também observaram 

elevados níveis de HC no pós-treino, na ordem FA.  

O efeito da ordem dos exercícios do TC na resposta hormonal aguda para T, em suas 

formas livre e total, C, HC e IGFBP-3 foi recentemente investigado por Rosa et al. (2015), em 

uma amostra formada por indivíduos treinados em TA e TF. Os autores encontraram interação 

entre a ordem dos exercícios e os níveis de IGFBP-3, isto é, em AF ocorreu o aumento dessa 

proteína ligadora ao final do TC, enquanto que, após o FA, seus níveis reduziram 

significativamente, indicando que a ordem do TC influencia de maneira diferente a resposta 

da IGFBP-3. Por outro lado, não foram observadas interações para as hormonas T, C e HC. 

Para T, houve aumento significativo em AF, mas não significativo em FA. Já o cortisol e a HC 

tiveram suas concentrações significativamente aumentadas em ambas as ordens de 

exercício, logo após o fim do treino. Embora não tenham sido encontradas diferenças 

significativas entre elas, houve uma tendência de maior aumento de C em FA. Assim, seus 

resultados apontaram que, dentre as ordens avaliadas, AF propiciaria a condição mais 

vantajosa em termos anabólicos e por isso, poderia ser recomendada para indivíduos que 

desejem realizar o TC visando otimizar o gasto calórico e a manutenção da massa muscular.  
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No estudo desenvolvido por Goto et al. (2005), cuja amostra era composta por 

indivíduos recreacionalmente treinados em ETF e EPA, foram analisadas as variações 

hormonais, dentre elas T, C e HC, no TF e TC (somente na ordem AF). Seus resultados mais 

significativos referem-se ao HC, para o qual, no TC, os autores encontraram aumentos 

significativos de HC após a atividade predominantemente aeróbia, e queda aos 10, 20 e 30 

minutos após o fim do TC, como verificado por Taipale e Hakkinen (2013) e Schumann et al. 

(2013) em suas análises de período de repouso. Em relação ao C, embora sem diferenças 

significativas entre os tempos avaliados e o pré-treino, observou-se uma tendência de 

aumento aos 10, 20 e 30 minutos após o fim do TC. Segundo os autores, a resposta da HC 

ao TF é atenuada quando este é realizado após o TA, conclusão esta corroborada nos 

trabalhos desenvolvidos por Taipale e Hakkinen, (2013) e Schumann et al., (2013).  
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3. METODOLOGIA  

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 

Para compor a amostra foram selecionados oito homens voluntários, caucasianos com 

idades entre 20 e 31 anos e aparentemente saudáveis. Os sujeitos deveriam ser ativos e 

praticantes do treino de força (TF), com frequência semanal mínima de 3 vezes, há pelo 

menos 6 meses.  

A divulgação foi realizada nas academias e nos cursos de Educação Física e Ciências 

do Desporto. Os critérios de exclusão utilizados foram: expor alguma resposta positiva ao Par-

Q teste (anexo 1); possuir histórico de doenças cardiovasculares, problemas osteoarticulares 

ou metabólicos que limitassem ou contraindicassem a prática de exercícios programados; 

fazer uso de esteroides anabolizantes ou qualquer outra substância que pudesse influenciar 

no metabolismo endócrino e/ou neuromuscular.  

Todos os métodos essenciais ao estudo foram explicados aos voluntários, os quais 

foram incentivados a exporem suas dúvidas em relação à pesquisa. Posteriormente foi pedido 

aos voluntários para que lessem e assinassem o termo de consentimento para participação 

no estudo (anexo 2), elaborado de acordo com a declaração de Helsinquia, (2008). 

Todas as características antropométricas, de idade, de VO2 pico e de força máxima 

dinâmica (1RM) nos diferentes exercícios de Treino de Força utilizados são apresentadas na 

Tabela 1. 

Tabela 1 – Características antropométricas, de idade, de VO2 pico e de força máxima dinâmica (1RM) 
nos diferentes exercícios de Treino de Força utilizados, dos sujeitos da amostra 

Variáveis Média ± Desvios padrão(n=8) 
Idade (anos) 22.3 ± 3.62 

Estatura (cm) 178.12 ± 5.02 

Massa Corporal (Kg) 74.95 ± 8.55 

Gordura estimada (%) 10.36 ± 2.16 

VO2 de pico (ml/Kg/min) 51.44 ± 4.72 

1RM AG (Kg) 112.5 ± 15.81 

1RM SH (Kg) 81.25 ± 9.16 

1RM LU (Kg) 100.0 ± 13.09 

1RM RC (Kg) 74.37 ± 9.03 

VO2 – Consumo de oxigênio; AG – agachamento realizado no Smith Press; SH – supino horizontal 
realizado no Supine Bench Press; LU – lunge realizado no Smith Press; RC – remada curvada realizada 
com barra livre 
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3.2. PROCEDIMENTOS  
 

Numa sessão inicial os voluntários preencheram uma anamnese (anexo 3), (ACSM, 

2006) e ao Par-Q teste  a fim de verificar se os critérios de inclusão eram cumpridos. 

Posteriormente, após terem assinado o termo de consentimento livre e esclarecido, os 

participantes no presente estudo realizaram, por duas semanas, um treino de força para 

adaptação aos exercícios utilizados na pesquisa.  

Posteriormente a esse período adaptativo, os indivíduos foram submetidos a avaliação 

antropométrica para mensurar a massa corporal, estatura e estimar o percentual de gordura. 

Foi realizado também o teste de 1RM dos exercícios de força, na mesma ordem que seriam 

executados na pesquisa. Após 72 horas foi aplicado um re-teste de 1RM, seguindo a mesma 

ordem de exercícios. 

Passadas mais 72 horas, foi realizado o teste submáximo no cicloergômetro, o qual foi 

repetido três dias depois. Ainda neste dia foi sorteada a ordem em que as três sessões de 

estudo seriam desenvolvidas na pesquisa: 1) treino de força executado depois do treino 

aeróbio (AF); 2) treino de força executado em blocos, intercalados com o treino aeróbio 

(AFAFA) e; 3) treino de força executado antes do treino aeróbio (FA). Essas sessões do 

estudo foram realizadas com intervalo de 7 dias entre si, e sempre no período da manhã, após 

8 horas de sono, por volta de 8 horas. 

Os participantes foram informados sobre a necessidade da não ingestão de álcool, 

cafeína ou suplementação de proteínas ou carboidratos no período de avaliação e da não 

realização de exercícios físicos intensos nas 72 horas que antecedessem às sessões de 

estudo, com o objetivo de não influenciar as respostas hormonais.  

Foi solicitado ainda que os indivíduos realizassem ingestões alimentares idênticas e 

ingestão hídrica de pelo menos 33 ml.kg-1, 24 horas antes de cada uma das sessões (Wilmore 

e Costill, 2001). Estas quantidades foram registradas em uma ficha controle, de forma a 

permitir sua repetição integral nos dias que antecederam cada sessão de estudo. Foi 

fornecida também uma refeição padronizada, visando uniformizar a ingestão calórica dos 

participantes antes de cada sessão. A refeição foi constituída por 330 ml de água, 350 ml de 

sumo de laranja e uma barra energética de 60 g (Protein Chox Lemon Crunch, Myprotein, 

Northwich, Reino Unido) com 242 kcal (22 g de proteína, 23 g de carboidrato e 8 g de gordura).  

Os participantes foram transportados de casa até o local de estudo (Academia AquaFit, 

Vila Real, Portugal) pelo investigador do projeto. Nas três sessões do estudo foram coletadas 
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amostras sanguíneas, em três momentos: antes do início de cada sessão (T0); logo após seu 

término (T1) e; 15 minutos após seu término (T2). 

3.3. INSTRUMENTOS E MEDIÇÕES  

3.3.1. ESTATURA  

 

Para medir a estatura dos participantes foi utilizado um estadiômetro (Sanny ES2040, 

American Medical do Brasil Ltda., São Paulo, Brasil). 

A estatura foi definida como a distância, em linha reta, entre o crânio e o piso, sobre o 

qual se apoiam os pés, estando os sujeitos em posição ereta, segundo o plano de Frankfurt. 

Esse plano consiste numa linha imaginária que passa pelo ponto mais baixo do bordo inferior 

da órbita ocular direita e pelo ponto mais alto do lado superior do meato auditivo externo 

correspondente.  

Os participantes do estudo estavam descalços, com os pés e calcanhares juntos, o 

cóccix, a coluna dorsal e a parte occipital em contato com o estadiômetro. No momento da 

avaliação foi solicitado que os avaliados realizassem uma inspiração profunda e que 

mantivessem a posição ereta, sem alternar a massa corporal sobre os calcanhares. A leitura 

foi realizada em centímetros. 

 

3.3.2. MASSA CORPORAL 
 

Para a obtenção da massa corporal, foi utilizada uma balança digital (Wiso W801, Wiso 

Tecnologia Esportiva Ltda., Santa Catarina, Brasil). Os indivíduos estavam descalços, 

trajando apenas calção e camiseta, e posicionados no centro da plataforma da balança, 

imóveis. As leituras foram realizadas após estabilização dos dígitos da balança e a massa 

corporal foi expressa em quilogramas, com aproximação de uma casa decimal. 

3.3.3. PERCENTUAL DE GORDURA ESTIMADA 
 

A avaliação da percentagem de gordura estimada foi efetuada através das pregas de 

gordura sub-cutâneas, com auxilio de um adipômetro científico digital (Prime Med DGi, Prime 

Med Indústria e Comércio Ltda., São Paulo, Brasil), segundo o protocolo de 7 dobras, proposto 
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por Jackson e Pollock (1978). Sete pregas cutâneas foram mensuradas: subescapular, 

tricipital, peitoral, axilar média, suprailíaca, abdominal e coxa. O software utilizado para o 

cálculo do percentual de gordura corporal foi o Physical Test, versão 8.0 (Terrazul Informática, 

São Paulo, Brasil). 

As pregas cutâneas foram obtidas do lado direito do corpo, pinçadas com os dedos 

polegar e indicador, a cerca de 1 cm do local previamente marcado e a leitura realizada 2 

segundos após o pinçamento da dobra, sem largá-la, tendo o cuidado para que o adipômetro 

estivesse perpendicular a prega. Foram efetuadas duas medidas no mesmo local, 

considerando-se a média de ambas como valor final, desde que elas não diferissem entre si 

mais de 0.2 mm. Os pontos anatômicos utilizados para obtenção das pregas cutâneas foram: 

• Subescapular: localizado obliquamente em relação ao eixo longitudinal, seguindo a 

orientação dos arcos costais, sendo localizada a 2 cm do ângulo inferior da escápula; 

• Tricipital: localizado na parte posterior do braço, paralelamente ao eixo longitudinal, 

no ponto que compreende a metade da distância entre a borda superolateral do acrômio e o 

olecrano; 

• Peitoral: posicionado obliquamente no ponto médio de uma linha imaginária entre a 

parte anterior da linha da axila e o mamilo; 

• Axilar média: localizado transversalmente ao eixo longitudinal, entre a linha axilar 

média e uma linha imaginária transversal na altura do apêndice xifóide no esterno; 

• Suprailíaca: posicionado obliquamente em relação ao eixo longitudinal, na metade 

da distância entre o último arco costal e a crista ilíaca, sobre a linha axilar média; 

• Abdominal: localizado paralelamente ao eixo longitudinal do corpo, 2 cm à direita da 

cicatriz umbilical; 

• Coxa: localizado anterior e paralelamente ao eixo longitudinal da coxa; no meio de 

uma linha imaginária que segue da crista ilíaca anterossuperior à borda superior da patela. 

 

3.4. TESTE DE 1RM 
 

As cargas de 1RM de cada exercício seguiram o protocolo proposto por Kraemer e Fry 

(1995), conforme descrito a seguir:  

Aquecimento de cinco a dez repetições, com carga entre 40 e 60 % do máximo 

perceptível de cada indivíduo. Após um minuto de descanso, os sujeitos executaram de três 
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a cinco repetições com carga de 60 a 80 % do máximo perceptível, seguido por mais dois 

minutos de repouso. Em seguida, foi colocada uma carga próxima da máxima perceptível, 

com a qual os indivíduos tentaram realizar uma repetição máxima. Após esta carga ter sido 

ou não vencida, foi dado um descanso de 5 minutos e a mesma carga foi aumentada ou 

diminuída, respectivamente, de acordo com a resistência de cada participante. A carga 

máxima é aquela com a qual os indivíduos foram capazes de executar uma única repetição. 

Esse teste foi repetido após 72 horas, com o intuito de confirmar as medições, seguindo os 

procedimentos anteriormente referidos e utilizando os mesmos materiais da 1a sessão.  

Quatro exercícios foram executados para determinação de 1RM, na seguinte ordem: 

agachamento (AG - realizado no aparelho Smith Press); supino horizontal (SH - realizado no 

aparelho Supine Bench Press); lunge (LU – realizado no aparelho Smith Press) e; remada 

curvada (RC – realizada com barra livre).  

Para diminuir os erros durante o teste de 1RM, algumas estratégias foram seguidas: 

1) foram fornecidas instruções básicas do teste; 2) foi lembrada a forma de execução técnica 

dos exercícios; 3) foi utilizada motivação verbal durante o protocolo de teste; 4) foram tomados 

os mesmos pesos e barras em todas as sessões e; 5) para o controle indireto da velocidade 

de movimento durante o teste, o tempo foi controlado em uma cadência de movimento (40 

bat.min-1), com a utilização de um metrônomo eletrônico (Korg MA–30, Korg, New York, EUA). 

Após 72 h foi realizado o reteste dessa medição. Todo esse procedimento foi acompanhado 

por profissionais da área de educação física que deram suporte ao estudo.  

 

3.5. EXERCÍCIOS DO TREINO DE FORÇA 
 

Os exercícios utilizados no TF foram os mesmos usados para determinação de 1RM. 

As respectivas descrições foram extraídas de Marchetti et al., (2007). 

• Agachamento (AG): realizado no aparelho Smith Press (XFW-6800, Paramount 

Fitness Corp., LA, EUA); Descrição da Execução: O executante deve permanecer com o 

tronco alinhado ao trilho. Os membros inferiores podem estar afastados na largura do quadril. 

O movimento de descida deve ser realizado até que as coxas atinjam um ângulo de 90o em 

relação a perna , ou até que as coxas fiquem paralelas ao solo. 

• Supino horizontal (SH): realizado no aparelho Supine Bench Press (PFW-7100, 

Paramount Fitness Corp., LA, EUA). Descrição da Execução: O executante deve estar 

deitado, com os pés no chão ou no suporte. O afastamento da pegada deve ser ajustado na 
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posição média entre a amplitude máxima da pegada e a alinhada com os ombros. Os ombros, 

cotovelos e punhos devem ser alinhados no plano transversal. Realizar a flexão horizontal de 

ombros, retornando a posição inicial. 

• Lunge (LU): no aparelho Smith Press (XFW-6800, Paramount Fitness Corp., LA, 

EUA). Descrição da Execução: O executante deve permanecer com o tronco alinhado 

verticalmente na linha do trilho, os membros posteriores posicionados antero-posteriormente 

e afastados na linha do quadril. O movimento de descida deve ser realizado até que o joelho 

do membro inferior posicionado posteriormente esteja próximo do chão. A posição final deve 

atingir um ângulo de 90o nas articulações dos joelhos. 

• Remada curvada (RC): com barra livre. Descrição da Execução: O executante deve 

permanecer em pé, com o tronco ereto e inclinado a frente. A pegada deve ser realizada com 

um afastamento superior à distância entre os ombros. O executante deve realizar uma 

extensão de ombros até que a barra aproxime-se do tronco, retornando a posição inicial.  

Em cada exercício os participantes desenvolveram 3 séries, sendo 10 repetições por 

série, com carga de 70 % de 1RM, intervalo de 1 minuto entre séries e cadência de realização 

de 40 bat.min-1, controlada por um metrônomo eletrônico (Korg MA–30, Korg, New York, 

EUA). 

 

3.6. TESTE DE MEDIÇÃO DO CONSUMO DE OXIGÊNIO DE PICO E DOS 
LIMIARES VENTILATÓRIOS 

 

Para a realização da medição do consumo de oxigênio de pico (VO2 pico) e o cálculo 

dos limiares ventilatórios I e II foi utilizado um cicloergômetro (SCIFIT, ISO1000, Reino Unido) 

seguindo o protocolo definido por Balke e Ware (1959).  

O teste foi iniciado com uma carga de 50 Watts (W) e velocidade de 60 rpm, sendo 

incrementada uma carga de 25 W a cada dois minutos, até à exaustão do indivíduo ou outros 

critérios de interrupção, tais como a incapacidade de manter a velocidade ou a carga. Durante 

todo o teste a medição dos indicadores respiratórios foi efetuada por sistema de circuito aberto 

portátil. Todos os procedimentos inerentes à preparação deste aparelho seguiram as 

orientações do fabricante.  

Para análise foi efetuado um filtro de recolha dos indicadores respiratórios de 20 

segundos. Os valores de VO2 pico e os limiares ventilatórios I e II de cada sujeito foram 

encontrados através da análise gráfica. Para obtenção do limiar ventilatório I, utilizou-se como 
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ponto de referência o menor valor do coeficiente ventilatório de O2 (VE/VO2) e para o limiar 

ventilatório II, utilizou-se como ponto de referencia as alterações de VE/VO2 e do coeficiente 

respiratório de CO2 (VE/VCO2), com um aumento exponencial da ventilação (VE) (Meijer et 

al. 2000). 

 

3.7. EXERCÍCIO PREDOMINANTEMENTE AERÓBIO 
 

O EPA foi realizado em um cicloergômetro (SCIFIT, ISO1000, Reino Unido) com 

duração de 30 minutos em um ritmo de 60 rpm. Nas sessões 1 e 3 do estudo (AF e FA, 

respectivamente), o exercício aeróbio foi executado continuamente por 30 minutos e na 

sessão 2 (AFAFA), os 30 minutos foram divididos em 3 blocos de 10 minutos, intercalados 

com os exercícios de treino de força. A intensidade de execução do EPA foi estabelecida de 

forma a corresponder ao Limiar ventilatório II individual de cada participante. 

 

3.8. COLETA E ANÁLISE DE SANGUE 
 

A coleta de sangue foi realizada antes (T0), imediatamente após (T1) e 15 minutos 

após (T2) o término de cada sessão. Cada sujeito permaneceu confortavelmente deitado, com 

o seu braço garroteado para efetuar a recolha de 5 ml de sangue da veia antecubital. A recolha 

foi feita por um profissional da área da enfermagem com experiência nesse tipo de 

procedimento, com o objetivo de minimizar qualquer possível desconforto por parte dos 

voluntários. Para controlar a variação do ritmo circadiano hormonal todas as coletas foram 

realizadas entre 08:00 horas e 10:30 horas (Ahtiainen et al. 2005; Hakkinen et al. 2001).  

As amostras de sangue coletadas foram mantidas em temperatura ambiente (entre 20 

e 25 ºC) por 45 minutos e centrifugadas por 10 minutos a 1500 rpm. O soro foi removido e 

mantido a -20 °C para análises posteriores. Através dessas amostras foram determinadas as 

concentrações de testosterona livre (TL) e total (TT), cortisol (C), hormona de crescimento 

(HC) e IGFBP-3 com a utilização de kits de radioimunoensaio (COAT-ACOUNT, DPC, 

MedLab) (Uchida et al., 2004).  
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3.9. ANÁLISE ESTATÍSTICA  
 

A análise dos dados foi efetuada pelo software de tratamento e análise estatística 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, Chicago, EUA), versão 21.0. Realizou-se 

uma análise exploratória dos valores de cada variável para caracterizar as medidas de 

tendência central, com posterior observação gráfica (boxplot), para que fossem detectados 

possíveis outliers ou erros na inserção dos dados. Para avaliação da confiabilidade das 

medidas dos exercícios de força (teste X reteste), utilizou-se o coeficiente de correlação 

intraclasse (ICC). 

Com o objetivo de realizar a análise estatística inferencial, foi necessário avaliar a 

normalidade da distribuição (teste de Shapiro-wilk), a homogeneidade (teste de Levene) e a 

esfericidade dos dados (Teste de Mauchly), conforme mais apropriado. Para as variáveis que 

violaram algum destes pressupostos, a estatística não paramétrica foi adotada, ou a correção 

de Greenhouse-Geiser, no caso das medidas repetidas. Para verificar as alterações de 

comportamento das variáveis hormonais ao longo dos momentos de análise e entre 

metodologias de treino, foi usado ANOVA para medidas repetidas com o modelo (3 momentos 

X 3 ordens), com post hoc de bonferroni. As estimativas dos tamanhos dos efeitos foram 

apresentadas através do eta parcial quadrado (valor do ηp²), com pontos de corte de 0.10, 

0.25, 0.40 representando pequenos, médios e grandes efeitos, respectivamente. O nível de 

significância mínimo utilizado foi 5 %. 
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4. RESULTADOS 
 

Foi observada uma alta fiabilidade entre os testes e retestes de 1RM em todos os 

exercícios, com ICC > 0.96 para SH e RC, ICC > 0.97 para LU e ICC > 0.98 para AG. Foi 

observado um efeito momento, significativo, em todas as variáveis hormonais estudadas: 

F(2,42) = 5.864, p = 0.006 e ηp
2 = 0.218 para TT; F(2,42) = 4.794, p = 0.013 e ηp

2 = 0.186 para TL; 

F(2,42) = 21.696, p < 0.0001 e ηp
2 = 0.508 para C; F(2,42) = 19.293, p < 0.0001 e ηp

2 = 0.479 para 

HC; F(2,42 ) = 24.801, p < 0.0001 e ηp
2 = 0.541 para IGFBP-3. Não foram observadas interações 

momento X ordem, nem efeito de ordem. As análises individuais de cada sessão de exercícios 

são apresentadas na Tabela 2. 

Podemos, igualmente, na tabela 2 observar as variações das variáveis em estudo, em 

cada sessão, analisadas de forma individual. 

Em AF houve um aumento do cortisol de 79.09 %, significativo, com um tamanho do 

efeito alto (p = 0.011; ηp
2 = 0.617), entre os momentos T0 e T2; aumento de 9265.73 %, em 

relação à variável HC (p = 0.029, ηp
2 = 0.449) e de 16.83 %, em relação à variável IGFBP-3 (p 

= 0.010, ηp
2 = 0.548), ambos entre os momentos T0 e T1 com tamanho do efeito elevado.  

Em relação à sessão AFAFA, foi observado um aumento de 83.23 %, significativo (p 

= 0.048, ηp
2 = 0.515), do cortisol do momento T0 para o T1, com um tamanho do efeito 

elevado. Igualmente, foi observado um aumento de 10581.47 %, significativo (p = 0.047), na 

variável HC do momento T0 para o T1, mas uma diminuição de -63.98 %, significativa (p = 

0.029), do momento T1 para o T2, com um tamanho do efeito elevado (ηp
2 = 0.566). Na mesma 

sessão, foi observado para a variável IGFBP-3 um aumento de 17.50 %, significativo (p = 

0.008), do momento T0 para o T1 e do momento T0 para o T2 de 8.73 %, (p = 0.045), e uma 

diminuição de -7.21 %, significativa (p = 0.049), do momento T1 para o T2, em todas as 

situações com um tamanho do efeito elevado (ηp
2 = 0.688). 

Na sessão FA, foi observada uma diminuição da TT de -15.09 %, significativa (p = 

0.012), entre o momento T0 e T2, com um tamanho do efeito elevado (ηp
2 = 0.406), e um 

aumento de 19761.83 % do HC, significativo (p = 0.049) do momento T0 para o T1, com um 

tamanho do efeito elevado (ηp
2 = 0.503). 
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Tabela 2 – Concentrações hormonais (Médias ± Desvios padrão) obtidas antes (T0), logo após (T1) e 

15 minutos após (T2) em cada uma das três sessões de exercícios (AF, AFAFA e FA). 

Variáveis 
T0 T1 T2 

AF 

TT (nmol.L-1) 15.99 ± 3.73 17.33 ± 3.82 16.25 ± 4.87 

TL (pmol.L-1) 54.72 ± 8.91 52.54 ± 11.81 48.51 ± 11.14 

Cortisol (nmol.L-1) 354.88 ± 90.36 526.62 ± 134.73 600.77 ± 132.31 * 

HC (µg.L-1) 0.28 ± 0.50 11.10 ± 8.65& 12.27 ± 14.36 

IGFBP-3 (mg.L-1) 6.10 ± 1.19 7.04 ± 1.03$ 6.64 ± 0.77 

 AFAFA 

TT (nmol.L-1) 18.59 ± 6.35 19.97 ± 6.34 17.67 ± 7.49 

TL (pmol.L-1) 49.86 ± 12.93 58.76 ± 20.48 48.30 ± 13.35 

Cortisol (nmol.L-1) 332.11 ± 98.81 548.01 ± 127.01# 501.79 ± 132.19 

HC (µg.L-1) 0.23 ± 0.26 14.39 ± 13.31€ 6.57 ± 7.35** 

IGFBP-3 (mg.L-1) 5.70 ± 1.45 6.66 ± 1.63ƒ 6.15 ± 1.36θ 

 FA 

TT (nmol.L-1) 17.69 ± 3.53 18.01 ± 5.31 15.15 ± 4.06Ω 

TL (pmol.L-1) 46.90 ± 17.21 53.43 ± 16.31 47.84 ± 11.40 

Cortisol (nmol.L-1) 335.22 ± 125.94 514.21 ± 145.71 480.07 ± 151.35 

HC (µg.L-1) 0.10 ± 0.04 14.54 ± 15.08Ψ 6.37 ± 8.47 

IGFBP-3 (mg.L-1) 6.06 ± 0.97 6.60 ± 1.58 6.24 ± 1.42 

*p = 0.011; βp = 0.045. Ωp = 0.012 entre o momento T0 e T2; &p = 0.029. $p = 0.010. #p = 0.048. €p = 
0.047. ƒp = 0.008. Ψp = 0.049 entre o momento T0 e T1; **p = 0.029. θp = 0.049 entre o momento T1 e 
T2; TT – Testosterona Total; TL – Testosterona Livre; HC – Hormona de Crescimento; IGFBP-3 – 
Proteína de Transporte da IGF-I do tipo 3 
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5. DISCUSSÃO 
 

Diferentes resultados têm sido encontrados na literatura sobre a ação dos exercícios 

no TC sobre a resposta hormonal. De acordo com o presente trabalho, independentemente 

da ordem de execução dos exercícios no TC, verificou-se um aumento nos níveis de C ao 

final do treino (T1), sendo este um pouco maior e significativo em AFAFA. Embora não tenha 

sido observada diferença significativa entre T0 e T1 para FA e AF, estes também tiveram 

aumento, maior e menor, respectivamente. Estes resultados em T1 corroboram os 

encontrados por Schumann et al. (2013), Taipale e Hakkinen (2013) e Rosa et al., (2015), que 

também verificaram aumento mais acentuado do C em FA logo após o fim do treino, 

comparando-se ao AF. 

Por outro lado, 15 minutos após o termino do treinamento (T2) houve uma pequena 

redução do cortisol no sangue nas ordens AFAFA e FA, enquanto em AF, houve um aumento, 

significativo, quando comparado ao T0 (baseline), diferindo do comportamento dos demais. 

Goto et al., (2005), obtiveram resultados similares, ou seja, aumento do C, tanto no TF isolado 

quanto no AF, após 10, 20 e 30 minutos do fim dessas sessões de exercício, embora sem 

diferença significativa entre os tempos avaliados e o T0, como ocorrido no presente trabalho. 

Existe uma tendência de aumento agudo nos níveis de C, causado por grandes 

volumes e intensidades de exercício. De acordo com Cotter, (2015), treinos aeróbios de longa 

duração, de natureza catabólica, promovem elevação do C. Ainda segundo Cotter, (2015), a 

resposta hormonal ideal ocorre até cerca de 45 minutos de exercícios, sendo T e HC as 

hormonas mais importantes em relação aos ganhos de força muscular, ganho de massa 

muscular e perda de gordura. Após este período, os níveis destas hormonas caem e o do C 

aumenta, podendo causar um  esgotamento catabólico dos tecidos musculares, o que 

explicaria, em parte, os resultados encontrados em AF no T2.  

No caso da testosterona, logo após o fim da sessão não foram observados 

incrementos significativos. Contrariamente, Rosa et al., (2015), observaram aumentos 

significativos de TT em AF e FA logo após o fim das sessões de exercícios sendo que este foi 

maior em AF. Segundo Kraemer et al. (1999), é comum o aumento de T no treino aeróbio, 

quando este é praticado de forma moderada, em termos de volume e intensidade. Igualmente, 

é comum observar aumentos significativos de T após TF com uma intensidade elevada. 

Contudo, no presente esse aumento não foi observado.  

No presente trabalho, passados 15 minutos do fim do treino (T2), os níveis de TT 

retornaram aos do baseline (sem diferença significativa entre estes momentos), tanto em AF 
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e AFAFA, porém foi observada uma forte queda em FA, significativa, em relação ao T0. Já 

para TL não foram encontradas diferenças significativas entre momentos, nem entre ordens 

de exercícios.  

Taipale e Hakkinen (2013), analisando respostas hormonais no TC em 2 ordens de 

exercício (AF e FA) encontraram aumentos em níveis similares para TT entre cada tipo de 

exercício, mas no período de recuperação, 24 e 48h depois, a queda foi mais acentuada em 

FA. Já Schumann et al. (2013), que também avaliaram as ordens AF e FA no TC, encontraram 

aumentos significativos de TT em AF, tanto entre modos de exercícios quanto ao final do TC 

em relação ao baseline, o que não ocorreu em FA, em que não se observou diferença na 

avaliação feita entre as sessões de exercício e o baseline, só ao final do TC, em que foi 

significativamente maior em relação ao momento "entre sessões de exercícios". No período 

de recuperação analisado (24 e 48 h depois do fim do treino), os níveis de TT caíram 

significativamente mais em AF, quando comparados aos analisados entre sessões e o 

baseline, mas em FA, essa queda não diferiu estatisticamente do baseline. Os resultados do 

presente trabalho diferem dos de Schumann et al. (2013), já que aqui a redução só foi 

significativa em FA no período de repouso (15 minutos após o fim do TC), em relação ao 

baseline, o mesmo comportamento verificado por Taipale e Hakkinen .(2013) nos dois tempos 

de repouso avaliados.  

Diferenças de resultados entre o presente trabalho e os de outros estudos aqui citados 

podem ser atribuídas não apenas as ordens de exercícios, mas também a fatores como o 

objetivo do TF, no do presente estudo e no de Rosa et al. (2015), foi o aumento do dispêndio 

energético e manutenção da massa muscular, enquanto que na pesquisa de Cadore et al., 

(2012) e TF era voltado para hipertrofia e no de Schumann et al. (2013), para potencia, força 

máxima e hipertrofia. Segundo a literatura, espera-se encontrar picos de T ao final de um TF 

com foco em hipertrofia (McCaulley et al. 2009; Leite et al. 2011), o que não ocorre em TFs 

voltados para ganho de potência (Linnamo et al. 2005).  

Outro ponto que poderia explicar parcialmente essas divergências seria o nível de 

treinamento dos indivíduos da amostra. Taipale e Hakkinen (2013) que tinham em sua 

amostra homens recreacionalmente treinados no TA, observaram incrementos de T 

semelhantes em AF e FA logo após o fim do TC, e reduções no período de recuperação para 

ambas as ordens, porém mais acentuadas em FA. No trabalho de Schumann et al. (2013), 

cujos indivíduos amostrados foram descritos apenas como fisicamente ativos, houve uma 

inversão do comportamento de TT durante o período de recuperação em relação ao trabalho 

anterior: após 24 e 48h do fim do TC, os níveis mais baixos de TT foram encontrados em AF, 

ainda que não significativamente distintos dos níveis observados em FA. No presente trabalho 



26 

 

e no de Rosa et al., (2015), cujas amostras eram formadas por indivíduos treinados em TA e 

TF, e portanto semelhantes, observou-se que os níveis de TT foram maiores ao final do TC 

em AFAFA e AF, e em AF, respectivamente, ainda que não significativo em relação ao T0. 

Em FA este aumento foi menos acentuado. Aos 15 min após o fim do treino, apenas FA teve 

redução significativa de TT em relação ao baseline, semelhantemente ao que ocorreu no 

trabalho de Taipale e Hakkinen (2013).  

Em relação ao HC, a literatura relata que seus níveis basais costumam ser baixos em 

condição de repouso, e apresentam um pico após a realização de qualquer atividade física. 

Fatores como sono e estado nutricional dos indivíduos podem influenciar as respostas agudas 

e crônicas dessa hormona, bem como aspectos intrínsecos os treinamento, como volume e 

intensidade deste, conforme apontado anteriormente. 

Taipale e Hakkinen, (2013), observaram aumentos similares e significativos nos níveis 

de HC analisados nos intervalos entre exercícios, em ambas as ordens do TC (AF e FA). Por 

outro lado, ao final do TC, mesmo havendo redução do HC para ambos, esta foi maior e 

significativa apenas em AF em relação ao momento anterior, tendo sido encontrado valores 

semelhantes ao baseline. Já em FA, o nível de redução no pós treino foi mínimo, a ponto de 

não diferir estatisticamente do momento anterior, ou seja, a HC permaneceu alto em FA no 

final do treino. Durante o período de recuperação, não houve diferença entre as ordens de 

treino, ambos com redução nos níveis de HC, que retornaram aos do baseline. 

Schumann et al. (2013) encontraram respostas diferentes para cada ordem de 

treinamento. No momento entre exercícios, embora em AF e FA tenham ocorrido aumentos 

significativos de HC em relação ao baseline, estes foram  muito maiores em AF que em FA. 

Ao final do TC, no entanto, o HC continuou subindo em FA, com diferença significativa em 

relação ao momento anterior, mas caiu em AF, também de forma significativa em relação ao 

momento anterior. Nesse momento pós treino, a diferença de HC entre AF e FA diferiu 

estatisticamente entre si. Os níveis de HC não foram avaliados no período de recuperação. 

No trabalho realizado por Goto et al (2005), que analisaram o TC somente na ordem AF, 

verificaram-se aumentos significativos de HC apenas entre sessões de exercícios, isto é, após 

o TA. Em que no final do TC, os niveis de HC foram significativamente reduzidos, como 

ocorrido no trabalho de Schumann et al. (2013).  

Rosa et al., (2015), observou o aumento do HC tanto em AF quanto em FA, sem 

diferença estatística entre ordens de treinamento. Semelhantemente, obtivemos no presente 

estudo, níveis altos e significativos de HC no pós treino em AF, AFAFA e FA, com maior 

destaque, em termos absolutos, para estes dois últimos. Já no período de recuperação, 15 

min após o fim do treino, a ordem de exercícios que obteve melhor resposta foi AF, visto que 
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não houve redução da HC como nas outras duas ordens, ainda que não tenha sido observada 

diferença significativa em relação ao momento anterior, ou seja, a HC se manteve alto. Em 

FA e AFAFA, por outro lado, houve uma redução de aproximadamente 50 % na HC durante 

o período de recuperação, mas significativa apenas nesta última ordem.  

Sobre a IGFBP-3, pouco se encontra na literatura sobre seu comportamento no TC. O 

aumento de sua concentração seria uma forma de compensação do organismo pela redução 

da IGF-1, cujo intuito é preservar sua disponibilidade (Izquierdo et al. 2006). Meckel et al. 

(2009) verificaram incrementos significativos nos níveis de IGFBP-3 após um treinamento 

aeróbio de alta intensidade (4 tiros de corrida de 250 m, intervalados 3 minutos entre si), 

sugerindo que a alta intensidade do treino seja a responsável pela elevação do nível circulante 

da proteína.  

Taipale e Hakkinen (2013) encontraram aumentos significativos de IGFBP-3 em AF, 

tanto ao analisarem o período entre sessões de exercício quanto ao final do treino, em relação 

ao seu nível basal. Na ordem FA também houve aumentos, mas inferiores aos observados 

em AF e sem diferença estatística entre momentos. Durante o período de recuperação, 24 

após o fim do treino, verificou-se uma redução na concentração dessa proteína circulante, 

significativa apenas em AF, em relação ao tempo anterior, enquanto que 48 h após o fim do 

treino, as concentrações permaneceram estáveis, semelhantes as observadas 24 após o fim 

do treino. 

Rosa et al. (2015) encontrou interação entre os níveis de IGFBP-3 e a ordem de 

exercícios. Em AF observou um aumento significativo da proteína ao final do treino, e redução, 

também significativa, em FA, neste mesmo momento de avaliação, e concluiu que a ordem 

dos exercícios no TC influencia de maneira diferente a resposta da IGFBP-3, sendo AF a 

condição mais vantajosa, em termos anabólicos. Os resultados do presente trabalho, por outro 

lado, não verificaram interação hormona vs. ordem e mostraram aumentos nos níveis da 

proteína ao final do TC nas 3 ordens analisadas, mas significativos apenas em AF e AFAFA. 

Quinze minutos após o fim do treino, os níveis de IGFBP-3 tiveram ligeira queda, só 

significativa em AFAFA. No presente estudo foi observado um aumento significativo entre os 

momentos T0 e T1 de HC com igual aumento de IGFBP-3 nos mesmos momentos nas 

sessões AF e AFAFA. Como a HC é responsável pela elevação dos valores de IGF-I 

sanguínea, e esta ser transportada pela IGFBP-3, e em resposta à presença destas hormonas 

(HC e IGF-I) (Taipale e Hakkinen, 2013) pode resultar um aumento da síntese proteica e uma 

manutenção ou aumento de massa muscular, podemos, embora com reservas devido à falta 

de diferenças significativas entre sessões, dizer que as ordens de execução de exercícios no 

TC mais favoráveis à manutenção da massa muscular é a AF e a AFAFA. Os resultados 
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observados Rosa et al. (2015), cujas variáveis experimentais foram semelhantes, ajudam a 

reforçar essa ideia em relação à ordem AF. Contudo, mais estudos são precisos com maior 

número de participantes e mais tempos de análise para tentar clarificar esta ideia. 
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6. CONCLUSÃO 
 

Considerando as respostas hormonais agudas encontradas nessa pesquisa no pós 

treino e 15 minutos após o fim deste, bem como as diferentes ordens de exercício de TC 

avaliadas, pode-se concluir que: 

- Não existem diferenças significativas na resposta hormonal aguda entre ordens de 

exercícios. 

 - As ordens AF e AFAFA, parecem ser aquelas que proporcionam um maior ambiente 

anabólico devido à elevação conjunta dos valores basais de HC e IGFBP-3. Contudo, mais 

estudos são necessários para comprovar esta ideia. 

Deve-se salientar que estes resultados só devem ser extrapolados para sujeitos com 

as características idênticas ao do presente estudo e quando executarem o TC com 

características idênticas ao do presente estudo. 
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7. PROPOSTAS PARA ESTUDOS FUTUROS 
 

Em estudos futuros deve-se estudar a resposta hormonal aguda a estas ordens com 

participantes do sexo feminino e com mais momentos de avaliação (antes, após a realização 

de cada modalidade de exercício, logo após, 15 minutos após, 24 horas após, 48 horas após 

e 72 horas após). 
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EFEITO DA ORDEM DE COMBINAÇÃO DO TREINO DE FORÇA COM O TREINO AERÓBIO 

NA RESPOSTA HORMONAL 
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9. ANEXOS 

ANEXO I - Par-Q Teste 
 

O Par-Q teste (ACSM, 2006) é formado por 7 perguntas e é individual. As opções de 

resposta são "Sim" e "Não". Caso alguma das perguntas seja respondida de forma afirmativa, 

o indivíduo não poderá ser incluído no estudo. As questões são as seguintes: 

1- Alguma vez, algum médico o informou que tem um problema cardíaco e que só 

poderia efetuar alguma atividade física após recomendação médica? 

2- Sente alguma dor no peito quando está a fazer alguma atividade física? 

3- No mês passado, teve alguma dor no peito quando não estava a fazer atividade 

física? 

4- Alguma vez perdeu o equilíbrio por causa de uma tontura ou alguma vez ficou 

inconsciente? 

5- Tem algum problema ósseo ou articular que pode piorar com a alteração do tipo da 

sua atividade física? 

6- Frequentemente o seu médico receita-lhe medicamentos para a pressão arterial ou 

para problemas cardíacos? 

7- Você sabe de mais alguma razão pela qual não deva realizar atividade física? 
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ANEXO II – Termo de consentimento livre e esclareci do 

Você está convidado a participar, como voluntário, de uma pesquisa. Após ser 

esclarecido sobre as informações a seguir, e no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine 

ao final deste documento. Antecipadamente, fica garantido o sigilo das informações. Não 

existe qualquer penalização em caso de recusa. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA  

Título do Projeto : Efeito da ordem de combinação do treino de força com o treino 

aeróbio na resposta hormonal 

Professor orientador: José Manuel Vilaça Maio Alves 

Pesquisador Responsável: Bruno Cézar Rodrigues Batista 

Telefone para contato : +55 (83) 99902-2208 

 

O objetivo é observar a resposta hormonal aguda em diferentes sessões de treino 

onde a ordem do treinamento de força e treinamento aeróbio será trocada e dividida em 

blocos. Serão avaliados 8 indivíduos do sexo masculino, aparentemente saudáveis, com 

idades entre 20 e 31 anos, praticantes de atividade física e familiarizados com os exercícios 

do TF e TA à pelo menos 6 meses.  

Serão testadas três sessões de exercícios: Sessão 1 - 30 minutos de TA realizado no 

cicloergômetro seguidos pelos quatro exercícios de TF; Sessão 2 - 10 min TA, seguidos dos 

exercícios 1 e 2 do TF, mais 10 minutos de TA, seguidos dos exercícios 3 e 4 do TF, e mais 

10 minutos de TA; Sessão 3 - Os quatro exercícios de TF seguidos pelos 30 minutos de TA. 

Serão utilizados como critérios de inclusão no estudo: ausência de histórico de lesões 

articulares e músculo esqueléticas; ausência de resposta positiva no Par-Q teste; não estar 

consumindo medicamento ou suplementação nutricional ergogénica passível de interferência 

nas variáveis em estudo. 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO INDIVÍDUO 

Eu,_________________________________________________________, concordo 

em participar do estudo "EFEITO DA ORDEM DE COMBINAÇÃO DO TREINO DE FORÇA 

COM O TREINO AERÓBIO NA RESPOSTA HORMONAL". Fui devidamente informado e 

esclarecido pelo pesquisador BRUNO CÉZAR RODRIGUES BATISTA sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido o sigilo das informações e que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto resulte em qualquer penalidade ou 

interrupção de meu acompanhamento/ assistência. 

 

Local e data:        Vila Real, 3 de setembro de 2014. 

 

Assinatura do participante: _______________________________ RG: __________ 
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ANEXO III - Anamnese 

 

Nome  

Data de nascimento Naturalidade Nacionalidade 

Endereço 

E-mail Telefone 

Peso Estatura FC repouso 

Qual é o seu objetivo?  

Pratica atividade física? Qual e há quanto tempo?  

Faz quantas refeições por dia?  

Faz dieta ou suplementação?  

Dorme quantas horas por noite?  

Fuma? Quantos cigarros por dia? Se parou, há quanto tempo?  

Consome bebidas alcoólicas? Quais? Quantas vezes por semana?  

Possui colesterol, triglicérides ou glicose altas?  

Possui alguma alteração cardíaca? Algum parente com problemas cardíacos? Quem?  

É hipertenso?  

É diabético? Possui algum parente diabético? 

Tem problemas pulmonares?  

Toma algum tipo de medicamento? Qual?  

Fez alguma cirurgia? Qual?  

Apresenta dores na coluna, articulações ou dores musculares? Possui algum problema 

ortopédico diagnosticado?  

Tem alguma recomendação médica para prática de atividade física?  

Fez teste ergométrico (cardiovascular) ou ergoespirométrico (cardiopulmonar) 

recentemente (menos de 1 ano)?  
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Qual seu peso ao nascer?  

Foi uma criança / adolescente obeso ou com sobrepeso?  

Seus pais são obesos ou têm sobrepeso?  

Observações 

Declaro para os devidos fins que as respostas prestadas aqui são verdadeiras e poderão 

ser utilizadas como referência na prescrição de atividades físicas.  

 

Data:  

 

Assinatura:  
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ANEXO IV - Composição corporal 
 

Massa corporal: ___________                                   Estatura: ___________ 

 

DOBRAS 1ª  Medida  2a  Medida  3a  Medida  Média 

Subescapular      

Tricipital      

Peitoral      

Axilar      

Abdominal      

Suprailíaca      

Coxa     

 

% Gordura Corporal Estimada: ___________  
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ANEXO V - Força muscular dinâmica 
 

Teste 1RM 

Exercícios  Repetições  Carga (kg)  

Agachamento (AG)            

Supino horizontal (SH)            

Lunge (LU)            

Remada curvada (RC)            

 

 


