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RESUMO 

 O ciclismo tem se tornado um dos esportes mais amplamente praticados no 

Brasil. Nessa modalidade há a utilização, por vezes predominante, do metabolismo 

aeróbio, e por isso empregam-se treinamentos característicos para endurance, que 

se dão normalmente em velocidades submáximas. Por sua capacidade de 

proporcionar a melhora do consumo máximo de oxigênio sem a necessidade de 

atividades extenuantes que venham a causar fadiga, o treinamento de endurance 

permite ainda um aumento do volume ao longo do período de treinamento. Em 

ciclistas de elite, a melhora da eficiência e economia do ciclismo se dá após 

períodos longos de treinamento de endurance, e assim, a associação deste com 

outros métodos de treinamento, se faz interessante para a melhora da performance 

destes atletas.  Nesse intuito, a aplicação concorrente do treino de endurance com o 

treinamento de força máxima, potência, hipertrofia, resistência muscular localizada 

ou mesmo pliometria, pode mostrar-se efetivo. O treinamento de força é capaz de 

gerar adaptações neurais como a melhora na capacidade contrátil da musculatura, 

da ativação da musculatura agonista, redução da coativação da musculatura 

antagonista e a potencialização do recrutamento de unidades motoras e de sua taxa 

de disparo. Estas adaptações são responsáveis pelo aumento e coordenação da 

força. Ocorrem também adaptações fisio-metabólicas como a melhora na produção 

de ATP, da ação de enzimas oxidativas no músculo esquelético e no pico de VO2 

durante a prática de exercícios cíclicos em intensidades submáximas. Todos esses 

fatores são capazes de levar a uma melhora no desempenho de ciclistas. Assim, o 

objetivo desta revisão é analisar os efeitos do treinamento de força nas variáveis 

relacionadas à performance no ciclismo.  

Palavras chaves: ciclismo, treinamento, treinamento de força, performance 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 Cycling has become one of the sports most widely practiced in Brazil. In this 

modality there is the utilization, sometimes predominant, of the aerobic metabolism, 

and because of this trainings with endurance caracteristics are used, which occur 

normally at submaximal speeds. For its ability to provide the improvement of 

maximum oxygen consumption without the need of strenuous activities that may 

cause fatigue, endurance training also allows an increase in volume over the training 

period. In elite cyclists, the improvement of the efficiency and economy of cycling 

occurs after long periods of endurance training, and so, the association of this with 

other training methods, is interesting for the improvement of the performance of 

these athletes. In this sense, the concurrent application of endurance training with 

maximum strength training, potency, hypertrophy, localized muscular resistance or 

even plyometry, can show his effectiveness. Strength training is capable of 

generating neural adaptations such as the improvement in the contractile capacity of 

the musculature, in the activation of the agonist musculature, reduction of the 

coactivation of the antagonist musculature and the potentialization of the recruitment 

of motor units and their firing rate. These adaptations are responsible for the increase 

and coordination of the force. Physio-metabolic adaptations also occur, the 

improvement in the production of ATP, of the action of oxidative enzymes on skeletal 

muscle and at peak VO2 during the practice of cyclic exercises at submaximal 

intensities. All these factors are capable of leading to an improvement in the 

performance of cyclists. Thus, the purpose of this review is to analyze the effects of 

the strength training on the variables related to cycling performance. 
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INTRODUÇÃO 

 Segundo dados da Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, 

Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (ABRACICLO), ao final do ano de 

2017, o Brasil se encontrava na posição de número 4 dentro do ranking de produção 

mundial de bicicletas. A previsão era de uma produção ainda maior no ano de 2018, 

tanto de bicicletas utilizadas  para mobilidade urbana, quanto às utilizadas na pratica 

esportiva do ciclismo, inferindo em um crescimento do esporte. O ciclismo possui 

categorias como o Mountain Bike, Track Cycling, Road Cycling, Mountain Bike e a 

BXM (Bicimotocross), além de diferentes provas, como as de Critério, Time Trials, 

Stage Races e Maratonas, apresentando assim uma variedade de terrenos, 

distâncias e velocidades (1).  Pode-se observar que, mesmo entre as diferentes 

modalidades, há duas características intrínsecas a prática do ciclismo: a capacidade 

de gerar energia mecânica e a interação entre os sistemas aeróbio e anaeróbio. 

 A capacidade de gerar energia mecânica é importante para superar a 

resistência externa, sendo esta composta por diversos fatores, o que obriga o ciclista 

a produzir potência e velocidade no intuito de realizar o deslocamento (1). A 

interação entre os sistemas aeróbio e anaeróbio é importante para que haja a 

realização de trabalho, estando diretamente ligada a produção de potência (1,2). 

Ciclistas de alto nível que realizam corridas de resistência em pista apresentam 

ambos os sistemas energéticos bem desenvolvidos, o que sugere a necessidade da 

interação destes sistemas para o sucesso na conclusão de suas corridas. Dessa 

forma, faz-se necessária a realização de treinamentos cujas metodologias 

possibilitem a melhora das variáveis aeróbicas e anaeróbicas, bem como a produção 

de potência, no intuito de desenvolver ainda mais a performance destes ciclistas (3). 

 Em competições de ciclismo que consistem em percorrer longas distâncias, 

predomina a utilização do metabolismo aeróbio. O treinamento para potencializar tal 

capacidade se dá, majoritariamente, em velocidades submáximas por proporcionar a 

melhora do consumo máximo de oxigênio, permitindo ainda um aumento do volume 

de treinamento ao longo do período (4).  

 Em indivíduos sedentários, treinos voltados para endurance e com as 

características anteriormente citadas, proporcionam o aumento do VO2máx, da 

capilarização muscular e do número de enzimas oxidativas mitocondriais 
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responsáveis pelo controle da respiração celular (5,6). Por necessitar deste 

complexo de interações metabólicas citadas anteriormente, este é, normalmente, o 

método de treino mais amplamente utilizado por ciclistas que praticam modalidades 

de longa distância (1). No entanto, em ciclistas de elite, diferentes tipos de treino de 

endurance (continuo ou intervalado) mostram-se capazes de promover uma melhora 

significativa na eficiência e economia mecânica após períodos relativamente longos 

de treinamento (7). A eficiência mecânica é representada pela relação entre trabalho 

mecânico e a energia consumida para realizar este trabalho. Já a economia é 

representada pela relação do consumo de oxigênio com a produção de potência (8). 

  O treinamento de endurance realizado por um longo período costuma 

impactar mais rapidamente em outras variáveis relacionadas ao desempenho, como 

na estabilidade metabólica, ao diminuir as alterações na concentração de 

metabólitos durante exercícios intensos e prolongados, permitindo assim uma 

melhora na manutenção do componente lento do VO2 que está relacionado com a 

fadiga e a intolerância ao exercício realizado em intensidades superiores as do limiar 

de lactato (7 9 e 10). Dessa forma, no intuito de promover uma melhora no 

desempenho de ciclistas de forma mais rápida, a associação do treino de endurance 

com outras formas de treinamento se mostra interessante. 

 As adaptações proporcionadas pelo treinamento de força já são bem 

conhecidas, envolvendo adaptações neurais, como a melhora na capacidade 

contrátil da musculatura, da ativação da musculatura agonista, redução da 

coativação da musculatura antagonista e a potencialização do recrutamento de 

unidades motoras e de sua taxa de disparo (11). Estas adaptações são as principais 

responsáveis pelo aumento da força, bem como de sua coordenação. Há também 

adaptações no sistema musculoesquelético e nos tendões, promovendo hipertrofia, 

diminuição do risco de lesões e melhora na performance atlética (11). Mas para 

além disso, estudos mais recentes tem mostrado que o treinamento de força possui 

a capacidade em proporcionar melhoras nas funções mitocondriais relacionadas a 

respiração celular, produção de ATP e da ação de enzimas oxidativas no músculo 

esquelético (12,13,14). Outro fator associado à endurance que se mostra resultante 

do treinamento de força é um pequeno aumento no pico de VO2 durante a prática de 

exercícios cíclicos em intensidades submáximas (15). Tais fatores demonstram a 
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possibilidade de se adicionar efetivamente o treino de força concorrentemente ao 

treino de endurance dos praticantes de ciclismo. 

 O chamado treinamento concorrente consiste na realização de dois tipos de 

treinos diferentes, como por exemplo endurance + força, visando a potencialização 

da performance atlética. A produção de trabalhos realizando esta metodologia 

treinamento tem tomado certo escopo nos últimos anos, devido à busca pela 

melhora do desempenho competitivo. Os resultados destes trabalhos tem se 

mostrado, por vezes, bastante controversos, não havendo ainda um consenso sobre 

a influência da adição do treinamento de força ao habitual treino de endurance 

realizado por ciclistas. Apesar disso, ainda há certa escassez de trabalhos que 

adicionam o treinamento de força com suas variáveis claramente descritas ao já 

realizado treino de endurance em praticantes de ciclismo no intuito de proporcionar e 

mensurar as mudanças no desempenho, e há ainda menos estudos comparando 

resultados de diferentes tipos de treinamento de força aplicados aos praticantes do 

ciclismo. O objetivo desta revisão é analisar os efeitos do de treinamento de força 

nas variáveis relacionadas à performance no ciclismo, como na produção de força 

máxima, do VO2máx, na economia e eficiência de ciclismo e na produção de potência.  
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METODOLOGIA 

 Esta revisão sistemática está de acordo com o documento “Principais itens 

para relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises: A recomendação PRISMA” (16). 

As bases de dados utilizadas nessa pesquisa foram PubMed, Bireme, e SciELO. A 

estratégia de busca utilizada consistiu na busca combinada dos seguintes termos 

“ciclismo” e “treinamento de força” ou “treinamento de hipertrofia” ou “treinamento de 

resistência” ou “treinamento de potência” ou “treinamento de pliometria” ou 

“treinamento com pesos” ou “treinamento concorrente”, bem como seus respetivos 

termos em inglês. Os critérios para inclusão dos artigos consistiram em estudos 

randomizados realizados nos últimos 12 anos (2007 – 2019) com texto completo que 

descrevam a metodologia do treinamento de força bem como as variáveis 

relacionadas à intensidade e volume, como a carga, numero de repetições, numero 

de séries, tempo de intervalo entre séries e os exercícios focadas no fortalecimento 

dos membro inferiores, de modo que seja possível analisar e reproduzir o 

treinamento sem vieses ou duvidas, participantes dos estudos serem adultos (≥ 18 

anos de idade) que praticam o ciclismo esportivamente, possuir grupo controle 

desempenhando o treinamento de endurance através do ciclismo e grupo de 

intervenção realizando treinamento concorrente consistindo de treino de alguma 

manifestação de força somado ao treinamento de endurance através do ciclismo. Os 

estudos devem demonstrar, em função do treinamento aplicado, a variação ocorrida 

em ao menos uma das variáveis que se pretendem analisar aqui: força, potência, 

VO2máx, economia e eficiência. Os estudos excluídos desta revisão consistiram 

naqueles que não corresponderam aos critérios de inclusão, cujos participantes 

possuíam alguma condição clínica (doença) ou em que o treinamento tinha caráter 

de reabilitação e estudos repetidos em diferentes periódicos (duplicatas). Para a 

elucidação da qualidade dos estudos selecionados, será utilizada a escala da base 

de dados de evidências em fisioterapia (PeDro), que consiste em uma ferramenta 

recomendada para avaliar a qualidade das evidencias de ensaios clínicos 

randomizados e controlados ao se realizar revisões sistemáticas (17 e 18). Quanto 

mais próximo da pontuação máxima um estudo se aproximar nessa escala, maiores 

são os indícios relacionados à qualidade positiva destes. Durante a revisão de cada 

estudo a ser incluído, seus dados foram extraídos e verificados. Os dados extraídos 

foram relativos às características dos participantes, características do treinamento 
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aplicado nas intervenções e pela magnitude e significância das mudanças ocorridas 

devido ao protocolo de treinamento utilizado. Os tipos de treinamento de força foram 

categorizados e tabelados segundo suas características, bem como os resultados 

obtidos pelos protocolos da aplicação destes treinamentos. 
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RESULTADOS 

Descrição dos estudos 

 O número de estudos potenciais encontrados durante a busca nas bases de 

dados totalizou 2853. A figura 1 resume o processo de busca e seleção de estudos 

em potencial. Nove estudos (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) contemplaram os 

critérios de inclusão, sendo incluídos então a esta revisão sistemática. Após a 

seleção, a escala PeDro foi utilizada a fim de se salientar a qualidade dos estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características dos participantes 

 O sumário com as características gerais dos participantes dos estudos 

incluídos nesta revisão é apresentado na tabela 1.  Somando-se todos os estudos, 

há um total de 141 participantes (128 homens e 13 mulheres), com idades entre 19 e 

47 anos. A amostra dos estudos compôs-se por: ciclistas de elite (19, 24, 25 e 26), 

triatletas (20), ciclistas treinados que pertenciam a clubes (21), ciclistas bem 

treinados e triatletas (22) e por fim, ciclistas bem treinados (23 e 27).

Estudos encontrados na busca 

inicial (N = 2499) 

Analise do titulo e resumo  

(N = 292) 

Títulos não relacionados e 

duplicatas (N = 2207) 

Analise completa dos estudos 

(N = 52) 

Estudos não relacionados    

(N = 240) 

Incluídos na analise da escala 

PeDro (N = 9) 

Fora dos critérios de inclusão    

(N = 43) 

Figura 1. Processo de procura, triagem e seleção dos estudos. 
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Tabela 1 Características dos participantes e pontuação na escala PeDro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo Grupo Participantes Idade 

(anos) 

Altura (cm) Peso (Kg) Status de 

Treinamento 

Pontuação 

PeDro 

AAGAARD P. et al., 2011 Int                     

Cont 

7 (M)               

7 (M) 

19,5 ± 0.8 180,7 ± 5,4 70,7 ± 5,8 Ciclistas de Elite 4 

HAUSSWIRTH C. et al., 

2009 

Int                     

Cont 

7 (M)                                              

7 (M) 

30,2 ± 4.3     

32,4 ± 4.8   

176,3 ± 3,1  

175,0 ± 7,2 

70,4 ± 8,0           

69,4 ± 7,8 

Triatletas 5 

JACKSON N. P. et al. 

2007 

A-Res               

A-Rep                    

Cont 

7 (M)/2 (F)               

8 (M)/1 (F)                 

3 (M)/2 (F) 

31 ± 10         

32 ± 9           

27 ± 10 

ND 25,4 ± 2.1 

24,4 ± 2.7 

23,1 ± 2.9 

(IMC) 

Ciclistas à nível de 

clube 

5 

LEVIN G. T.; 

MCGUIGAN M. R.; 

LAURSEN P. B. 2009 

Int                     

Cont 

7 (M)                

7 (M) 

25 (4)           

37 (7) 

180,5 (9,6) 

179,2 (8,0) 

78,6 (9,4)         

76,2 (8,3) 

Ciclistas bem 

treinados/Triatletas 

7 

 

RØNNESTAD B.R., 

HANSEN E. A.,  

RAASTAD T. 2010 

Int                     

Cont 

6 (M)                  

6 (M) 

ND ND ND Ciclistas bem 

treinados 

5 

RØNNESTAD B.R. et al. 

2015 

Int                     

Cont 

7 (M)                

7 (M) 

19,0±1.6 

20,1±1,6 

179±8              

183±9 

67,8±7,8         

74,3±7,5 

Ciclistas de Elite 4 

RØNNESTAD B.R. et al. 

2015 

Int                     

Cont 

9 (ND)                

7 (ND) 

19,1 ± 1,7   

20,1 ± 1,6  

178 ± 7         

183 ± 9 

66,0 ± 8.0          

74,3 ± 7.5 

Ciclistas de Elite 6 

RØNNESTAD B.R. 

,HANSEN  J. AND 

NYGAARD H., 2016  

Int                     

Cont 

10 (M)/2 (F)                      

6 (M)/2 (F) 

19 ± 2           

20 ± 2 

178 ± 9        

181 ± 10 

67 ± 8                  

72 ± 9 

Ciclistas de Elite              6 

SUNDE A. et al. 2010 Int                     

Cont 

7 (M)/1 (F)                 

3 (M)/2 (F)  

29,9 ± 7,2  

35,8 ± 11,8 

178 ± 8         

178 ±13 

72,5 ± 7,3         

75,4 ± 11,2 

Ciclistas bem 

treinados 

5 

Nota. Int = grupo de intervenção, Cont = grupo controle, A-Res = grupo de intervenção com cargas altas, A-Rep = grupo de intervenção com altas repetições, M = masculino, F = feminino, ND 

= não descrito. 
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Pontuação na escala PeDro 

 A pontuação individual dos estudos na escala PeDro pode ser vista na tabela 

1, junto as características dos participantes. A pontuação dos estudos foi de 4, 5, 6 e 

7. Todos tiveram pontos reduzidos no que diz respeito ao “cegar” os participantes, 

treinadores e avaliadores sobre as intervenções e resultados. A diferença nas 

pontuações dos estudos se deve a fatores como a não explicação do processo de 

randomização dos participantes, diferenças significativas nos resultados-chave entre 

os grupos antes da intervenção e a não explicitação de se os resultados-chave 

foram obtidos em pelo menos 85% dos participantes inicialmente alocados nos 

grupos. 

Características dos treinamentos aplicados 

 O sumario com as características dos treinamentos aplicados, incluindo o 

delineamento e a frequência dos treinos de força, descrição dos exercícios e das 

variáveis (intensidade, volume, intervalo) e quantidade de horas por semana dos 

treinos de endurance, podem ser vistos na tabela 2. Classificamos o treinamento de 

força segundo o apresentado por Prestes et al. (2016).  

 Todos os nove estudos realizaram exercícios focados nos membros 

inferiores, no entanto, quatro deles (20, 21, 22, 23) mencionaram ter incluído em 

seus treinamentos, exercícios para core. Um estudo (21) possuiu dois grupos de 

intervenção realizando treinamentos diferentes, enquanto apenas três (20, 24 e 26) 

afirmaram ter havido algum acompanhamento profissional em pelo menos algum 

período do treinamento de força.  

 Entre os estudos, o número de séries realizadas em cada exercício variou de 

2 a 5, o de repetições em cada exercício variou de 3 a 20, o de semanas de 

intervenção variou de 5 a 25 e a frequência semanal do treinamento de força variou 

de uma sessão a cada 7-10 dias até cerca de 3 vezes por semana.  

 Todos os estudos utilizaram maquinas na execução dos exercícios, bem 

como dois estudos (21 e 22) deixaram claro a execução de exercícios tanto em 

maquinas, como com pesos livres. O estudo (27) utilizou apenas uma máquina 
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Tabela 2 Características dos treinamentos aplicados. 

Estudo Grupo Prescrição do treinamento Obs Classificação 

do Treino 

Duração (sem) Treinamento de força 

(vezes por semana) 

Treino de 

endurance 

(h/sem) 

AAGAARD P. 

et al., 2011 

Int                

Cont 

Força - exercícios: extensão de 

joelhos isolada, leg press 

inclinado, flexão de joelhos e 

flexão plantar. Sem 1: 4 x 10-

12 RMs. Sem 2-3: 4 x 8-10 

RMs. Sem 4-5: 4 x 6-8 RMs. 

Sem 6-16: 4 x 5-6 RMs. Int: 1-

2 min entre exercícios e 2-3 

min entre séries. Endurance: 

realizado, mas não descrito. 

Execuções 

realizadas de forma 

controlada. 48h 

entre sessões. 

Periodização 

linear. 
16 2 a 3 10 a 18 

HAUSSWIRT

H C. et al. 

2009 

Int                

Cont 

Força - exercícios: leg press, 

extensão de joelhos e flexão 

de joelhos na cadeira e mesa 

flexora.  3-5 x 3-5 RMs a 

>90% de 1 RM. Int: 3 min. 

Realizaram-se exercícios para 

fortalecimento de costas e 

abdômen, afim de evitar 

lesões (deadlift e abdominais). 

Endurance: ciclismo, nado e 

corrida de rua em intensidades 

acima de 19% e abaixo de 

81% do segundo limiar 

ventilatório.  

Cargas aumentadas 

progressivamente 

para manter o nº de 

repetições. 

Força máxima. 5 3 17,1 ± 3,1                           

17,4 ± 3,7 
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JACKSON N. 

P. et al. 2007 

A-Res      

A-Rep       

Cont 

Força (A-Res) -Exercícios: 

agachamento livre com barra, 

flexão de joelho, leg press e 

Step up na maquina Smith. 

Sem 1:  2 x 10 reps. a 50% de 

1 RM. Sem 2-10: 4 x 4 reps. a 

85% de 1 RM. A-Rep: Sem 1:  

2 x 10 reps. a 50% de 1 RM. 

Sem 2-10: 2 x 20 reps. a 50% 

de 1 RM. Int: 2 min. 

Realizaram-se exercícios para 

fortalecer o core e evitar 

lesões nas costas: 1 x 20 reps. 

de abdominais e hiperextensão 

lombar + 30s de pranchas 

frontal e lateral. Treino de 

endurance: ciclismo cujo 

intensidade se deu em zonas 

definidas pela frequência 

cardíaca no limiar de lactato.  

 A-Rep: execução o 

mais rápida 

possível. Cargas 

ajustadas para 

manter o numero de 

repetições.  

Periodização 

linear. 

10 3 ND 

LEVIN G. T.; 

MCGUIGAN 

M. R.; 

LAURSEN P. 

B. 2009 

Int                

Cont 

Força - Divido em 3 tipos: 

força (4 x 5 reps. Exercícios - 

avanço, agachamentos, 

deadlift com as pernas 

estendidas, flexão plantar no 

banco e pranchas inclinadas). 

Potência (3 x 6 reps. 

Exercícios - agachamento com 

salto, salto unilateral com 

agachamento, deadlift, Flexão 

plantar unilateral e  extensão 

das costas). Hipertrofia (3 x 12 

reps. Exercícios - Leg press 

unilateral, extensão de joelho, 

flexão de joelho, flexão 

plantar em pé e pranchas 

abdominais). Int: 2 min. 

Endurance: o mesmo já 

realizado. 

Mínimo de 24h 

entre treinos. 

Cargas ajustadas 

para se manter o nº 

de repetições. 

Periodização 

ondulatória 

6 3 526 (85) min                          

613 (78) min 
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RØNNESTAD 

B.R., 

HANSEN E. 

A.,  

RAASTAD T. 

2010 

Int                

Cont 

Força - Exercícios: meio-

agachamento, leg press 

unilateral, flexão de quadril 

com uma perna e flexão 

plantar de tornozelo. Sem 1-3: 

Sem 1-3: 3 x 10 RMs (1º 

sessão) e 3 x 6 RMs (2º 

sessão). Sem 4-6: 3 x 8 RM 

(1º sessão) e 3 x 5 RM (2º 

sessão). Sem 7-12: 3 x 6 RM 

(1º sessão) e 3 x 4 RM (2º 

sessão). Sem 13-25: 2 x 5 

reps. no meio-agachamento e 

leg press unilateral a 80-85% 

de 1RM e 1 x 6 RMs na flexão 

de quadril com uma perna e 

flexão plantar de tornozelo. 

Int: 2 min. Endurance: 

ciclismo e em menor parte 

(10%) no cross-country skiing. 

Intensidade dividida em 3 

zonas de frequência cardíaca:  

(1) 60-80%, (2) 83–87%; e (3) 

88–100% 

Sem 1-12: período 

preparatório (Fase 

concêntrica de 1s e 

excêntrica 2-3s). 

Sem 13-25: Período 

competitivo 

(manutenção da 

força com foco na 

fase concêntrica). 

Ângulo de 90° e 

extensão quase total 

dos joelhos. 

Exercícios de 

estabilidade de core 

e alongamentos, 

mas não foram 

descritos 

 Periodização 

linear. 

12 (preparatório)            

+ 13 (competitivo).  

2 (preparatório). 1 a cada 7-

10 dias (competitivo) 

ND 
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RØNNESTAD 

B.R. ET AL. 

2015 

Int                

Cont 

Treino de força - Exercícios: 

meio-agachamento, leg press 

unilateral, flexão de quadril 

com uma perna e flexão 

plantar de tornozelo. Sem 1-

10: 3 x 4-10 RMs. Sem 11-25: 

3 x 5 reps. com esforço 

máximo na concêntrica a 80-

85% de 1 RM. Int: 2 min. 

Treino de endurance: ciclismo 

com intensidade dividida em 3 

zonas de frequência cardíaca:  

(1) 60-80%, (2) 83–87%; e (3) 

88–100%. Uma vez por 

semana treino de sprint (5-6 

sprints de 8-10 segs). 

Fase concêntrica de 

1s e excêntrica 2-

3s. Período 

competitivo com 

foco na manutenção 

da força 

Periodização 

linear. 

12 (preparatório)            

+ 13 (competitivo).  

~1 a cada 8 dias 13,5 ± 1,5                       

13,6 ± 3,2 

RØNNESTAD 

B.R. ET AL. 

2015 

Int                

Cont 

Treino de força - Exercícios: 

meio-agachamento, leg press 

unilateral, flexão de quadril 

com uma perna e flexão 

plantar de tornozelo. Sem 1-3: 

3 x 10 RMs (1º sessão) e 3 x 6 

RMs (2º sessão). Sem 4-6: 3 x 

8 RM (1º sessão) e 3 x 5 RM 

(2º sessão). Sem 7-10: 3 x 6 

RM (1º sessão) e 3 x 4 RM (2º 

sessão). Sem 11-25: 3 x 5 

reps. com esforço máximo na 

concêntrica a 80-85% de 1 

RM. Int: 2 min. Treino de 

endurance: ciclismo com 

intensidade dividida em 3 

zonas de frequência cardíaca: 

(1) 60-80%, (2) 83–87%; e (3) 

88–100%. 

Ângulo de 90° e 

extensão quase total 

dos joelhos .Fase 

concêntrica de 1s e 

excêntrica 2-3s. 

Cargas ajustadas 

para manter o nº de 

repetições. 

Periodização 

linear. 

10 para o 

desenvolvimento da 

força +15 para a 

manutenção da 

força.  

2 (desenvolvimento).    ~1 a 

cada 8 dias (manutenção) 

Preparatório:            

11,3 ± 1,5                   

11,7 ± 3,1  

Competitivo            

15,2 ± 3.1                   

15,3 ± 3,9 
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RØNNESTAD 

B.R., 

HANSEN J. 

AND 

NYGAARD 

H., 2016 

Int                

Cont 

Treino de força - Exercícios: 

meio-agachamento, leg press 

unilateral, flexão de quadril 

com uma perna e flexão 

plantar de tornozelo.  Sem 1-3: 

3 x 10 RMs (1º sessão) e 3 x 6 

RMs (2º sessão). Sem 4-6: 3 x 

8 RM (1º sessão) e 3 x 5 RM 

(2º sessão). Sem 7-10: 3 x 6 

RM (1º sessão) e 3 x 4 RM (2º 

sessão). Int: 2 min. Treino de 

endurance: ciclismo com 

intensidade dividida em 3 

zonas de frequência cardíaca: 

(1) 60-80%, (2) 83–87%; e (3) 

88–100%, realizados, na 

maior parte, em ambiente 

interno nas zonas 2 e 3, devido 

a condição climática (frio). 

Ângulo de 90° e 

extensão quase total 

dos joelhos. Fase 

concêntrica de 1s e 

excêntrica 2-3s. 

Periodização 

linear. 

10 2 11,1 ± 1,8                               

12,3 ± 2,9 

SUNDE A. et 

al. 2010 

 Int                

Cont 

Treino de força - Exercícios: 

meio agachamento na 

maquina Smith com 4 x 4 

RMs. Int: 3 min. Treino de 

endurance: permaneceram 

realizando o treino habitual, 

registrando o tempo nas zonas 

de intensidade (60-85%, 85-

90% e 90-95% da frequência 

cardíaca máxima). 

Sempre que os 

participantes 

realizavam mais 

que 4 repetições, 

2,5 Kg eram 

adicionados a carga 

total. 

Força máxima 8 3 ND 

 Nota. Int = grupo de intervenção, Cont = grupo controle, A-Res = grupo de intervenção com cargas altas, A-Rep = grupo de intervenção com altas repetições, ND = Não descrito.
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para realização dos exercícios, enquanto os demais (19, 20, 23, 24, 25 e 26) não 

deixaram claro se determinados exercícios foram realizados em maquinas ou com 

pesos livres. Vale ressaltar que boa parte dos autores (19, 21, 23, 24, 25 e 26) 

basearam o modelo de treinamento em uma periodização linear, um (22) em 

periodização ondulatória e dois (20 e 27) realizaram um treinamento característico 

de força máxima. 

 Todos os nove estudos realizaram treino de endurance focado no ciclismo, no 

entanto 3 deles (20, 23, 24)   realizaram outras atividades como o nado, corrida ou 

esqui cross-county em uma fração do treino. 

Força máxima 

 O sumário da analise dos estudos voltados para o desenvolvimento da força 

máxima é apresentado na tabela 3. A força muscular dos membros inferiores antes e 

após o período de intervenção foi mensurada nos nove estudos. Um estudo (19) 

mensurou a força isométrica máxima (MVC) do quadríceps. Um estudo (20) 

mensurou a força máxima através do teste de 1 RM no Leg Press. Dois estudos (21, 

22) mensuraram a força através do teste de 1 RM no agachamento. Dois estudos 

(23 e 27) mensuraram a força máxima através do teste de 1 RM no meio 

agachamento na máquina Smith. Dois estudos (24 e 26) mensuram a força 

isomérica máxima (MVC) durante o agachamento em uma plataforma de força. Um 

estudo (25) mensurou a força máxima através da força de reação vertical no 

agachamento com salto em uma plataforma de força.  

 De forma geral, os grupos de intervenção de todos os estudos obtiveram um 

aumento significativo do parâmetro após a intervenção, enquanto nos grupos 

controle houve aumento significativo em dois estudos (22 e 24), um aumento não 

significativo em outros 2 (26 e 27), uma redução não significativa (19) e um que 

demonstrou uma redução significativa (20). Dois estudos (23 e 25) afirmaram não ter 

havido alteração na força máxima do grupo após o período de intervenção. Um 

estudo (21) não informou a força máxima do grupo controle. 

VO2Máx 

 O VO2Máx dos participantes foi mensurado antes e após o período de 

intervenção nos nove estudos. O sumário de sua analise pode ser visto na tabela 4.
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Tabela 3 Avaliação da força máxima antes e após o período de intervenção 

Intervenção 

Estudo Exercício n Pré-treinamento (Kg) Pós-treinamento (Kg) Mudança (%) 

AAGAARD P. et al., 2011 Força isométrica máxima do 

quadríceps (MVC) 

7 275,3 ± 42,4 Nm 307,7 ± 40,4 Nm 12 

HAUSSWIRTH C. et al., 

2009 

Leg Press 45º (1 RM) 7 290.7 ± 50.3 310.0 ± 55.6 6.6 ± 3.9; 

JACKSON N. P. et al. 2007 Agachamento (1RM) A-Res 9     

A-Rep 9 

116 ± 20.1              

100 ± 36.9 

151 ± 29.2                

122 ± 26.5 

30,17                   

22 

LEVIN G. T.; MCGUIGAN 

M. R.; LAURSEN P. B. 

2009 

Agachamento (1RM) 7 109 137 16,51 

RØNNESTAD B.R. , 

HANSEN E. A.,  RAASTAD 

T. 2010 

Meio agachamento na 

máquina Smith (1 RM) 

6 ND ND 23 ± 3 

RØNNESTAD B.R. et al. 

2015 

Força isométrica máxima no 

meio agachamento em 

plataforma de força  (MVC) 

7 1400 ± 378 Nm 1726 ± 378 Nm 23,28 

RØNNESTAD B.R. et al. 

2015 

Força de reação vertical no 

agachamento com salto em 

Plataforma de Força 

9 ND ND 20 ± 12 

RØNNESTAD B.R. 

,HANSEN  J. AND 

NYGAARD H., 2016 

Força isométrica máxima no 

meio agachamento em 

plataforma de força  (MVC) 

12 ND ND 20 ± 12 

SUNDE A. et al. 2010 Meio agachamento na 

máquina Smith (1 RM) 

8 155,0 ± 40.6 177,5 ± 50.7 14,51 

Controle 

Estudo Exercício n Pré-treinamento (Kg) Pós-treinamento (Kg) Mudança (%) 

AAGAARD P. et al., 2011 Força isométrica máxima do 

quadríceps (MVC) 

7 261,9 ± 45,9 Nm 257,9 ± 28,5 Nm -1,52 
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HAUSSWIRTH C. et al., 

2009 

Leg Press 45º (1 RM) 7 289,3 ± 38,3 277,9 ± 42,1  -4,1 ± 3,0 

JACKSON N. P. et al. 2007 Agachamento (1RM) 5 ND ND ND 

LEVIN G. T.; MCGUIGAN 

M. R.; LAURSEN P. B. 

2009 

Agachamento (1RM) 7 106 113 6,79 

RØNNESTAD B.R. , 

HANSEN E. A.,  RAASTAD 

T. 2010 

Meio agachamento na 

máquina Smith (1 RM) 

6 ND ND Permaneceu 

inalterado 

RØNNESTAD B.R. et al. 

2015 

Força isométrica máxima no 

meio agachamento em 

plataforma de força  (MVC) 

7 1340 ± 364 Nm 1447 ± 394 7,98 

RØNNESTAD B.R. et al. 

2015 

Força de reação vertical no 

agachamento com salto em 

Plataforma de Força 

7 ND ND Permaneceu 

inalterado 

RØNNESTAD B.R. 

,HANSEN  J. AND 

NYGAARD H., 2016 

Força isométrica máxima no 

meio agachamento em 

plataforma de força (MVC) 

8 ND ND 3 ± 3 

SUNDE A. et al. 2010 Meio agachamento na 

máquina Smith (1 RM) 

5 151,0 ± 36.0  154,0 ± 39.3 1,98 

Nota. A-Res = grupo de intervenção com cargas altas, A-Rep = grupo de intervenção com altas repetições. ND = não descrito 
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 Todos os estudos demonstraram alguma diferença no parâmetro ao se 

comparar o pré com o pós-intervenção. Dois estudos (22 e 26) demonstraram uma 

diminuição não significativa do VO2Máx tanto nos grupo de intervenção, quanto nos 

grupos controle. Outros dois estudos (20 e 27), demonstraram um aumento não 

significativo do parâmetro nos grupos de intervenção, bem como uma diminuição 

não significativa nos grupos controle. Um estudo (24) mostrou uma diminuição não 

significativa do parâmetro no grupo de intervenção e um aumento não significativo 

no grupo controle. Dois estudos (21 e 23) demonstraram um aumento significativo 

deste parâmetro, tanto em seus grupos de intervenção, quanto em seus grupos 

controles, com uma tendência de aumento maior nos grupos de intervenção. Os 

demais estudos (19, e 25) mostraram um aumento não significativo nos dois grupos. 

Economia e eficiência do ciclismo 

 O sumário da análise da economia e eficiência do ciclismo pode ser verificado 

na tabela 5. A economia do ciclismo foi mensurada em 5 estudos (19, 21,  25, 26 e 

27), onde todos mostraram diferenças no pré e pós-intervenção. 

 Um estudo (19) utilizou o teste de ciclismo incremental de quatro etapas do 

Steady-state para mensurar o parâmetro, demonstrando uma melhora pós-

intervenção significativa apenas no grupo controle. Outro (21) mensurou o parâmetro 

através do teste de perfil de lactato em estágios, e para sintetizar, utilizamos o 

estágio com a maior carga (300 W) para a analise, onde não houve diferença nos 

valores pré quando comparado com os valores pós-treinamento no grupo controle e 

uma melhora significativa nos grupos de intervenção. Dois estudos (25 e 26) não 

especificaram o teste utilizado, no entanto, utilizaram o termo “Utilização fracional do 

VO2máx na potência de 4 mmol∙L-1 [la-]” para descrever o parâmetro, onde 

mostraram uma melhora não significativa do parâmetro em ambos os grupos. Um 

Estudo (27) utilizou um protocolo incremental de VO2máx como teste para avaliar este 

parâmetro, demonstrando uma melhora significativa em ambos os grupos, no 

entanto, esta foi superior no grupo de intervenção. 

Potência anaeróbica  

 A potência anaeróbica foi mensurada antes e após o período de intervenção 

através do teste de Wingate em quatro estudos (23, 24, 25 e 26) e o sumário de sua  
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Tabela 4 Avaliação do VO2máx antes e após o período de intervenção 

Intervenção 

Estudo n Pré-treinamento Pós-treinamento Mudança 

(%) 

AAGAARD P. et al., 2011 7 73.5 ± 8,2 ml·kg
-1

·min
-1

 75 ± 6 ml·kg
-1

·min
-1

 2,04 

 HAUSSWIRTH C. et al., 

2009 

7 69.9 ± 6.3 ml·kg
-1

·min
-1

 70.8 ± 5.5 ml·kg
-1

·min
-1

 1,28 

JACKSON N. P. et al. 

2007 

H-Res 9                         

H-Rep 9 

47.9 ± 7. ml·kg
-1

·min
-1

       

52.8 ± 4.7 ml·kg
-1

·min
-1

 

49.3 ± 6.5 ml·kg
-1

·min
-1

   

56.3 ± 4.1 ml·kg
-1

·min
-1

 

2,92                           

6,62 

LEVIN G. T.; 

MCGUIGAN M. R.; 

LAURSEN P. B. 2009 

7 62.4 (5.4) ml·kg
-1

·min
-1

 62.3 (3.2) ml·kg
-1

·min
-1

 -0,16 

RØNNESTAD B.R. , 

HANSEN E. A. HANSEN ,  

RAASTAD T. 2010 

6 65.2 ± 2.2 ml·kg
-1

·min
-1

 73.9 ± 3.2 ml·kg
-1

·min
-1

 13,34 

RØNNESTAD B.R. ET 

AL. 2015 

7 77.59 ± 6.01  ml·kg
-1

·min
-1

 76.61 ± 8.13 ml·kg
-1

·min
-1

 -1,26 

RØNNESTAD B.R. et al. 

2015 

9 78 ±6 ml·kg
-1

·min
-1

 80 ±6 ml·kg
-1

·min
-1

 2,56 

RØNNESTAD B.R. 

,HANSEN  J. AND 

NYGAARD H., 2016 

12 77 ± 6 ml·kg
-1

·min
-1

 75 ± 8 ml·kg
-1

·min
-1

 -2,29 

SUNDE A. et al. 2010 8 63.4 ± 6.0 ml·kg
-1

·min
-1

 63.9 ± 5.6 ml·kg
-1

·min
-1

 0,78 

Controle 

Estudo n Pré-treinamento Pós-treinamento Mudança (%) 

AAGAARD P. et al., 2011 7 71.5 ± 6 ml·kg
-1

·min
-1

 73 ± 2.3 ml·kg
-1

·min
-1

 2,09 

HAUSSWIRTH C. et al., 

2009 

7 68.4 ± 10.7 ml·kg
-1

·min
-1

 68.3 ± 10.1 ml·kg
-1

·min
-1

 -0,14 

JACKSON N. P. et al. 

2007 

5 55.3 ± 3.5 ml·kg
-1

·min
-1

 58.9 ± 2.9 ml·kg
-1

·min
-1

 6,5 
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LEVIN G. T.; 

MCGUIGAN M. R.; 

LAURSEN P. B. 2009 

7 63.1 (1.8) ml·kg
-1

·min
-1

 62.5 (2.7) ml·kg
-1

·min
-1

 -0,95 

RØNNESTAD B.R. , 

HANSEN E. A. HANSEN ,  

RAASTAD T. 2010 

6 67.3 ± 2.7 ml·kg
-1

·min
-1

 73.4 ± 3.1 ml·kg
-1

·min
-1

 9,06 

RØNNESTAD B.R. 2015 7 73.26 ± 5.43 ml·kg
-1

·min
-1

 74.68 ± 6.59 ml·kg
-1

·min
-1

 1,11 

RØNNESTAD B.R. et al. 

2015 

7 73 ±5 ml·kg
-1

·min
-1

 75 ± 7 ml·kg
-1

·min
-1

 2,66 

RØNNESTAD B.R. 

,HANSEN  J. AND 

NYGAARD H., 2016 

8 72 ± 7 ml·kg
-1

·min
-1

 70 ± 7 ml·kg
-1

·min
-1

 -2,77 

SUNDE A. et al. 2010 5 58.7 ± 8.8 ml·kg
-1

·min
-1

 58.0 ± 10.8 ml·kg
-1

·min
-1

 -1,19 
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 analise pode ser visto na tabela 6. Todos os estudos demonstraram um aumento no 

pico da potência anaeróbica nos grupos de intervenção, entretanto, apenas um (23) 

mostrou aumento significativo. Dois estudos (24 e 25) demonstraram uma 

diminuição não significativa do pico nos grupos controle. Nos grupos de intervenção, 

dois estudos (24 e 26) demonstraram um aumento não significativo na média da 

potência anaeróbica, enquanto outros dois (23 e 25) não mostraram diferenças 

nesse parâmetro após a intervenção. Em contra partida, nos grupos controle, três 

estudos (24, 25, 26) demonstraram a diminuição da média, enquanto um estudo (23) 

não demonstrou diferença após o período da intervenção. De forma geral, após o 

período de intervenção, apenas um estudo (23) demonstrou diferença significativa 

no pico de potência, e nenhum estudo mostrou diferença significativa na média. 

Potência como parâmetro da performance/endurance 

 Dentre os trabalhos, a potência como parâmetro da performance/endurance 

foi mensurada como a produção média de potência de curta duração e longa 

duração, bem como o pico de potência. O sumário da análise da potência de curta 

duração pode ser visto na tabela 7. A endurance de curta duração foi mensurada 

antes e após o período de intervenção em um estudo (19), através do teste máximo 

de 5 minutos, demonstrando um aumento significativo na média de potência 

produzida em ambos os grupos após o período de intervenção, sendo este aumento 

superior no grupo de intervenção.  

  Quatro estudos (19, 23, 25 e 26) mensuraram a performance/endurance de 

longa duração antes e após o período de intervenção. O sumário da análise pode 

ser visto na tabela 8. Um estudo (19) utilizou o teste contrarrelógio de 45 minutos, 

onde foi demonstrado um aumento significativo na potência produzida pelo grupo de 

intervenção após o treinamento, enquanto o grupo controle também demonstrou um 

aumento do parâmetro significativo do parâmetro. Os demais estudos (23, 25 e 26), 

utilizaram o teste máximo de 40 minutos, onde dois (23, 25) demonstraram ter 

havido uma melhora significativa na produção média da potência nos grupos de 

intervenção, no entanto um estudo (26) mostrou um decréscimo não significativo do 

parâmetro no grupo controle e  melhora no grupo de intervenção. 



26 

 

Tabela 5 Avaliação da economia de ciclismo antes e após o período de intervenção 

Intervenção 

Estudo Teste Termo usado Formula utilizada n Pré-treinamento Pós-treinamento Mudança (%) 

AAGAARD P. et 

al., 2011 

  Ciclismo incremental 

de quatro etapas do 

"Steady-state"  

CE (Watt/Kg) / (mL 

O2/min/Kg) obtidos a 

75% do VO2máx 

7 0.204 ± 0,025mLO2/J 0.199 ± 0,014mLO2/J -2,45 

JACKSON N. P. 

et al. 2007 

Teste de perfil de 

lactato 

Economia Valores do VO2 em 

cargas fixas (300 W) 

A-Res 9                          

A-Rep 9 

46,4 ± 62,2                                

48 ± 3.7 

48,3 ± 5,4                                

49,4 ± 2,2 

4,09               

2,91 

RØNNESTAD 

B.R. et al. 2015 

ND Utilização fracional do 

VO2máx na potência de 

4 mmol∙L-1 [la-] 

ND 9 78 ± 3% 80 ± 3% 2 

RØNNESTAD 

B.R. ,HANSEN  

J. AND 

NYGAARD H., 

2016  

ND Utilização fracional do 

VO2máx na potência de 

4 mmol∙L-1 [la-] 

ND 12 79 ± 3% 80 ± 4% 1 

SUNDE A. et al. 

2010 

Protocolo incremental 

de VO2max 

CE Na potência 

equivalente à 70% do 

VO2Máx 

8 217 ± 26 (W) 232 ± 36 (W) 6,91 

Controle 

Estudo Teste Termo usado Formula utilizada n Pré-treinamento Pós-treinamento Mudança (%) 

AAGAARD P. et 

al., 2011 

  Ciclismo incremental 

de quatro etapas do 

"Steady-state"  

CE (Watt/Kg) ÷ (mL 

O2/min/Kg) obtidos a 

75% do VO2máx 

7 0.223 ± 0,015mLO2/J 0.207 ± 0,008mLO2/J -7,17 

JACKSON N. P. 

et al. 2007 

Teste de perfil de 

lactato 

Economia Valores do VO2 em 

cargas fixas (300 W) 

5 52,6 ± 2,1 52,7 ± 0,6 0,19 

RØNNESTAD 

B.R. ET AL. 

2015 

ND Utilização fracional do 

VO2máx na potência de 

4 mmol∙L-1 [la-] 

ND 7 80 ± 3% 81 ± 6% 1 
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RØNNESTAD 

B.R., HANSEN  

J. AND 

NYGAARD H., 

2016  

ND Utilização fracional do 

VO2máx na potência de 

4 mmol∙L-1 [la-] 

ND 8 81 ± 4% 83 ± 1% 2 

SUNDE A. et al. 

2010 

Protocolo incremental 

de VO2max 

CE Na potência 

equivalente à 70% do 

VO2Máx 

5 215 ± 57 (W) 216 ± 65 (W) 0,46 

Nota. A-Res = grupo de intervenção com cargas altas, A-Rep = grupo de intervenção com altas repetições. ND = não descrito 
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 Sete estudos (20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26) avaliaram o pico de potência antes 

e após o período de intervenção. O sumário da analise pode ser visto na tabela 9. 

Um estudo (20) utilizou o teste Incremental até a exaustão para avaliar este 

parâmetro, onde demonstrou-se um aumento não significativo do pico no grupo de 

intervenção, enquanto no grupo controle houve uma redução não ignificativa. Outro 

(21) avaliou o parâmetro através do teste de perfil de lactato, onde constatou-se um 

aumento significativo e superior do pico no grupo controle em relação aos grupos de 

intervenção. Um estudo (22) avaliou o parâmetro através do teste de exercício 

gradativo, onde ambos os grupos demonstraram redução não significativa do pico de 

potência. Três estudos (23, 25 e 26) avaliaram o pico de potência através do teste 

máximo de 40 minutos, onde apenas um (23) demonstrou uma melhora significativa 

do parâmetro no grupo de intervenção, enquanto nos grupos controle dos 3 estudos 

houve uma redução não significativa. Um estudo (24), não deixou claro o teste 

utilizado para a avaliação do pico de potência, no entanto, demonstrou uma melhora 

nesse parâmetro, mesmo que não significativa, mais expressiva no grupo de 

intervenção em relação ao grupo controle. 
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Tabela 6 Potência e capacidade anaeróbica no teste de Wingate antes e após o período de intervenção 

Intervenção 

Estudo Teste n Pré-treinamento (W) Pós-treinamento (W) Mudança (%) 

RØNNESTAD B.R. , 

HANSEN E. A. HANSEN ,  

RAASTAD T. 2010 

Pico de Wingate (W·kg-1)           

Média de Wingate (W·kg-1) 

Indicie de fadiga 

6 18,5 ± 0,4                         

10,2 ± 0,3                

34 ± 1,2 

19,9 ± 0,8                         

10,2 ± 0,4             

36,3 ± 3,1 

7,56                       

0                

6,76 

RØNNESTAD B.R. et al. 

2015 

Pico de Wingate (W·kg-1)           

Média de Wingate (W·kg-1) 

Indicie de fadiga 

7 23,51 ± 2,99                  

10,65 ± 0,92               

ND 

23,61 ± 3,29                  

10,82 ± 0,45              

ND 

0,42               

1,59                  

ND 

RØNNESTAD B.R. et al. 

2015 

Pico de Wingate (W·kg-1)           

Média de Wingate (W·kg-1) 

Indicie de fadiga 

9 23,6 ± 2,9                         

10,9 ± 0,9                  

ND 

24,2 ± 3,4                          

10,9 ± 1,1                  

ND 

2,54                       

0                         

ND 

RØNNESTAD B.R. 

,HANSEN  J. AND 

NYGAARD H., 2016 

Pico de Wingate (W·kg-1)           

Média de Wingate (W·kg-1) 

Indicie de fadiga 

12 23,2 ± 2,7                         

10,7 ± 1,0                   

ND 

24,3 ± 2,8                          

10,9 ± 0,9                    

ND 

3,87         

1,86                     

ND 

      
Controle 

Estudo Teste n Pré-treinamento (W) Pós-treinamento (W) Mudança (%) 

RØNNESTAD B.R. , 

HANSEN E. A. HANSEN ,  

RAASTAD T. 2010 

Pico de Wingate (W·kg-1)           

Média de Wingate (W·kg-1) 

Indicie de fadiga 

6 15,7 ± 1,1                            

9,3 ± 0,6               

25.6 ± 3.4 

16,0 ± 1,6                             

9,3 ± 0,7               

24.6 ± 4.4 

1,91                        

0                      

-3,9 

RØNNESTAD B.R. ET AL. 

2015 

Pico de Wingate (W·kg-1)           

Média de Wingate (W·kg-1) 

Indicie de fadiga 

7 23,07 ± 2,78                   

10.68 ± 0.65              

ND 

22,75 ± 2,11                   

10,49 ± 0,91               

ND 

-1.38                       

-1.77                 

ND 

RØNNESTAD B.R. ET AL. 

2015 

Pico de Wingate (W·kg-1)           

Média de Wingate (W·kg-1) 

Indicie de fadiga 

7 22,9 ± 2,4                            

10.7 ± 0,7                  

ND 

22,6 ± 1,7                         

10,5 ± 0,9                   

ND 

-1,31                    

-1,86                

ND 

RØNNESTAD B.R. 

,HANSEN  J. AND 

NYGAARD H., 2016 

Pico de Wingate (W·kg-1)           

Média de Wingate (W·kg-1) 

Indicie de fadiga 

8 22,1 ± 3,2                         

10,3 ± 1,1                  

ND 

22,4 ± 4,0                        

10,1 ± 1,5                     

ND 

1,33                          

-1,94                 

ND 

Nota. ND= não descrito. 
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Tabela 7 endurance de curta duração dada pela potência produzida antes e após o período de intervenção 

Treinamento concorrente 

Estudo Teste Termo usado Formula utilizada n Pré-treinamento 

(W) 

Pós-treinamento (W) Mudança (%) 

AAGAARD P. et al., 

2011 

Máximo de 

5 minutos 

Desempenho da 

endurance de curta 

duração 

Taxa média de 

trabalho no 

ergômetro 

7 405,4 ± 53,3 425 ± 39,4 4,83 

                

Apenas endurance 

Estudo Teste Termo usado Formula utilizada n Pré-treinamento 

(W) 

Pós-treinamento (W) Mudança (%) 

AAGAARD P. et al., 

2011 

Máximo de 

5 minutos 

Desempenho da 

endurance de curta 

duração 

Taxa média de 

trabalho no 

ergômetro 

7 388,4 ± 14,1 400,4 ± 33,6 2,98 
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Tabela 8 endurance de longa duração dada pela potência produzida antes e após o período de intervenção 

Intervenção 

Estudo Teste Termo usado Formula utilizada n Pré-treinamento (W) Pós-treinamento (W) Mudança (%) 

AAGAARD P. ET 

AL., 2011 

Contrarrelógio 

de 45 minutos 

Desempenho da 

endurance de 

longa duração 

Taxa média de 

trabalho (Watts) 

7 313.7 ± 45,9  340.1 ± 33,1 8,41 

RØNNESTAD B.R. , 

HANSEN E. A.,  

RAASTAD T. 2010 

Máximo de 40 

minutos 

Potência média ND 6 ND ND 8 ± 1 

RØNNESTAD B.R. 

ET AL. 2015 

Máximo de 40 

minutos 

Potência média ND 9 ND ND 6,5 ± 5,7 

RØNNESTAD B.R. 

,HANSEN  J. AND 

NYGAARD H., 2016  

Máximo de 40 

minutos 

Potência média ND 1

2 

ND ND 3,5 ± 5,5 

                

Controle 

Estudo Teste Termo usado Formula utilizada n Pré-treinamento (W) Pós-treinamento (W) Mudança (%) 

AAGAARD P. et al., 

2011 

Contrarrelógio 

de 45 minutos 

Desempenho da 

endurance de 

longa duração 

Taxa média de 

trabalho (Watts) 

7 309.5 ± 20,3 321 ± 19,5 3,39 

RØNNESTAD B.R. , 

HANSEN E. A., 

RAASTAD T. 2010 

Teste máximo 

de 40 minutos 

Potência média ND 6 ND ND 4 ± 1 

RØNNESTAD B.R. 

ET AL. 2015 

Teste máximo 

de 40 minutos 

Potência média ND 7 ND ND 0 

RØNNESTAD B.R. 

,HANSEN  J. AND 

NYGAARD H., 2016  

Teste máximo 

de 40 minutos 

Potência média ND 8 ND ND -0,8 ± 5,7 

Nota. - = não descrito
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Tabela 9 Pico de potência antes e após o período de intervenção 

Intervenção 

Estudo Teste Termo usado Formula utilizada n Pré-treinamento (W) Pós-treinamento (W) Mudança (%) 

 HAUSSWIRTH C. et al. 

2010 

Incremental até 

a exaustão 

Potência aeróbica 

máxima (Pmáx)  

Potência associada ao 

VO2máx 

7 412.9 ± 28.0 419.3 ± 29.6 1,55 

JACKSON N. P. et al. 

2007 

Perfil de 

lactato 

Potência máxima Maior carga atingida no 

teste 

H-Res 9                    

H-Rep 9 

305,6 ± 39,1              

330,6 ± 48,0 

305,6 ± 37,0         

338,9 ± 47,0 

0                       

2,51 

LEVIN G. T.; 

MCGUIGAN M. R.; 

LAURSEN P. B. 2009 

Exercício 

gradativo 

PPO Maior potência média 

registrada a cada segundo 

7 361 (36) 355 (27) -1,66 

RØNNESTAD B.R. , 

HANSEN E. A.,  

RAASTAD T. 2010 

Máximo de 40 

minutos 

Wmáx ND 6 420 ± 15 454 ± 19 8,09 

RØNNESTAD B.R. et al. 

2015 

ND Potência aeróbica 

máxima (Wmáx) 

ND 7 5,92 ± 0,51 (W·kg-1) 6,04 ± 0,72 (W·kg-1) 2,02 

RØNNESTAD B.R. et al. 

2015 

Máximo de 40 

minutos 

Wmáx ND 9 ND ND 3 ± 3 

RØNNESTAD B.R. 

,HANSEN  J. AND 

NYGAARD H., 2016  

Máximo de 40 

minutos 

Wmáx Potência média no ultimo 

minuto do teste 

12 6,1 ± 0,5 (W·kg-1) 6,1 ± 0,6 (W·kg-1) 0 

Controle 

Estudo Teste Termo usado Formula utilizada n Pré-treinamento (W) Pós-treinamento (W) Mudança (%) 

 HAUSSWIRTH C. et al. 

2010 

Incremental até 

a exaustão 

Potência aeróbica 

máxima (Pmáx)  

Potência associada ao 

VO2máx 

7 417,1 ± 51,5 410,7 ± 44,8 -1,53 

JACKSON N. P. et al. 

2007 

Perfil de 

lactato 

Potência máxima Maior carga atingida no 

teste 

5 315,0 ± 51,8 330,0 ± 41,1 4,76 

LEVIN G. T.; 

MCGUIGAN M. R.; 

LAURSEN P. B. 2009 

Exercício 

gradativo 

PPO Maior potência média 

registrada a cada segundo 

7 352 (39)   348 (37) -1,13 
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RØNNESTAD B.R. , 

HANSEN E. A.,  

RAASTAD T. 2010 

Máximo de 40 

minutos 

Wmáx ND 6 401 ± 37 399 ± 33 -0,49 

RØNNESTAD B.R. et al. 

2015 

ND Potência aeróbica 

máxima (Wmáx) 

ND 7 5,81 ± 0,24 (W·kg-1) 5,88 ± 0,45 (W·kg-1) 1,02 

RØNNESTAD B.R. et al. 

2015 

Máximo de 40 

minutos 

Wmáx ND 7 ND ND 3 ± 6 

RØNNESTAD B.R. 

,HANSEN  J. AND 

NYGAARD H., 2016  

Máximo de 40 

minutos 

Wmáx Potência média no ultimo 

minuto do teste 

8 5,8 ± 0,5 (W·kg-1) 5,7 ± 0,6 (W·kg-1) -1,72 
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DISCUSSÃO 

 O objetivo desta revisão foi o de analisar os efeitos da aplicação do 

treinamento de força nas variáveis relacionadas à performance no ciclismo: 

produção de força máxima e de potência, o VO2máx e a economia de ciclismo (CE). 

Os resultados demonstram que há a possibilidade de que o treino resistido melhore 

a performance de ciclistas ao beneficiar a potência, o VO2máx e a economia, sendo 

estes de extrema importância durante à pratica do ciclismo. No entanto, no que se 

diz respeito aos resultados dos estudos aqui analisados, percebe-se que estes não 

são consensuais entre si. Isso pode ser atribuído às características dos participantes 

dos estudos, ou mesmo a forma que os treinamentos de força foram aplicados. 

Apesar da pontuação dos estudos na escala PeDro serem medianos (4, 5, 6 ou 7), a 

qualidade dos estudos incluídos nesta revisão pode ser considerada aceitável, uma 

vez que se leva em conta a dificuldade de se  “cegar” dos participantes em estudos 

a despeito da aplicação de treinamentos. 

Força máxima 

 Nos grupos que realizaram o treinamento concorrente, evidenciou-se o 

aumento da produção de força máxima em todos os estudos incluídos nesta revisão. 

No que se refere aos grupos controle, o parâmetro variou entre aumento, não 

alteração ou diminuição.  

 O aumento na produção de força máxima se dá principalmente através de 

mecanismos relacionados ao recrutamento neural, como a melhora na capacidade 

contrátil da musculatura, da ativação da musculatura agonista, redução da 

coativação da musculatura antagonista e a potencialização do recrutamento de 

unidades motoras e de sua taxa de disparo (11 e 29).  Há também adaptações 

estruturais ligadas à fisiologia do individuo como as que ocorrem no sistema 

musculoesquelético e nos tendões, promovendo hipertrofia, diminuição do risco de 

lesões e melhora na performance atlética (11 e 29).  

 É notável, ao se analisar as metodologias de treino aplicadas nos estudos, a 

predominância de sistemas de periodização que culminaram em um trabalho de 

força pura, caracterizado por altas cargas e número moderado de repetições. Tal 

trabalho tem como principal resultado as adaptações neurais (30).  
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 Pelo fato de os participantes dos estudos serem ciclistas, é muito provável 

que o já realizado treino de endurance tenha fornecido base de força, principalmente 

de joelhos e extensores do quadril (31). Isso posto, apesar de apenas alguns 

estudos terem demonstrado o aumento da força máxima nos grupos controle, é 

possível que a realização do treino de endurance tenha tido algum efeito sobre o 

aumento na produção de força máxima de ambos os grupos.  As variações de 

terrenos e condições climáticas, como subidas, montanhas e até mesmo o vento, 

nas quais ciclistas costumam realizar seus treinos, podem ser os responsáveis pelo 

aumento de força nos grupos controle e ter influenciado nos ganhos dos grupos de 

intervenção. Independente disso é notável que o aumento na produção de força 

máxima foi significativo e superior em todos os grupos de intervenção em relação 

aos grupos controle dos estudos.  Isso indica que a aplicação do treinamento 

resistido é efetiva neste parâmetro em praticantes do ciclismo, mesmo estes 

possuindo certa base de força.  

 A produção de força máxima nestes atletas é de extrema importância, uma 

vez que é um dos fatores que contribui com a produção de potência (22 e 25), já que 

o aumento da força a níveis superiores proporciona a redução da intensidade do 

exercício com qualquer carga em particular. Logo, as adaptações causadas pela 

inserção do treinamento de força, bem como o aumento na produção de força 

máxima, tendem a possibilitar o aumento na produção da média e no pico de 

potência, seja ela em um Sprint (anaeróbico), de curta ou de longa duração 

(aeróbico), parâmetros estes que serão discutido mais a frente. 

VO2Máx 

 O VO2máx  consiste na capacidade máxima com a qual o oxigênio pode ser 

captado, transportado e utilizado para os processos aeróbios de produção de 

energia via fosforilação oxidativa em uma determinada unidade de tempo  (32, 33). 

Nesse sentido, o VO2máx é utilizado como a medida para definir a potência aeróbica 

máxima (19, 34).  Logo, a possibilidade de se aumentar o VO2máx  é importante para 

ciclistas, pois permite uma melhor utilização do oxigênio durante os trajetos 

realizados em suas competições.  

 Neste parâmetro, é perceptível que tanto os grupos de intervenção, quanto os 

grupos controles de todos os estudos inseridos nesta revisão, obtiveram melhoras 
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após o período de intervenção, excetuando-se dois estudos (22 e 26) que 

demonstraram a queda do VO2máx tanto no grupo controle, quanto no de intervenção, 

e outros dois (20 e 27) que demonstraram a queda apenas em seus grupos controle. 

No entanto, é valido ressaltar que os resultados entre os estudos se mostraram 

contrastantes, onde alguns apresentaram melhora superior no grupo de intervenção 

e outros demonstraram melhora superior nos grupos controle. No entanto, os 

resultados entre os grupos de cada estudo foram, em sua maioria, não significantes. 

Atletas aerobiamente bem treinados, como é o caso das amostras dos estudos aqui 

inclusos, costumam ter pouca margem para desenvolvimento deste parâmetro 

(35,36). 

  Embora o estudo de Rønnestad, B. R.; Hansen, J.; Nygaard, H. (26) tenha 

demonstrado diminuição do VO2máx tanto no grupo de intervenção quanto no grupo 

controle, é válido ressaltar que os testes pré-intervenção foram realizados perto do 

final do período competitivo. A condição climática em que este estudo foi realizado 

pode ter afetado negativamente os protocolos de treinamento, principalmente o de 

endurance que acabou por ser realizado, na maior parte, em ambiente interno no 

cicloergômetro do próprio atleta. Possíveis explicações para essa tendência ao 

decréscimo seriam à falta de variações de terrenos e do vento, como as que 

ocorrem no treinamento em ambiente externo.  Deve-se levar em conta também a 

possibilidade de se manter em uma faixa constante do VO2máx durante toda a 

sessão de treinamento realizada no cicloergômetro.  

 O estudo conduzido por Rønnestad, B. R.; Hansen, E. A.; Raastad, T. (23) 

demonstrou um aumento significativo do VO2máx nos dois grupos, no entanto, o grupo 

de intervenção apresentou melhora superior comparado com o grupo controle, 

embora não houvesse diferença significativa antes e após a intervenção entre 

ambos. Dessa forma, é possível que essa diferença tenha se dado em decorrência 

do treinamento de força. 

 Algo que se pode observar de forma geral nos resultados obtidos nos grupos 

de intervenção, é que a adição do treinamento de força em ciclistas não impediu o 

desenvolvimento do VO2máx nestes indivíduos, como já vinha sendo elucidado na 

literatura (37 e 38), mas também não permite concluir que impacte de forma a 

potencializar este parâmetro. Os resultados entre os grupos dos estudos analisados 
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são bem próximos, além de haver estudos com resultados antagônicos, mostrando 

superioridade de resultados ou no grupo de intervenção, ou no grupo controle. 

  Diante de todo o exposto, pode-se inferir a necessidade da realização de 

novos estudos com metodologias similares, bem como estudos utilizando-se de 

metodologias de treinamento diferentes das inclusas nesta revisão, devem ser feitos, 

no intuito de elucidar melhor o efeito do treinamento resistido no VO2máx de ciclistas 

bem treinados.  

Economia e eficiência do ciclismo 

 A economia e eficiência mecânica são fatores, normalmente, tratados juntos 

quando se avalia a performance de ciclistas por serem importantes parâmetros do 

desempenho, uma vez que por serem considerados fatores aeróbicos determinantes 

da endurance, espera-se que uma melhora nestes fatores acarrete em uma melhora 

na performance (39).  

 Considerando-se o fato de estarem relacionadas com quantidade de oxigênio 

utilizada para se produzir determinada potência e a energia utilizada para se 

produzir trabalho, mostram-se como parâmetros de grande importância na 

performance do ciclista, já que possibilitam a correlação entre quantidade de 

potência que pode ser produzida para um determinado custo de oxigênio e nível de 

gasto de energético. Também são utilizadas para expressar o gasto energético por 

unidade de massa corporal, explicando o porque atletas com VO2máx próximos 

mostram desempenhos diferentes entre si (1, 7, 35, 36 e 40). 

 Normalmente estes termos são referidos como a mesma coisa pela literatura, 

uma vez que é preferível transformar os valores de VO2 em gasto energético para 

calcular a eficiência da contração muscular em vez de simplesmente medir a 

economia de movimento (36). 

 O fator que define a melhora deste parâmetro é a diminuição da quantidade 

de oxigênio utilizado para uma mesma intensidade de exercício, inferindo na 

diminuição do gasto energético para a intensidade em questão (36). A economia e 

eficiência de ciclismo também se mostram como parâmetros de difícil melhora em 

ciclistas de alta performance (36), logo qualquer aumento nestes fatores se mostra 

interessante para o desempenho destes atletas. 
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 Ao observar os 5 estudos (19, 21, 25 ,26 e 27) inseridos nesta revisão que 

mensuraram o parâmetro aqui analisado, percebe-se que, de forma geral, ambos os 

grupos obtiveram melhora após o período de intervenção. No entanto, analisando-se 

os resultados, percebem-se alguns vieses ou mesmo impossibilidade de inferir a 

efetividade dos treinamentos aplicados nestes estudos.  

 O estudo de Aagaard et al. (19) mostrou uma melhora muito grande na 

economia e eficiência do grupo controle, mas como perceptivamente o grupo era 

significativamente menos eficiente que o grupo de intervenção, havia uma margem 

maior para o desenvolvimento deste parâmetro, e como salientado pelos próprios 

autores, isso explicaria a melhora tão expressiva, chegando próximo do valor 

alcançado pelo grupo de intervenção.  

 Já o estudo conduzido por Jackson, N. P.; Hickey, M. S.; Reiser II, R. F. (21) 

demonstrou um aumento significativo na utilização do VO2 em ambos os grupos de 

intervenção, e não significativo no grupo controle. Em concordância com os próprios 

autores, não houve diferença significativa entre os grupos.  

 Em dois estudos conduzidos por Rønnestad et al. e Rønnestad, B. R.; 

Hansen, J.; Nygaard, H. (25 e 26) que utilizaram o mesmo método para avaliar a 

economia e eficiência, mostraram resultados antagônicos entre si, onde 1 (25) 

demonstrou superioridade no resultado obtido no grupo de intervenção, e o outro 

(26) no grupo de controle, embora, entre os grupos dos estudos, não tenha havido 

diferença significativa. O período de intervenção em ambos os estudos difere 

bastante, o que também pode explicar essa diferença. Estes dois estudos 

mencionaram que não houve diferença na eficiência bruta, mas não apresentaram a 

comparação do antes com o depois da intervenção.   

 O ultimo estudo aqui inserido e conduzido por Sunde et al. (27) demonstrou 

um resultado interessante. Ambos os grupos partiram de uma linha base muito 

próxima antes da intervenção e após o período, o grupo de intervenção demonstrou 

uma melhora significativa neste parâmetro, superior ao ocorrido no grupo controle 

que não teve diferença significativa.  

 Considerando-se os resultados aqui apresentados, não é possível afirmar 

com total certeza qual o impacto da adição do treinamento resistido em ciclistas na 
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economia e eficiência de ciclismo devido às questões descritas ao longo deste 

tópico e, embora um estudo o estudo de Sunde et al.  (27) tenha mostrado melhoria 

significativa no grupo de intervenção, novos trabalhos com metodologias 

semelhantes precisam ser feitos para corroborar com o achado, bem como novos 

trabalhos com metodologias de treinamento diferentes das aplicadas nos estudos 

aqui inclusos são necessários para de fato elucidar os possíveis impactos que o 

treino de força tem sobre estes parâmetros.  

Potência anaeróbica 

 De forma geral, a potência no ciclismo pode ser considerada como o produto 

da força aplicada nos pedais pela frequência de pedalada (41) o que permite inferir 

que quanto maior a força aplicada nos pedais, maior tende a ser a potência 

produzida. A potência tem se mostrado como o fator mais importante no rendimento 

do ciclismo de endurance/resistência, uma vez que esta ligada tanto ao consumo 

máximo de oxigénio que pode ser mantido por determinado tempo de esforço, 

quanto à eficiência mecânica (41).  

 Através do teste de Wingate há a possibilidade de se avaliar a potência 

anaeróbica através do pico de potência e a capacidade anaeróbica através da 

potência média obtidas no teste (42, 43), sendo uma ferramenta interessante para 

se avaliar a performance de ciclistas em um programa de treinamento (44), 

principalmente ao se levar em conta que a potência anaeróbica é importante e 

necessária para um elevado desempenho no ciclismo (1, 45). 

 Os quatro estudos (23, 24, 25 e 26) que avaliaram a potência anaeróbica, 

demonstraram, no grupo de intervenção, algum aumento no pico de potência, com 

significância em apenas dois (23 e 26). Somente dois estudos (24 e 26) mostraram 

aumento na média, porém, sem real significância. Já nos grupos controle, dois (23 e 

26) mostraram aumento não significativo no pico de potência e os outros dois (24 e 

25) mostraram decréscimo, enquanto na média 1 (23) não mostrou alteração e os 

outros 3 (24, 25, e 26) mostraram a diminuição do parâmetro.  

 O aumento no pico e na média de potência ocorrido nos grupos de 

intervenção, em comparação ao ocorrido nos grupos controle, mesmo que sem 

significância, mostra o possível impacto do treinamento de força nestes indivíduos.  
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 Embora no estudo de Rønnestad, B. R.; Hansen, E. A.; Raastad, T. (23) os 

grupos não tenham partido de uma linha base próxima, o grupo de intervenção já 

mostrava maior pico de potência que o grupo controle antes da intervenção, o que 

diminuiria a margem de desenvolvimento deste parâmetro (36), no entanto, o 

aumento no pico de potência após a intervenção foi mais expressivo no grupo de 

intervenção.  Apesar do aumento no pico em ambos os grupos, não foi demonstrado 

alteração na média de potência produzida após o período, o que indicaria um maior 

declínio na potência produzida ao longo do teste no grupo de intervenção como 

pode ser visto pelo aumento no indicie de fadiga após o período de intervenção. 

 O estudo de Rønnestad et al.  (25) também apresenta resultados similares, 

onde houve um aumento no pico de potência, mas não houve diferença na média de 

potência produzida no grupo de intervenção, indicando também provável piora no 

indicie de fadiga após a intervenção, mas não é possível fazer este apontamento 

com total certeza, uma vez que o estudo não apresentou este dado. É importante 

notar também que o grupo controle deste estudo apresentou declínio tanta no pico 

como na média de potência produzida. 

 Outro estudo também conduzido por Rønnestad et al. (24), no entanto, 

apresenta resultados interessantes. No grupo de intervenção, o pico de potência 

produzido aumentou menos do que a média produzida enquanto no grupo controle 

houve declínio em ambos. Isso indica, no grupo de intervenção, menor perda de 

desempenho durante o teste após a aplicação do treinamento, mas não é possível 

apontar isto com exatidão, uma vez que o estudo também não apresenta o indicie de 

fadiga.  

 O último estudo aqui incluso, conduzido por Rønnestad, B. R.; Hansen, J.; 

Nygaard, H. (26) demonstra a ocorrência de um aumento no pico de potência e na 

média produzida no grupo de intervenção, enquanto no grupo controle, ocorreu um 

aumento no pico de potência e um declínio na média produzida, mas este também 

não expõe o indicie de fadiga, impossibilitando que se faça apontamentos mais 

exatos no que se refere à perda de desempenho ao longo do teste. 

 Como explicitado no tópico de discussão referente à força máxima, a 

produção desta é de extrema importância em ciclistas, pois contribui com a 

produção de potência e diminui a intensidade do exercício com qualquer carga em 
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particular, podendo a inserção do treino de força ser positiva para a produção de 

potência de forma geral.  

 Com base nos dados aqui expostos e analisados, percebe-se que o 

treinamento de força e o consequente aumento na produção de força máxima são 

capazes de aumentar a produção do pico de potência em um Sprint com máxima 

intensidade. Independente disso, mesmo levando a crer que seja positivo, não 

permite concluir com exatidão o impacto sobre a média da potência produzida, 

devido às diferenças nos resultados encontrados nos estudos, bem como a não 

apresentação do indicie de fadiga, que demonstra a perda de desempenho ao longo 

do teste de Wingate. Sendo assim, é necessário a realização de novos estudos que 

apresentem também diferentes metodologias de treinamento das expostas nos 

trabalhos aqui inclusos e que demonstrem o indicie de fadiga dos participantes, a fim 

de elucidar melhor os efeitos do treinamento de força no pico e média de potência 

produzida em Sprints (teste de Wingate). 

Potência como parâmetro da performance/endurance 

 Os conceitos gerais e a importância da produção de potência no ciclismo, 

bem como sua relação com a produção de força máxima, foram discutidos 

anteriormente no tópico referente à potência anaeróbica, assim sendo, neste tópico 

discutiremos os resultados encontrados nos estudos aqui inclusos de forma direta. 

 Apenas o estudo de Aagaard et al. (19) testou o que foi chamado de 

desempenho da endurance de curta duração em um teste máximo de 5 minutos, 

onde ambos os grupos apresentaram aumento na média de potência produzida, 

sendo este superior no grupo de intervenção, principalmente quando se leva em 

conta a variação nos grupos. Analisando isto, pode-se considerar a adição do 

treinamento de força teve impacto neste parâmetro, entretanto, por se tratar de um 

único estudo, não se pode concluir com total certeza que ela foi a responsável pela 

melhora ao invés de alguma questão especifica dentro do próprio grupo de 

intervenção. 

 Dentre os 4 estudos (19, 23, 25 e 26) que mensuraram a média de potência 

como parâmetro da performance/endurance de longa duração, todos demonstraram 

melhora no grupo de intervenção, onde 3 (19, 23 e 25) demonstrarem melhora 
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significativa. Já nos grupos controle, dois (19 e 23) demonstraram melhora não 

significativa e menor que a dos grupos de intervenção, um (25) não demonstrou 

diferença do após o período de intervenção e um (26) demonstrou decréscimo após 

o período de intervenção.  

 A positiva e até expressiva melhora deste parâmetro em todos os grupos de 

intervenção, ao contrário do que se mostra nos grupos controle, permite inferir o 

impacto do treinamento de força na produção média de potência em ciclistas. No 

entanto, é valido ressaltar que a não exposição ou exposição em gráficos que não 

permitam saber com exatidão os valores absolutos da média de produção de 

potência antes e após a intervenção em alguns estudos (23, 25 e 26) dificulta a 

elucidação real do efeito do treinamento resistido neste parâmetro.  

 No que se refere ao pico de potência produzido, dentre os sete estudos (20, 

21, 22, 23, 24, 25 e 26) que o mensuraram, os grupos de intervenção demonstraram 

certa melhora do parâmetro com apenas um (23) tendo melhora significativa e 

excetuando-se um estudo (22) que mostrou diminuição do pico, e um estudo (26) 

que não demonstrou diferença após o período de intervenção. Em relação aos 

grupos controle dos estudos, a maior parte mostrou decréscimo do parâmetro (20, 

22, 23 e 26).   

 O estudo de Jackson, N. P.; Hickey, M. S.; Reiser II, R. F. (21) demonstrou 

um achado que vale atenção: o grupo de intervenção que realizou o treinamento 

com numero elevado de repetições teve um aumento no pico de potência produzido, 

enquanto no grupo que utilizou cargas mais elevadas não houve diferença entre o 

antes e o pós-intervenção, já o grupo controle demonstrou uma melhora superior em 

relação a ambos os grupos. Aqui vale ressaltar que, segundo os próprios autores, os 

participantes dos grupos de intervenção imaginaram que o treinamento de força 

adicionado ao de endurance que eles já realizavam seria algo que não conseguiriam 

continuar.  

 No estudo de Rønnestad, B. R.; Hansen, E. A.; Raastad, T. (23) foi 

demonstrado uma melhora consideravelmente significativa neste parâmetro em 

relação a todos os estudos em seu grupo de intervenção, diferente de seu grupo 

controle que demonstrou decréscimo no parâmetro.  
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 Ao se analisar os estudos de Rønnestad, B. R.; Hansen, E. A.; Raastad, T., 

Rønnestad et al. e Rønnestad, B. R.; Hansen, J.; Nygaard, H. (23, 25 e 26) que 

mensuraram tanto o pico quanto média de potência produzida, os resultados dos 

grupos de intervenção se mostram interessantes. Dois (23 e 25) demonstraram um 

aumento tanto no pico quanto na média, após o período de intervenção, superior aos 

encontrados nos grupos controle, com aumento mais impactante na média, o que 

indicaria uma maior capacidade de manter a constância na produção de potência ao 

longo de toda a corrida. Outro (26), no entanto, não mostrou diferença significante 

em ambos os parâmetros após o período de intervenção e em comparação com o 

grupo controle. Sendo estes três estudos realizados por autores em comum e com 

metodologias de treinamento semelhantes, uma possível explicação para essa 

diferença entre os resultados seria a duração em semanas dos estudos, que foi 

menor em apenas um (26), bem como neste estudo, boa parte do treino de 

endurance foi realizado em ambiente interno, o que pode ter interferido nos 

resultados, principalmente ao se levar em conta que tanto o pico quanto a média de 

produção de potência tiveram tendência ao decréscimo no grupo controle. 

 Considerando tudo o que foi exposto ao longo deste tópico, nota-se que a 

adição do treinamento de força ao programa de treinamento de ciclistas pode 

impactar positivamente na média de produção de potência, seja ela de curta ou 

longa duração, bem como no pico de produção de potência. No entanto o pequeno 

número de estudos aqui inseridos e com resultados diferentes entre si, mostram a 

necessidade de novos estudos aplicando metodologias semelhantes e também 

diferentes das aqui expostas, a fim de propiciar uma melhor elucidação a respeito 

dos efeitos do treinamento de força na média e no pico de produção de potência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Levando-se em conta, além do pequeno numero de estudos aqui inclusos, o 

fato de que parte dos resultados dos grupos de intervenção se mostraram superiores 

aos dos grupos controle, faz-se necessária a realização de novos estudos com 

metodologias de treinamento semelhantes as dos estudos aqui incluídos, para 

melhor elucidar os efeitos destas sobre a performance de ciclistas, no entanto, faz-

se ainda mais necessária a realização de estudos que apliquem metodologias 

diferentes das aqui expostas, uma vez que apenas 3 tipos de treinamento se fizeram 

presentes entre os estudos desta revisão.  

 É valido ressaltar ainda que para futuras pesquisas, é indispensável à 

elucidação e clareza das variáveis de treinamento, justamente por questão de 

reprodutibilidade. Boa parte dos estudos que não fizeram parte desta revisão foram 

excluídos por não apresentarem ou omitirem algumas variáveis. Outro ponto a ser 

ressaltado é que futuros estudos devem apresentar os resultados obtidos também 

em números absolutos, ao invés de apenas gráficos ou percentis de mudança, dos 

quais não dá para se retirar os valores absolutos necessários a total compreensão 

do estudo. É sugerível uma identificação dos participantes, classificando-os ainda 

segundo as modalidades que praticam, já que isto influi no treinamento de 

endurance destes, visto que a especificidade de treinamento para Mountain Bike é 

diferente da especificidade para corridas de pista, podendo haver diferenças na 

produção de força e potência entre os participantes destas modalidades. 

 A pretensão desta revisão era analisar os impactos do treinamento de força 

na performance do ciclismo. Considerando-se a pequena quantidade de estudos 

aqui inclusos, os dados aqui revisados sugerem que a adição do treinamento 

resistido ao programa de treinamento de ciclistas possibilita a melhora do VO2Máx, da 

eficiência e economia, bem como no pico e na média  de potência aeróbica ou 

anaeróbica. Mesmo uma parte dos resultados dos grupos de intervenção não sendo 

de fato significativos ou não consideravelmente superiores aos dos grupos controle, 

deve-se levar em conta o fato de que a melhora dos parâmetros aqui analisados é 

consideravelmente difícil em ciclistas bem treinados, e no que diz respeito à 

competição, qualquer melhora em um destes parâmetros pode ser fator 

determinante para uma vitória. 
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