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RESUMO 

 
A busca por um estilo de vida mais saudável e um bom condicionamento físico, além das motivações 
estéticas, tem aumentado o interesse da população pela realização de exercícios físicos. Para obter 
sucesso, é importante que essa prática esportiva esteja associada a uma alimentação de qualidade. O 
objetivo deste trabalho foi realizar um estudo sobre a contribuição da musculação e da alimentação para 
o desenvolvimento de hipertrofia muscular. Para isso, foi realizada uma revisão de literaturas científicas 
provenientes de bases de dado eletrônicas como SciELO, PubMed e Google Acadêmico. No presente 
estudo, foi verificado que o estresse fisiológico ocasionado pelo treino de musculação estimula 
mecanismos celulares adaptativos que favorecem o acúmulo proteico intramuscular. Para otimizar o 
estímulo hipertrófico, o programa de treinamento deve incluir variáveis de força e de resistência, bem 
como alterações periódicas nos seus parâmetros. Além disso, a oferta calórica obtida pela dieta deve ser 
suficiente para atender à demanda energética total do organismo, pois, caso contrário, poderá ocorrer 
perda de massa magra. Em vista do que foi analisado, a musculação pode promover hipertrofia por meio 
de estímulos mecânicos e metabólicos, além de promover incremento nas capacidades de força e 
resistência muscular. Não obstante, a associação dessa prática a uma ingestão nutricional adequada é 
determinante para definir os ganhos finais. 
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INTRODUÇÃO 

 

A busca por um estilo de vida mais saudável e por um bom condicionamento 

físico tem aumentado o interesse da população pela realização de exercícios físicos. 

Não obstante, a difusão de padrões estéticos estereotipados de um corpo magro, com 

baixa percentagem de gordura e alto tônus muscular, tem motivado ainda mais a 

procura por academias. Para tais objetivos, é importante que a prática de exercícios 

esteja associada a uma boa alimentação (1,4). Os nutrientes obtidos através da 

alimentação são essenciais para a reconstrução e a manutenção das reservas 

energéticas musculares (3,4). Logo, exercício e nutrição devem ser trabalhados em 

conjunto para promover a otimização dos ganhos pretendidos. 

No que concerne ao ganho de massa magra, a musculação assume um papel 

de grande destaque por seu potencial de proporcionar manutenção da saúde e melhora 

da condição física e mental, além de desempenhar funções no aprimoramento da 

performance esportiva e reabilitação de lesões. O treino contra resistido é capaz de 

promover ganho de força, massa e resistência muscular (1,5,6). Além disso, variáveis 

como coordenação, agilidade, equilíbrio e outras características do desempenho motor 

também podem ser aprimoradas com a prática da musculação (6). Estudos 

demonstram ainda que, quando associada a outras práticas mais amplas de saúde, a 



musculação melhora a função cardiovascular, reduz fatores de risco relacionados a 

doença coronariana e diabetes, previne osteoporose, promove perda e/ou manutenção 

do peso, melhora a estabilidade dinâmica e preserva a funcional. Vale ressaltar ainda 

que fatores genéticos e alimentares têm influencia sobre esses resultados, 

especialmente no que se refere à hipertrofia (1). 

A adoção de uma dieta apropriada quanto a quantidade e qualidade de 

nutrientes é fundamental para que os objetivos de ganho sejam alcançados (7). É 

consenso na comunidade científica que uma alimentação equilibrada é capaz de 

fornecer todos os nutrientes necessários para uma vida saudável (1). Os atletas, por se 

submeterem a treinos diários e mais intensos, possuem uma exigência metabólica 

diferenciada, com uma demanda nutricional aumentada. Todavia, mesmo nesses 

casos, o consumo de suplementação alimentar é controverso, carecendo de evidências 

científicas que comprovem os benefícios do seu uso. Sendo assim, regimes de 

suplementação devem se limitar aos casos de indicação por especialistas (6). 

Paralelamente, os praticantes de exercícios devem, por sua vez, buscar o equilíbrio 

nutricional para as suas práticas esportivas, incorporando estratégias adequadas para 

melhorar a qualidade de vida e proporcionar maior bem-estar (7).  

Ademais, para que a prática de exercícios seja acompanhada do ganho de 

massa muscular e perda de gordura, é importante que o indivíduo tenha a orientação 

de um profissional habilitado, que o auxilie na execução correta do exercício, o 

educador físico. Além disso, é indispensável a associação de uma dieta balanceada e 

apropriada, cujos profissionais qualificados para orientação são o nutricionista e o 

médico especialista. É importante frisar que a prática de exercícios realizada sem a 

devida supervisão, tal como uma alimentação insuficiente, pode não proporcionar os 

resultados esperados, podendo, ainda, provocar danos à saúde do praticante. 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo acerca da 

contribuição da musculação e da alimentação para o desenvolvimento muscular, 

abordando aspectos como a fisiologia envolvida no processo de hipertrofia, modelos de 

treinamento e aporte nutricional adequado para o ganho de massa magra. Para isso, foi 

realizada uma revisão da literatura, por meio de pesquisa de publicações científicas em 

bases de dado eletrônicas como SciELO, PubMed e Google Acadêmico. 



DESENVOLVIMENTO 

 

Fisiologia do exercício e hipertrofia muscular 

 

O exercício físico induz modificações em vias complexas de sinalização celular 

que, em última instância, regulam processos transcricionais, levando à síntese de 

proteínas responsáveis pelos ajustes estruturais e funcionais adaptativos ao 

treinamento (6,8). Tais ajustes ocorrem em função de melhorar a oferta de nutrientes ao 

tecido, a capacidade respiratória mitocondrial e o potencial de contração. Dessa forma, 

os efeitos somados de cada sessão de exercícios resultam, a longo prazo, em maior 

tolerância às perturbações da homeostase ocasionadas por atividades futuras, 

promovendo o aumento da resistência à fadiga, aumento da da força e hipertrofia 

muscular (5). 

O processo de hipertrofia muscular envolve o aumento da quantidade de 

conteúdo proteico das fibras, particularmente dos filamentos contráteis de actina e 

miosina, ocorrendo como fenômeno de adaptação celular em resposta ao estímulo de 

sobrecarga (9). Tal capacidade de se moldar de acordo com as demandas funcionais 

impostas ao organismo é a chamada plasticidade muscular, cujos mecanismos estão 

submetidos a fatores como o tipo de exercício praticado, a formação de metabólitos, a 

ingestão de aminoácidos e a resposta endócrina, da qual participam principalmente a 

testosterona, hormônio do crescimento (GH), cortisol, insulina e fator de crescimento 

semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1) (6,9). 

Estudos que avaliaram o tempo para hipertrofia em indivíduos não treinados 

previamente verificaram que, nos estágios iniciais do treinamento, predominam as 

adaptações neurais, ou seja, ocorre um aumento no número de unidades motoras 

recrutadas para a ação, aumento na frequência de disparo dessas unidades e menor 

co-ativação de músculos antagonistas, gerando produção de força (6,10,11). A 

adaptação morfológica, caracterizada pelo aumento da área de secção transversa da 

fibra (hipertrofia muscular), torna-se evidente dentro das primeiras 6 semanas (6,10). A 

partir desse ponto, parece ocorrer uma interação entre as adaptações neurais e a 

hipertrofia para a expressão da força, com o recrutamento de menos unidades motoras 



para uma determinada carga de trabalho, uma vez estabelecida a adaptação celular. 

Esses achados indicam a necessidade de uma sobrecarga progressiva para se obter o 

recrutamento máximo de fibras musculares. Sendo assim, deve-se aumentar 

sistematicamente as demandas colocadas sobre o corpo para manter o estímulo ao 

desenvolvimento de força e hipertrofia (6). 

 

Características da musculação 

 

Na prescrição dos exercícios de musculação, uma série de variáveis podem ser 

manipuladas para a formulação de um programa individualizado e de acordo com os 

objetivos desejados.  Segundo o American College of Sports Medicine (6), essas 

variáveis podem incluir: ação muscular (concêntrica, excêntrica e isométrica), carga 

(peso utilizado), volume (quantidade de exercícios e repetições), frequência (número de 

exercícios por semana), seleção de exercícios (unilaterais, bilaterais, multiarticulares e 

monoarticulares), exercícios livres e em aparelhos, ordem dos exercícios, velocidade de 

execução e períodos de descanso.  A definição do modelo de treinamento também 

deve considerar o nível de condicionamento físico, idade e condições clínicas de saúde 

do praticante.  Os programas de treinamento mais eficazes são aqueles projetados para 

atingir objetivos específicos; assim, as adaptações do treino devem ser direcionadas 

para o estímulo pretendido.  

Outro conceito importante para a elaboração do treinamento é o de 

periodização, que implica o processo sistemático de ajuste das variáveis do programa 

ao longo do tempo para permitir que o estímulo do treinamento permaneça desafiador e 

efetivo. A periodização tem como proposta aumentar o desempenho físico e prevenir o 

excesso de treinamento (overtraining) (12). Existem três modelos de periodização, a 

saber: a periodização clássica, que consiste no aumento gradual da intensidade e 

diminuição do volume do exercício; a periodização reversa, em que a mudança da 

intensidade e volume é inversa, isto é, ocorre aumento gradual do volume e diminuição 

da intensidade; e a periodização ondulatória, que consiste na variação entre volume e 

intensidade mais frequente. 

Embora existam exemplos e diretrizes (6) para a prescrição desses parâmetros, 



o bom julgamento, a experiência e a formação acadêmica do profissional de educação 

física são fundamentais para garantir a segurança e o sucesso dos procedimentos.  

 

Estímulo tensional x metabólico 

 

O estímulo máximo para a hipertrofia deve incluir a combinação de estímulos 

tensionais e metabólicos (6). 

A adaptação muscular ao estímulo tensional está diretamente relacionada à 

síntese de componentes celulares, particularmente dos filamentos proteicos que 

constituem os elementos contráteis (miofibrilas). A deposição proteica, por sua vez, 

somente ocorrerá se a taxa de síntese proteica superar a taxa de proteólise. Neste 

caso, haverá um aumento progressivo dos filamentos tanto de actina quanto de miosina 

nas fibras, levando ao seu espessamento (9) . Dessa maneira, a soma dos acúmulos 

proteicos de cada fibra resultará no ganho de volume muscular. 

A resposta metabólica ao treinamento também contribui para a hipertrofia da 

fibra por meio do estímulo ao aumento do volume e número de mitocôndrias e ao 

acúmulo de glicogênio e água. O aumento da capacidade aeróbica induzida pelo 

exercício ocorre, em grande parte, devido às adaptações mitocondriais, visto que o 

tecido muscular esquelético é altamente dependente de fosforilação oxidativa (para 

produção de ATP). Por essa razão, ao se realizar o estímulo metabólico, verifica-se 

uma melhora da resistência muscular à fadiga. 

 

Treino de força x resistência 

 

Na musculação, as sobrecargas de treinamento no músculo esquelético podem 

ser manipuladas. O treino de força tradicional enfatiza a sobrecarga tensional, utilizando 

pesos elevados (70-100% de uma repetição máxima) e, consequentemente, menor 

número de repetições (1-12 repetições), com intervalos de 2-3 minutos (6). Nessa 

modalidade, a hipertrofia ocorre mais devagar, visto que a síntese proteica é um 

processo lento, porém com grande potencial (13).  

Já o treino tradicional de resistência, com ênfase na sobrecarga metabólica, 



deve ser realizado com cargas relativamente leves e maior número de repetições (10-

25 repetições), minimizando a recuperação entre as séries, mantendo intervalos de até 

um minuto para conjuntos de até 15 repetições, e de 1-2 minutos para conjuntos com 

volume superior (6). Adotando-se esse padrão, a hipertrofia é mais acelerada em 

decorrência do acúmulo de glicogênio intramuscular, que é um processo mais rápido; 

entretanto, a perda do volume muscular com a interrupção dos treinos é mais 

acentuada, por conta do caráter não estrutural do glicogênio e da água (13).  

Em vista disso, a maneira mais eficiente de se otimizar o ganho muscular se dá 

por meio da associação dos fatores tensionais e metabólicos, utilizando variações do 

esquema de carga e volume; destarte, força e resistência aumentam paralelamente. 

Programas avançados de musculação para hipertrofia que utilizaram carga moderada a 

alta, volume relativamente alto e intervalos de descanso curtos demonstram induzir 

maior elevação aguda de testosterona e GH, quando comparado a programas de alta 

carga, baixo volume e descanso longo (3 minutos). Embora o modelo tradicional 

produza hipertrofia significativa, verificou-se que ela não é máxima. A associação de 

séries com padrão de estímulo metabólico ao treinamento de força convencional 

também evidenciou aumentos mais agudos de GH e maior aumento da área de secção 

transversa da fibra (6). 

 

Importância da nutrição 

 

Mesmo em vigência da prática de exercício físico regular e consistente com os 

objetivos, na ausência de um aporte nutricional adequado, o balanço energético pode 

se manter negativo, prejudicando os ganhos almejados. O balanço energético se refere 

à relação entre a energia adquirida através da alimentação e a energia gasta na soma 

do metabolismo basal e atividades diárias. Considerando-se que a prática de exercício 

físico ocasiona um aumento da demanda energética, pode-se afirmar que o melhor 

desempenho dependerá de uma dieta equilibrada, adequada em quantidade e 

qualidade, que forneça os nutrientes necessários para manutenção das estruturas e 

funções teciduais(3). Dessa maneira, a prática de exercícios físicos pode requerer um 

foco diferenciado no acompanhamento nutricional, a depender da intensidade e 



duração dos exercícios e das metas de mudança na composição corporal (4). Nesse 

contexto, mesmo para atletas de alto rendimento, a alimentação saudável deve ser o 

ponto principal para obter seu desempenho máximo, resguardando as manipulações 

nutricionais como estratégias complementares. No mais, para praticantes sem maiores 

preocupações quanto à performance esportiva, uma dieta balanceada segundo 

recomendações dadas à população geral é suficiente para proporcionar manutenção da 

saúde e bom desempenho físico (14). 

A avaliação nutricional deve ser pautada numa anamnese criteriosa a fim de se 

conhecer os hábitos e preferências alimentares do indivíduo, além de possibilitar a 

detecção de imperfeições (14). O planejamento nutricional de muitos praticantes pode 

estar inadequado em razão de restrições alimentares, conhecimentos não científicos 

sobre nutrição, dietas da moda e, até mesmo, transtornos psíquicos (4) (por exemplo, a 

anorexia nervosa). Uma vez reconhecidos os padrões e características individuais, as 

necessidades nutricionais podem ser calculadas, sendo estimadas por meio de 

protocolos e tabelas apropriadas. 

 

Recomendações sobre ingestão de nutrientes 

 

 A quantidade de macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios) necessários 

para manutenção ou melhora do desempenho físico deve ser determinada a partir do 

consumo calórico total e do tempo entre digestão e aproveitamento metabólico. Já em 

relação aos micronutrientes (vitaminas e sais minerais), quando presentes em dietas 

balanceadas e diversificadas, são suficientes para suprir as necessidades da população 

como um todo, ficando sua suplementação reservada a condições clínicas especiais, 

como anemia em gestantes, por exemplo (6). 

 A necessidade calórica total da alimentação está atrelada a fatores como sexo, 

idade, peso, composição corporal, condicionamento físico e tipo de treinamento. Em 

termos gerais, as necessidades calóricas nutricionais apresentam variações entre 30 e 

50kcal/kg/dia, sendo que as o aporte energético necessário para adultos de ambos os 

sexos, saudáveis, de leve a moderadamente ativos, é de 2.000 a 3.000kcal por dia. O 

balanço calórico negativo pode ocasionar perda de massa muscular, maior incidência 



de lesão, disfunções hormonais, osteopenia/osteoporose e maior frequência de 

doenças infecciosas. Além de tudo, a diminuição extrema da gordura na dieta pode não 

garantir a redução de gordura corporal, podendo, ainda, provocar perdas musculares 

importantes por conta da deficiência de nutrientes ativos na recuperação pós-treino, de 

vitaminas lipossolúveis e de proteínas (6). 

 Exercícios prolongados reduzem as reservas musculares de glicogênio, exigindo 

uma correta reposição para manter seu efeito ergogênico, necessário em todos os 

níveis de atividade esportiva. Estima-se que uma fração de carboidratos 

correspondente a 60-70% do aporte calórico dietético atende à demanda de um 

treinamento, sendo recomendado o consumo de 5 a 8g/kg/dia para otimizar a 

recuperação muscular, e de até 10g/kg/dia para adequada reposição do glicogênio 

muscular e/ou aumento da massa muscular em vigência de treinos de longa duração 

e/ou intensos (6). 

 As proteínas são componentes essenciais no processo de reparo das 

microlesões musculares, decorrentes da prática esportiva. As necessidades desse 

nutriente aumentam de acordo com o tipo, intensidade, duração e frequência do 

exercício. Os exercícios de força demandam maior consumo de proteínas que os 

exercícios de resistência. Para fins de hipertrofia, recomenda-se a ingestão de 1,6 a 

1,7g/kg/dia de proteína. Seu consumo além dos níveis recomendados não promove 

aumento adicional de massa muscular, visto que há um limite tecidual para o acúmulo 

de proteínas. A ingestão proteica no pós-treino de hipertrofia favorece o ganho de 

massa magra quando associada à ingestão de carboidratos, reduzindo a proteólise. A 

dose sugerida é de 10g de proteína e 20g de carboidrato, considerando o aporte 

energético total (6). 

 Por fim, em relação à ingestão de lipídios, a necessidade diária de um adulto 

equivale a cerca de 1g/kg, o que corresponde a 30% do total de calorias, cujas 

proporções devem ser de 10% de ácidos graxos saturados, 10% de polinsaturados e 

10% de monoinsaturados (6). 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Mediante os dados apresentados, conclui-se que a musculação é uma 

modalidade eficiente para promover o ganho de massa magra, estimulando fatores 

mecânicos e metabólicos que levam ao acúmulo proteico intramuscular e, por 

consequência, a hipertrofia. Foi visto ainda que, para se obter a otimização dos 

resultados, é importante que haja variação dos parâmetros de treinamento ao longo do 

tempo. Associada à pratica da musculação, uma dieta adequadamente balanceada, 

suficiente em micro e macronutrientes, é fundamental para prover os substratos 

necessários para as mudanças musculares, sendo determinante para a definição dos 

ganhos nesse processo.  

Desta forma, o presente trabalho contribui com recomendações para indivíduos 

que buscam desenvolvimento muscular além do mínimo de saúde geral, abordando 

padrões de exercício e de ingestão alimentar que ajudam na hipertrofia. Ainda assim, é 

imprescindível a participação de profissionais qualificados, especialmente das áreas de 

educação física e nutrição, para oferecer orientações adequadas às particularidades de 

cada um, potencializando os resultados e previnindo possíveis danos à saúde. 
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