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O papel da intensidade e do volume 

na prescrição do exercício e os impactos na

prescrição nutricional

The role of intensity and volume in exercise prescription and the 
impacts on nutritional prescription

Resumo

O interesse acadêmico-social-profissional pelos efeitos da manipulação das variáveis agudas do treinamento, em especial a intensidade 
e o volume, tem se tornado cada vez mais evidente na literatura. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é traçar uma discussão dos 
efeitos adaptativos morfofuncionais quando da manipulação tanto da intensidade quanto do volume de treinamento, com enfoque 
nas capacidades de resistência e força muscular. A literatura tem reportado há algum tempo, no tocante ao treinamento de resistência, 
significativos efeitos morfofuncionais derivados tanto da manipulação da intensidade como do volume de treinamento, porém o apelo 
mais contemporâneo versa para a intensidade, uma vez que esta consegue gerar adaptações morfofuncionais de forma time-efficient. 
Destaca-se, entretanto, que a maior porcentagem de treinos, em periodizações voltadas às modalidades de endurance, prioriza o volume 
em detrimento da intensidade, sem perder a qualidade nos efeitos adaptativos desejados, em especial a biogênese mitocondrial, a 
angiogênese e a maior expressão das enzimas oxidativas. Em relação à força muscular, o volume de treinamento tem sido alvo de diversas 
investigações, uma vez que há uma relação dose-resposta ótima para cada sujeito em termos morfofuncionais. Quanto à intensidade 
dos treinos de força, o que se questiona é a real aplicação dessa variável na rotina, uma vez que a sua realização de fato depende, dentre 
outros, do histórico de treinos, da aderência, do dolo e dos objetivos dos sujeitos envolvidos. Nesse quesito, a literatura tem valorizado 
a intensidade quando os objetivos se voltam especificamente às adaptações na função, enquanto certa democracia literária tem sido 
encontrada quando os objetivos se voltam às adaptações morfológicas. Do ponto de vista nutricional, a intensidade dos esforços deve 
atrair a atenção para aspectos primordiais como os substratos das vias anaeróbicas, a função tamponante, a síntese proteica miofibrilar 
e a estimulação do sistema nervoso. Já o volume dos esforços, quando analisado do ponto de vista nutricional, necessita de especial 
atenção quanto ao poder antioxidante da dieta, a distribuição de todos os macronutrientes, a síntese proteica mitocondrial, a angiogênese 
e as adaptações oxidativas. Conclui-se, portanto, que dentro de um processo de preparação física, a despeito do objetivo morfofuncional 
e da capacidade física a ser considerada, é crucial manipular periodicamente as variáveis intensidade e volume, acreditando no amplo 
poder adaptativo desencadeado por esta

Palavras-chave: Exercício físico, intensidade, volume, metabolismo energético, prescrição nutricional.

Abstract

The academic-social-professional interest in the effects of manipulating acute training variables, especially intensity and volume, has 
become increasingly evident in literature. Indeed, the goal of this manuscript is to draw a discussion about morphofunctional adaptive 
effects when training intensity and volume are manipulated, emphasizing endurance and strength as the main capacities. Literature 
has been reporting, since many years ago, regarding endurance, significant morphofunctional effects derived from training intensity 
and volume manipulation, however nowadays intensity focused studies are more appealing, because their capacity to generate organic 
adaptation in a time-efficient manner. At the same time, the most part of endurance training programs prioritize volume instead of 
intensity without losing quality in the desired adaptive effects, especially mitochondrial biogenesis, angiogenesis and oxidative enzyme 
expression/activity improvement. Regarding muscular strength, volume is under special investigation from literature, because some 
optimal dose-response to each subject may exist to trigger off adaptive response. About strength training intensity, one of the questions 
in literature is “what is the real insertion of this variable in a training routine?”, given that its application depends on training historic, 
adhesion, intention and the involved subjects’ goals. In this matter, literature enriches strength training intensity when the goals are 
mainly related to function improvement, while some literary democracy about training variables has been found when the goals are 
mainly morphological. From a nutritional point of view, training intensity may attract attention to primordial aspects as anaerobic 
pathway substrates, buffering function, myofibrilar protein synthesis and nervous system stimulation. On the other hand, the volume of 
efforts needs special attention regarding the diet antioxidant status, daily macronutrient distribution, mitochondrial protein synthesis, 
angiogenesis and oxidative adaptation. We conclude that, within a conditioning process, despite the morphofunctional objective or 
even physical capacity, it is crucial to periodically manipulate the intensity and volume, as well as the other acute training variables, 
considering the broad adaptive power unleashed by them. 

Keywords: physical exercise, intensity, volume, energy metabolism, nutritional prescription.



37

 w
w

w
.v

po
nl

in
e.

co
m

.b
r

O papel da intensidade e do volume na prescrição do exercício e os impactos na prescrição nutricional

A
Introdução

A discussão que relaciona as variáveis agudas 
do treinamento intensidade e volume vem, desde 
muito tempo, chamando a atenção da literatura 
científica e dos entusiastas envolvidos na rotina da 
ciência do treinamento físico1,2. Mais recentemente, 
em especial na última década, essa discussão tem 
se avolumado substancialmente, tendo em vista 
os interesses pessoais e as possibilidades de 
mercado, passando por questões fundamentais 
como as preferências pessoais, as necessidades 
particulares, a eficiência/eficácia dos métodos, as 
especificidades em questão, a taxa de adesão aos 
programas e as individualidades envolvidas3-11. 

Faz-se ainda fundamental observar que, 
das diversas variáveis agudas que podem ser 
manipuladas na rotina do treinamento físico (e.g. 
amplitude de movimento, ordem dos exercícios, 
tipos de pausa, velocidade de execução das ações, 
ações musculares, superfícies de trabalho etc.), a 
intensidade e o volume dos esforços são aqueles 
que possivelmente exercem a maior influência 
nos resultados adaptativos, sejam estes de ordem 
funcional ou morfológica5, 12-18. Ainda, a definição 
das intensidades e volumes de treinamento acabam 
por exigir demandas metabólicas específicas19, 
que precisam ser compreendidas e administradas 
nutricionalmente de forma a favorecer as 
adaptações morfofuncionais esperadas20.

Destaca-se, ainda, que tanto a intensidade 
quanto o volume podem (e devem) estar inseridos 
no contexto do treinamento das mais diversas 
capacidades físicas, a saber: resistência, força, 
potência, flexibilidade, velocidade e agilidade21. 
Neste trabalho, iremos focar a discussão dessas 
variáveis no tocante ao treinamento das capacidades 
físicas de resistência, vulgarmente chamada de 
“aeróbica” ou “cárdio”, e força, vulgarmente 
chamada de “musculação”.

Nesse sentido, o objetivo da presente revisão 
de literatura será destacar as capacidades físicas 
resistência e força, assim como os meios e as 
metodologias de treinamento mais usuais para o 
desenvolvimento das mesmas, tendo como atenção 
especial a intensidade e o volume empregados nas 
sistemáticas de treinamento aqui apresentadas. 
Buscaremos, ainda, refletir sobre a influência de 

cada uma dessas variáveis no poder adaptativo 
orgânico, sejam elas de ordem funcional ou 
morfológicas. Por fim, situaremos, de maneira 
breve, as relações primordiais entre os aspectos 
nutricionais e as variáveis intensidade e volume 
dos treinos de resistência e força, correlacionando 
o aspecto nutricional às características dos treinos 
físicos. 

Metodologia

Usamos para esta revisão trabalhos publicados 
em base de dados como: PubMed, Google 
Acadêmico, MEDLINE, SciELO e Web of 
Science, buscando selecionar artigos publicados 
a partir de 2005 até os dias atuais. Os descritores 
de busca utilizados foram: endurance exercise; 
strength exercise; exercise intensity; exercise 
volume; exercise training load; exercise training 
metabolism; nutritional strategies and exercise; 
nutritional supplements and exercise. Os artigos 
selecionados para a discussão foram aqueles 
que reuniram, da maneira mais completa, a sua 
respectiva abordagem ao escopo deste trabalho, 
de forma a atender a discussão baseada nas 
palavras-chave aqui apresentadas: exercício físico, 
intensidade, volume, metabolismo energético, 
prescrição nutricional.

Discussão

O treinamento de resistência

A resistência é uma capacidade física que pode 
ser definida de diversas formas pela literatura, 
porém adotaremos aquela de Weineck22, que 
a apresenta como capacidade psico-física de 
suportar a fadiga, parafraseando os clássicos 
autores Hollmann & Hettinger23. Assim, não 
classificaremos a resistência misturando-a ao 
metabolismo energético, a saber resistência 
aeróbica ou resistência anaeróbica, uma vez que 
concebemos que o metabolismo energético está 
sempre ativo naqueles que exercitam, a despeito 
da capacidade física, da intensidade ou do volume 
que estejam sendo utilizados24. Ressalta-se, ainda, 
a importância fisiológica de três sistemas na 
manifestação da resistência enquanto capacidade 
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física, a saber: sistema pulmonar (captador), 
sistema cardiovascular (distribuidor) e sistema 
músculo-esquelético (utilizador)25. 

O treinamento de resistência é amplamente 
difundido na prática profissional, sendo que os 
métodos mais comumente discutidos são aqueles 
de natureza cíclica, através de meios como a 

corrida, o ciclismo, o remo e a natação22, além 
dos ergômetros como a esteira, a bicicleta, o 
elíptico/transport e a escada22. Dentre os métodos 
cíclicos de treinamento, podemos destacar os 
contínuos e os intervalados/intermitentes22, que 
estão apresentados na Figura 1 abaixo, junto de 
suas respectivas subdivisões26,27. 

Figura 7. Representação das metodologias de treinamento da capacidade física resistência.

HIIT: High Intensity Interval Training; SIT: Sprint Interval Training; RSA: Repeated Sprint Ability.
Fonte: Buchheit & Laursen26,27.

Das metodologias citadas na Figura 1 
acima, é comum atrelar aquelas contínuas aos 
maiores volumes de treino (duração da sessão, 
distância percorrida, número de séries/repetições/
exercícios), enquanto se relaciona as intervaladas 
às maiores intensidades absolutas (velocidade 
[Km/h, m/s, rpm], inclinação [%], carga [kgf, kp]) 
e relativas (%VO2máx, %FCmáx, %vVO2máx, 
%LV, %PCR)26,27 de treino. Apresentaremos, 
a partir de então, a discussão que relaciona 
a intensidade e o volume ao treinamento da 
capacidade física de resistência, reforçando um 
olhar democrático e diverso sobre a importância 
de ambas as variáveis nos quesitos adaptativos 
orgânicos de interesse, sejam estes funcionais ou 
morfológicos3.

O treinamento de resistência: enfoque na 
intensidade de treino

A intensidade dos esforços impressa nos treinos 
de resistência tem chamado grande atenção da 
literatura, especialmente porque a ativação de 
diversas vias de sinalização intracelulares ocorre 
de forma time-efficient28, ou seja, com menor 
duração total dos estímulos, porém utilizando-se 
de elevadas intensidades (máximas ou supra-
máximas) absolutas e relativas16. Duas das 
justificativas discutidas para os benefícios time-
efficient dessas metodologias residem no fato tanto 
da hipóxia quanto da acidose geradas no tecido 
músculo-esquelético, fígado e tecido adiposo 
marrom28. Esses eventos fisiológicos atuam como 

MÉTODO CONTÍNUO

AUTO-SELECIONADO ou SELF-PACING

PROGRESSIVO; REGRESSIVO

VARIATIVO ou FARTLEK

EXTENSIVO

INTENSIVO ou HIIT

SUPRAMÁXIMOS (eg. SIT, RSA)

MÉTODO INTERVALADO / INTERMITENTE
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pressão arterial sistólica, circunferência da cintura 
e severidade do risco de síndrome metabólica34. 
Nota-se portanto, um claro respaldo científico 
para a utilização de metodologias de treinamento 
de resistência usando intensidades máximas e 
supramáximas (HIIT, SIT, RSA), dedicando um 
tempo (volume) menor dentro das sessões, micro 
e mesociclos38. 

O treinamento de resistência: enfoque no 
volume de treino

Atualmente, a variável volume do treinamento 
de resistência vem sendo bastante investigada e até 
questionada, uma vez que a sociedade, acadêmica 
ou não, tem voltado seu interesse para estímulos 
cada dia mais curtos, rápidos e eficientes14,16. 
Essa observação merece muita cautela, uma vez 
que o volume representa uma das variáveis mais 
importantes a serem manipuladas em qualquer 
rotina de treinos, sejam estes de resistência ou 
quaisquer outras capacidades físicas de interesse22.

A partir das análises dos efeitos dos estímulos 
de resistência com ênfase no volume de 
trabalho, executados em intensidades leves ou 
moderadas, podemos destacar os efeitos positivos, 
especialmente na composição corporal de sujeitos 
com sobrepeso e obesos9,17,39,40. Ainda, em termos 
de efeitos do volume das sessões no desempenho 
de endurance, alguns autores destacam que a 
frequência dos treinos em zonas de intensidade 
leves e moderadas – portanto, sessões mais 
volumosas – ocupa os maiores percentuais 
nas rotinas dos praticantes de modalidades de 
endurance, como corrida, ciclismo, remo e 
esqui2,12,41. 

Em uma revisão sobre a temática de 
maximização das adaptações celulares aos 
exercícios de endurance, evidenciou-se que o 
volume das sessões de treino pode influenciar 
positivamente na ativação de vias intracelulares 
fundamentais para promover adaptações como 
a biogênese mitocondrial, a angiogênese e o 
aumento na expressão das enzimas oxidativas42. 
Ainda, mostrou-se que os treinos volumosos 
executados em intensidades leves/moderadas 

potentes estimulantes das vias intracelulares de 
sinalização (AMPK, CaMK, MAPK, VEGF, 
e-NOS, HIF-1α, NRF-1, NRF-2, PGC-1α) e 
posterior adaptação tecidual, em especial a 
biogênese mitocondrial, a neoformação capilar 
(angiogênese), a melhora da função tamponante 
e o aumento na expressão/atividade das enzimas 
oxidativas29-32.    

Tendo isso como base, faz-se fundamental 
correlacionar as características das metodologias 
de treinamento intervaladas/intermitentes com 
o metabolismo energético, uma vez que esses 
treinos exigem, sobremaneira, boas competências/
capacidades tanto aeróbicas quanto anaeróbicas24. 
Nesse sentido, para que um melhor proveito 
adaptativo desses treinos intensos possa ser 
efetivado, primeiramente é fundamental que tanto 
a capacidade (Limiar Ventilatório: LV e Ponto 
de Compensação Respiratório: PCR) quanto 
a potência aeróbica (Captação Máxima de O2: 
VO2máx) estejam o mais desenvolvidas possível33. 
Secundariamente, é também fundamental 
considerar o bom desenvolvimento da função 
metabólica anaeróbica, em destaque a via 
fosfagênica (alática) e a via glicolítica (lática)34.

A partir desses apontamentos literários, grande 
parte das condutas profissionais atualmente vai ao 
encontro dessas proposições, tal qual o destaque que 
pode ser atribuído aos modelos de treinamento em 
forma de HIIT (High Intensity Interval Training), 
SIT (Sprint Interval Training), RSA (Repeated 
Sprint Ability), “Tabatas”, Insanity, circuitos 
ou jogos intensos, que buscam proporcionar 
respostas adaptativas morfofuncionais de forma 
time-efficient14. Em uma revisão com meta-análise 
recente, sugeriu-se que os exercícios de resistência 
executados em alta intensidade são mais eficientes 
em promover perdas absolutas e crônicas na massa 
gorda35, assim como outros autores36 sugerem que 
os estímulos intervalados são mais apropriados 
quando há intenção de aumentar o VO2 pico e a 
condição cardiorrespiratória dos indivíduos ou, 
ainda, os exercícios intervalados, provando sua 
eficácia em melhorar mais significativamente, de 
forma aguda, parâmetros hemodinâmicos como a 
pressão e a stiffness arterial37, além de melhoras 
crônicas mais significativas em parâmetros como 
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podem desencadear positivos sinais adaptativos 
mitocondriais, assim como a ativação de fibras 
musculares do tipo I e a melhora na capacidade 
oxidativa de ácidos graxos, especialmente via 
estimulação dos fatores intracelulares como a 
CAMK, a MAPK e o PGC-1α3,28. 

Ainda, do ponto de vista clínico, os exercícios 
contínuos de intensidade moderada podem ser 
benéficos para a melhora do controle glicêmico 
e da sensibilidade à ação da insulina43, além de 
promover melhora em parâmetros vasculares44 e na 
terapia adjunta ao tratamento medicamentoso em 
doenças como Crohn45, diabetes46, dislipidemias47, 
hipertensão arterial48, doenças cardiovasculares49, 
esquizofrenia e síndrome metabólica50. Portanto, 
os exercícios de resistência mais volumosos, porém 
executados em intensidades leves/moderadas, 
também encontram respaldo literário e podem/
devem continuar fazendo parte da rotina daqueles 
que se exercitam regular e sistematicamente17. 

O treinamento de resistência: enfoque 
nas metodologias polarizadas

Em vista das possibilidades de usufruto 
de metodologias tanto intervaladas de alta 
intensidade quanto contínuas de intensidade 
leve/moderada nas adaptações morfofuncionais 
geradas pelo treinamento de resistência, surge 
ainda uma proposta que vem sendo intitulada 
polarizada51. Esta proposta pode se caracterizar 
como uma metodologia que mistura, dentro do 
mesmo microciclo ou em microciclos distintos, 
diferentes metodologias de treinamento de 
resistência, atribuindo mais importância/
ênfase à utilização dos diversos formatos de 
treinamento de resistência, conforme o período a 
ser considerado52,53. Ainda, alguns autores sugerem 
que essa mistura, especialmente das intensidades 
utilizadas, possa ser feita dentro da própria sessão 
de treino, de forma a potencializar as adaptações 
morfofuncionais de interesse54. Logo, essa 
metodologia polarizada reflete, em partes, que a 
pluralidade de estímulos oferecida aos indivíduos 
que treinam regular e sistematicamente pode 
atingir positivamente os diferentes genótipos 

presentes na natureza55, aumentando o poder 
adaptativo dos mesmos. Por fim, essa proposta 
de mistura das metodologias de treino nas sessões 
encontra respaldo nos similares efeitos adaptativos 
orgânicos que podem ser conquistados em treinos 
mais intensos ou mais volumosos, desde que o 
trabalho total executado nas respectivas sessões 
seja equalizado56.

 
O treinamento de força

A força é uma capacidade física que também 
pode ser definida de diversas formas pela literatura, 
porém adotaremos a definição física que representa 
a capacidade de acelerar uma determinada massa 
[F = m x a], conforme postulado pela segunda 
lei de Newton57. No contexto do treinamento 
físico, as metodologias de treinamento de força 
mais difundidas na prática são aquelas de força 
máxima e resistência de força22, sendo a primeira 
delas com ênfase na intensidade dos estímulos, e 
a segunda com ênfase no volume dos mesmos57. 
Assim como discutido no tocante à resistência, 
dividiremos nossa discussão a respeito das 
variáveis intensidade e volume do treinamento 
de força em tópicos diferentes, conforme segue.

O treinamento de força: enfoque na 
intensidade de treino 

A manipulação da intensidade no treinamento 
de força (ou resistido) pode ocasionar, como 
principais respostas adaptativas, a melhora tanto 
dos aspectos funcionais (como a força/potência 
muscular) assim como dos aspectos morfológicos 
(como a hipertrofia e hiperplasia musculares)58,59. 
Nesse sentido, a racionalidade de tais adaptações 
geradas pelos treinos de força de maior intensidade 
reside nos achados de Henneman na década de 
60, quando o mesmo postulou o princípio do 
tamanho do recrutamento de unidades motoras60. 
Segundo este princípio, o aumento da intensidade 
do treinamento leva a uma aumento diretamente 
proporcional no recrutamento de unidades 
motoras, que se caracteriza de maneira somatória, 
considerando as unidades motoras dos tipos I, IIa 
e IIx61, conforme apresentado na Figura 2 abaixo
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Ainda, a literatura suporta os treinos de força 
em alta intensidade e suas respectivas adaptações 
morfofuncionais pelos aspectos relacionados à 
mecanotransdução, ou seja, o estresse mecânico 
pode desencadear respostas celulares como 
aumento na expressão de fatores de crescimento 
locais (MGF: Mechanical Growth Factor), 
assim como estimulação da via intracelular Akt-
mTOR e posterior potencialização na síntese 
proteica in loco, até alterações no metabolismo 
do cálcio intracelular (e posterior ativação do 
sistema da Ca+2/calmodulina/calcineurina) 
e a destruição de proteínas do citoesqueleto 
(MMPs: metaloproteinases) que podem acentuar a 
sinalização intracelular e as respectivas adaptações 
morfofuncionais62. 

Considerando o enfoque na intensidade dos 
treinos de força, a literatura apresenta diversos 
desenhos/modelos de treinamento, tais como 
os métodos em pirâmide, super-slow, cluster 
series, rest-pause strength e os exercícios do 
weightlifting (levantamento de peso olímpico: 
arranco e arremesso) e do powerlifting (supino, 

agachamento e levantamento terra)57. Nesse 
ínterim, uma das maiores dificuldades da prática 
cotidiana do treinamento de força é conseguir 
aplicar essas metodologias em uma população 
fisicamente ativa ou sedentária, visto que são 
modelos de treinamento que requerem elevado 
grau de motivação e interesse para poder suportar 
as cargas impostas63. Ademais, determinar 
a frequência e o volume de treinos em alta 
intensidade é também um desafio quando da 
construção dos planejamentos relacionados à 
força e à intensidade, a despeito dos objetivos 
envolvidos com o mesmo64.

O treinamento de força: enfoque no 
volume de treino

O volume no treinamento de força é uma 
variável que tem recebido grande atenção 
literária, uma vez que as respostas adaptativas 
morfofuncionais geradas pela manipulação desta 
variável parecem bastante diversas8,65-68. Algo 
que chama a atenção nesse sentido, assim como 

Figura 2. Representação adaptada do princípio do tamanho, que rege o recrutamento de unidades 
motoras (tipos I, IIa e IIx) segundo a intensidade do esforço.

%VO2máx: % da captação máxima de oxigênio; %FCmáx: % da frequência cardíaca máxima; %1RM: 
% de uma repetição máxima.
Fonte: Mendell61. 
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ocorre com a discussão sobre as metodologias 
de treinamento de resistência, é como conseguir 
aumentar significativamente o volume dos treinos 
resistidos em uma sociedade que pretende/deseja 
treinar cada dia mais em períodos mais curtos/
rápidos68. 

Outra polêmica que decorre dessa variável 
reside no fato de buscar entender qual seria o 
volume ideal de treinamento nas sessões, micro 
e mesociclos para garantir que as adaptações 
morfofuncionais ocorram indiscriminadamente69. 
Nesse sentido, um cuidado sempre presente 
na rotina da prescrição dos treinos de força 
é o controle, em cada sessão, do número de 
séries, do número de repetições, do número de 
exercícios, além da frequência semanal com a 
qual o treino é desempenhado, de forma a evitar o 
erro pelo excesso, que pode trazer consequências 
desagradáveis dos pontos de vista imunológico, 
fisiológico e até psicológico70,71. 

Uma das justificativas mais abordadas que 
relacionam as adaptações morfofuncionais e 
o volume do treinamento de força é o estresse 
metabólico gerado por tais desenhos/protocolos 
de treino72. Alguns marcadores metabólicos do 
músculo-esquelético, como o lactato, os íons 
H+ e Pi, poderiam potencializar a secreção de 
hormônios anabólicos, como o dueto GH/IGF-
172. Ainda, condições como a hipóxia tecidual, 
bem como o inchaço celular, a elevada produção 
de Espécies Reativas de Oxigênio (EROs), a 
inflamação gerada in loco e o próprio dano tecidual 
podem potencializar as respostas adaptativas 
morfofuncionais decorrentes dos treinos resistidos 
mais volumosos10,73. Como propostas de modelos 
de treinamento de força volumosos, podemos 
destacar os poli-sets, drop-sets, strip-sets, treinos 
até a falha/exaustão, contrastes, pré-exaustão, 
blitz, GVT, FST-7 e SST57. É fundamental observar 
que grande parte desses métodos é muito utilizada 
por fisiculturistas, portanto sua adaptação à rotina 
de sujeitos não-atletas (fisicamente ativos ou 
sedentários) merece muita cautela/prudência. 

Ponderações nutricionais básicas em 
relação à intensidade e ao volume dos 
esforços

A relação entre a manipulação das variáveis 
agudas de treino (intensidade e volume) e as 

ponderações nutricionais básicas é de suma 
importância, pois visa, a partir do entendimento 
dos reflexos metabólicos gerados pela manipulação 
dessas variáveis, municiar os profissionais 
competentes quanto à escolha dos alimentos/
suplementos que podem (e devem) fazer parte da 
rotina dos respectivos praticantes20. Essa relação 
treinamento físico – nutrição esportiva tem se 
reforçado a cada dia, de forma que o metabolismo 
enfatizado nos treinos possa encontrar um 
espelhamento direto nas necessidades nutricionais 
sugeridas no cotidiano74,75.

Nesse sentido, quando discutimos a variável 
intensidade dos treinos de resistência e de 
força, é fundamental que determinados pontos 
sejam valorizados, como por exemplo: a função 
intramuscular das vias metabólicas anaeróbicas, 
tanto aláticas (via fosfagênica e via da mioquinase) 
quanto láticas (via glicolítica/glicogenolítica); 
a maximização das respostas biogênicas 
mitocondriais; a estimulação do sistema nervoso 
central de forma a viabilizar potencialização do 
recrutamento de unidades motoras; o subsídio 
da função tamponante intra e extracelular; 
a valorização do elementos antioxidantes e 
anti-inflamatórios; a correção da ingesta, em 
especial, de vitaminas, carboidratos e proteínas 
na dieta20,42,75-77.

Por sua vez, quando discutimos a variável 
volume dos treinos de resistência e de força, os 
pontos básicos a serem valorizados são: a função 
intramuscular da via aeróbica/oxidativa, assim 
como a maximização da biogênese mitocondrial; a 
correção da ingesta dos macronutrientes em geral, 
especialmente dos carboidratos, por representarem 
uma reserva finita, e dos aminoácidos isolados, 
como eventuais fontes de energia; a possibilidade 
de utilização de fontes energéticas “acessórias”, 
como o lactato e os corpos cetônicos; a valorização 
do elementos antioxidantes e anti-inflamatórios; a 
estimulação do sistema nervoso central de forma 
a viabilizar a potencialização do recrutamento de 
unidades motoras, assim como a potencialização 
da oxidação dos ácidos graxos como fonte de 
energia; a complementação dietética por meio da 
ingesta de alimentos/suplementos de alta caloria, 
de forma a viabilizar a produção de energia em 
esforços de maior duração20,42,75-79. 
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Portanto, é necessário o entendimento 
metabólico das demandas geradas pelo treinamento 
físico nas sessões, micro e mesociclos, para que as 
atitudes nutricionais, via alimentos/suplementos, 
possam patrocinar as adaptações morfofuncionais 
engatilhadas pela intensidade e pelo volume 
dos treinos de resistência e força20. Ainda, é 
fundamental que se compreenda que o processo 
de treinamento físico é constituído por diversas 
fases/períodos, nas quais as alternâncias das 
cargas de treinamento se fazem necessárias, para 
que o organismo possa constantemente expressar 
as respostas adaptativas desejadas no decorrer do 
planejamento/periodização80.

Considerações finais

O apelo social por modelos/protocolos de treino 
cada dia mais “econômicos” em termos de tempo 
gasto tem influenciado a literatura científica, que 
tem voltado grande parte do seu interesse em 
investigar os efeitos dos treinos intensos, das 
mais diversas capacidades físicas, em especial a 
resistência e a força. Por sua vez, o fato de haver 
um claro interesse acadêmico-social na dissecação 
da intensidade enquanto variável “mãe” do 
treinamento físico não invalida considerar as 
demais variáveis agudas do treinamento no 
tocante à sua eficiência e eficácia nos processos 

adaptativos. 
Nesse ínterim, continuar depositando confiança 

nos efeitos da manipulação de outras variáveis, 
que não somente a intensidade, soa bastante 
prudente por parte dos acadêmicos, professores/
profissionais e entusiastas da atividade física 
regular e sistematizada. Destaca-se, dessas 
variáveis, a manipulação do volume de treinos 
das diferentes capacidades físicas, que tem 
sido questionada, porém apresenta solidez de 
resultados adaptativos morfofuncionais há várias 
décadas, especialmente no tocante a resistência 
e a força. 

Reforça-se, portanto, a importância do 
entendimento do “peso” que cada variável aguda, 
ao ser manipulada, pode gerar nas adaptações ao 
treinamento físico e nas necessidades nutricionais 
agudas e crônicas, sem querer atribuir uma 
discussão maniqueísta ou, ainda, uma escala 
hierárquica de importância entre as mesmas, uma 
vez que a escolha dos modelos/protocolos de 
treino devem considerar aspectos como eficiência/
eficácia, aderência ao processo de treinamento, 
preferências por parte do indivíduo que realiza, 
assim como seu respectivo histórico de treino, 
frequência semanal/mensal dedicada aos treinos 
e a organização/planejamento dos esforços em 
longo prazo.  
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