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Introdução

EEssa revisão examina o efeito protetor do exercício repetido (EPER) na corrida, o qual é caracterizado por uma redução nos marcadores de dano muscular 
como creatina quinase (CK), redução da sensibilidade da dor muscular, perda da função muscular, e melhora de marcadores de dano muscular indireto, incluin-
do teste de salto (CMJ) e amplitude de movimento. Alguns estudos trazem que o dano muscular pode ser reduzido depois de duas sessões de treinamento re-
sistido. Os exercícios excêntricos são caracterizados por gerar mais dano muscular do que os concêntricos. No entanto, as ações musculares excêntricas, 
como a corrida em declive, podem potencializar o efeito protetor. Embora a maioria dos estudos sobre o EPER incluem só exercícios de força, existem alguns 
estudos que analisam o EPER em exercícios de corrida. Portanto, o objetivo da presente revisão é resumir o conhecimento atual da EPER na corrida de re-
sistência.

Métodos

A busca foi realizada com a combinação de termos em inglês “repeated bout effect” AND “Running”, na base de dados Pubmed/Medline. Foram só incluídos 
os ensaios clínicos que utilizaram, nos seus protocolos de intervenção, exercícios para induzir o EPER em exercícios de corrida. Foram excluídos os estudos 
que continham o efeito dos suplementos nutricionais no dano muscular. 

Resultados

FForam encontrados 4 estudos analisando o EPER em exercícios de treinamento resistido no desempenho de corrida e marcadores de dano muscular. Os prin-
cipais achados desses estudos foram uma redução nos níveis de CK, a qual foi encontrada diminuída após a segunda sessão de exercício. Embora, são 
necessárias mais de 2 sessões de treinamento de treinamento resistido para gerar efeitos protetores no desempenho da corrida máxima e submáxima. A sen-
sibilidade à dor muscular foi reduzida na terceira sessão quando comparada à primeira sessão, porém sem diferença significativa quando comparada à segun
da sessão. Os resultados dos estudos também mostraram que o desempenho no CMJ foi reduzido 48 horas após os exercícios. Os resultados dos estudos 
na amplitude de movimento sugerem um efeito protetor na região do quadril, só após a segunda sessão de treinamento.

Outros 3 estudos examinaram o efeito da corrida em declive em relação ao dano muscular. Os principais achados são que atletas expostos a uma sessão de 
corrida em declive parecem ter uma resposta adaptativa protetora para sessões de treino de corrida subsequentes. O dano muscular e a sensibilidade muscu-
lar tardia no início parecem não ser afetados por pequenas alterações na manipulação da passada. A sensibilidade muscular e CK foram reduzidas após uma 
única sessão de declive. Em atletas bem treinados, observou-se que o dano muscular levou a mudanças na mecânica da passada, contribuindo para um dete-
rioro na economia da corrida na presença de dor muscular tardia. 

Conclusão

O EPER é induzido após um mínimo de duas sessões de treinamento com exercícios resistidos. Observa-se uma maior mudança nos níveis de CK após a 
primeira sessão de exercícios resistido. O efeito protetor na dor muscular, amplitude de movimento, CMJ e desempenho na corrida acontece após a segunda 
sessão de treinamento resistido. Uma única sessão de exercício de força ou corrida em declive atenua alterações nos marcadores indiretos de danos muscu-
lares, embora altere negativamente a economia da corrida. Esses resultados são promissores para o desenho de estratégias de prevenção de lesões em 
ccorredores. Mais pesquisas são necessárias para determinar o modo de exercício e a dose mais eficiente para induzir o EPER em corredores de diferentes 
níveis.
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