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HIPERTROFIA MUSCULAR NO TRABALHO DE FORÇA 

Resumo 

A criação deste artigo científico tem como objetivo apropriar-se da realidade para melhor analisá-la e, 
posteriormente, produzir transformações, a discussão sobre hipertrofia muscular no treinamento de 
força, além de aspecto prático muito relevante, mostrando métodos de treinamento, Com o conteúdo 
de muita importância para o meio acadêmico. Contando com revisão de artigos já publicados. Nesse 
contexto, a maior produção de estudos e conteúdos sobre hipertrofia pode ser o início de um processo 
de transformação que começa na academia e estende seus reflexos para a realidade social. Para o 
curso de Educação Física e a área de conhecimento que envolve a saúde, pesquisas e trabalhos sobre 
hipertrofia muscular no treinamento de força estão cada vez mais necessários e pertinentes. Assim 
desmistificando conceitos empregados atualmente.Dado à importância do tema, torna-se necessário o 
desenvolvimento de novas formas de treino para a tão desejada hipertrofia. Utilizando diferentes 
técnicas para obter um melhor resultado concluído em um mesociclo. Utilizando recursos tecnológicos 
permite aos leitores se informarem de forma mais fácil e eficiente, nos permitindo falar que o peitoral e 
a dorsal não são antagonistas no ponto de vista cinesiologico, que dor muscular tardia não e parâmetro 
para uma avaliação da boa qualidade do treino executado.  
 
Palavras-Chaves: Hipertrofia muscular, treinamento, força, academia. 

1-INTRODUÇÃO 
 

Hoje em dia o que mais vemos nas academias são indivíduos em busca de 

um corpo perfeito e ganho de força. Esses indivíduos treinam muito e muitas vezes 

acabam no final do mês ao fazerem uma avaliação Física vendo que todo aquele suor 

não obteve os resultados esperados tanto na força quanto no aumento da secção 

transversa do músculo que pode ser ou não o máximo do potencial genético daquele 

indivíduo. Quando o indivíduo chega Um dos problemas do não aumento da secção 

transversa do músculo e da força é a mesmice dos treinamentos ou a falta de um 

estimulo novo para a musculatura. Outro problema é quando o corpo acostuma com 

os estímulos e para de evoluir, nesse estagio ele acaba desanimando por que ele 

treina bastante e quase não obtém resultados, isso leva muitas vezes ao relaxo do 

treinamento, ao abandono, a busca de suplementos alimentares ou muitas vezes até 

de esteróides anabolizantes para alcançar aquele corpo definido e aquela força tão 

desejada. 

O treinamento desportivo é um conjunto de variáveis distintas que se 

associam para melhorar a performance de um movimento específico ou de um 

conjunto de movimentos. Podendo, dentro do mundo da competição esportiva, fazer 

a diferença e tornar um indivíduo campeão. Sendo assim se faz necessário por parte 

dos treinadores / professores que atuam direta e indiretamente no processo de 

desenvolvimento de um atleta, o conhecimento científico real das capacidades 

desportivas a serem trabalhadas e qual a melhor possibilidade de favorecimento deste 

complexo processo. O treinamento de força usando cargas altas e baixa velocidade 



na fase concêntrica leva a uma melhora na força máxima, porém com ganhos 

reduzidos em outros padrões de velocidade¹. Assim pode explicar em parte porque 

muitas vezes o treinamento de força isoladamente não aumenta o desempenho da 

potência, sendo necessária a combinação de mais de uma valência, a serem treinadas 

de forma conjunta. Os meios para isto são muitos e variados dentro da literatura, 

porém todos devem passar por princípios semelhantes. 

Como a produção científica tem como objetivo apropriar-se da realidade para 

melhor analisá-la e posteriormente, produzir transformações, a discussão sobre 

hipertrofia muscular no treinamento de força, além de aspecto prático muito relevante, 

reveste-se de importância para o meio acadêmico. Nesse contexto, a maior produção 

de estudos e conteúdos sobre hipertrofia pode ser o início de um processo de 

transformação que começa na academia e estende seus reflexos para a realidade 

social. Para o curso de Educação Física e a área de conhecimento que envolve a 

saúde, pesquisas e trabalhos sobre hipertrofia muscular no treinamento de força estão 

cada vez mais necessários e pertinentes. Assim desmistificando conceitos 

empregados atualmente. 

Com o objetivo de proporcionar aos indivíduos que praticam treinamento 

visando à hipertrofia muscular alguns métodos diferentes de treinamento visando à 

quebra da rotina e diversidade dos treinamentos, estimulando novos grupos 

musculares e conseqüentemente obtendo um melhor resultado. 

Este artigo se caracteriza como uma revisão, sendo usado para sua 

construção objetos de estudos tais como livros, artigos e principalmente artigos de 

caráter acadêmicos retirados da internet. 

 

2- DESENVILVIMENTO 

 

2.1- Conceitos de hipertrofia 

 

Muitas pessoas, pesquisadores, professores, atletas e treinadores já falaram 

sobre a hipertrofia muscular. Seu conceito técnico e fisiológico está ligado ao aumento 

na secção transversa do músculo, no aumento do tamanho e no número de filamentos 

de actina e miosina e na adição de sarcômeros dentro das fibras musculares já 

existentes (1). Esta, também, tem sido apontada como uma das principais adaptações 

da musculatura esquelética diante do treinamento de força¹. Porém, dentro de um 



treinamento específico, para que aconteça esse processo, é necessário que muitos 

fatores estejam envolvidos. Dentre os primeiros podemos colocar: idade, sexo, 

genética, nível hormonal (testosterona entre outros) circulante e qualidade de vida; ou 

seja, inicialmente hipertrofiar a musculatura pode ser muito mais fácil para quem 

possuem alguns desses fatores a seu favor, o que não impede as pessoas que não 

tem isso como favorecimento, de conquistar músculos mais bem desenvolvidos. 

Para tanto, quem deseja atingir a melhoria de sua musculatura esquelética 

(músculos como peitoral, bíceps, dorsais, etc.) deve treinar com esse objetivo 

específico e ainda obedecer outros fatores que serão relacionados mais à frente. O 

que o treinamento faz é uma degradação das fibras musculares. Segundo Goldspink 

(1) esse treinamento deve ser resistido, ou seja, deve gerar um alto nível de tensão 

para as fibras muscular a fim de causar uma adaptação vinculada a degradação 

muscular. Quando você estimula uma musculatura, está quebrando as ligações 

internas desse local. Isso gerará uma inflamação (micro-lesão) local. No entanto, após 

o treino, essa condição vai se invertendo até que começa a acontecer a síntese 

protéica. Essa síntese é o preenchimento dos locais degradados com proteínas 

específicas localizados na corrente sanguínea. Esse é o processo que provocará o 

aumento das miofibrilas, conseqüentemente o aumento da musculatura, como 

descrito na figura. 

Figura 1- Processo de hipertrofia muscular. 

 
Fonte: Guedes, Souza, Rocha. 2008. (p. 454) 

 
Esses processos são bastantes específicos devido à ação de alguns 

hormônios ligados a essa degradação e síntese protéica. Células responsáveis pela 

percepção da lesão ocasionada pelo treinamento e sua conseqüente reparação 

também estão contidas nessa fase. Porém não vale a pena esmiuçar sobre esses 

fatos técnicos e muito específicos neste artigo, pois a idéia aqui é passar, de forma 

global e simples, a noção dos processos que devem ocorrer para que a hipertrofia 

muscular seja facilitada. 



Tendo isso em vista, que o treinamento gera micro-lesão muscular, 

degradação protéica, o que vale ser citado neste artigo é qual o tipo de treinamento 

ideal para que tudo isso aconteça de forma maximizada. Para que se possa entender 

melhor é preciso observar os princípios do treinamento. A estimulação das 

adaptações estruturais e funcionais que aprimoram o desempenho em tarefas 

específicas constitui o principal objetivo do treinamento com exercícios. 

 
2.2- Métodos de treinos utilizados de acordo com o artigo 

 

Participaram nove indivíduos, com idades entre 18 e 23 anos, com um nível de 

condicionamento avançado para aplicar esses métodos.  

Os métodos são: super serie um, super serie dois e o método clássico da 

musculação. Foram realizadas três avaliações, uma inicial, após 30 e após 60 dias do 

início da atividade, através da avaliação do % de gordura corporal, avaliação 

antropométrica, teste de flexibilidade e teste de carga máxima para avaliação de força 

de membros superiores o supino reto e inferiores e de agachamento. Não foi permitida 

a utilização de qualquer tipo de suplemento alimentar. 

Foi utilizado nas avaliações: adipometro Cescorf, banco de Wells, trena 

antropométrica da marca sanny e pesos livres. (5) 

 
Métodos de Treinamento:  
 
Super serie 1: O indivíduo realizava 4 exercícios seguidos do mesmo grupo 

muscular sem intervalos: supino reto, supino inclinado, crucifixo e pull over. Após o 

ultimo exercício executado realizava-se uma pausa de dois minutos para então 

realizar uma segunda série. Este método é indicado para indivíduos com nível de 

condicionamento físico avançado com o objetivo de hipertrofia muscular. 

Super série 2: O indivíduo realizava dois exercícios seguidos sem intervalo, 

primeiro agonista e logo após o antagonista. Após o segundo exercício haverá uma 

pausa de dois minutos no máximo. Este método é indicado para indivíduos de 

intermediário e avançado com o objetivo de hipertrofia muscular. 

Método Clássico: O indivíduo realizará uma serie e logo após descansará de 

2 a 4 minutos para depois realizar outra serie. Indicado para indivíduos iniciantes, 

intermediários e avançados com o objetivo de hipertrofia muscular. 



Determinou-se um período de treinamento de dois meses de 

treinamento.  

Porcentagem de trabalho: para a determinação da % de treinamento foi 

aplicado um teste de 1 repetição máxima para cada exercício utilizado pelo indivíduo 

participante desta pesquisa. 

Método clássico: O % de treinamento neste método variou entre 70 a 80 % 

de 1repetição máxima, com o indivíduo trabalhando sempre entre 8 e 12 repetições 

máximas e utilizando o método de pirâmide crescente (aumentando a cada serie 

realizada a peso a ser levantado).  

Super série 1: O % de treinamento neste método variou de 65 a 75 % de 

1repetição máxima, com o indivíduo trabalhando sempre entre 8 e 12 repetições 

máximas e utilizando o método de pirâmide decrescente (diminuindo a cada serie o 

peso a ser levantado). Observação: o % de treinamento neste método foi menor 

devido à alta intensidade dos treinamentos. Foi utilizado também o método de 

pirâmide decrescente como estratégia de treinamento para que o indivíduo pudesse 

começar o treino com uma carga alta nas duas primeiras series pelo menos, por que 

a tendência é a carga diminuir nas duas ultimas series devido ha fadiga muscular 

causada pela alta intensidade do treinamento.  

Super série 2: O % de treinamento neste método variou entre 70 a 80 % de 

1 repetição máxima, com o indivíduo trabalhando sempre entre 8 a 12 repetições 

máximas e utilizando o método de pirâmide crescente. 

 
Resultados dos métodos de treinamento 
 

No método de treinamento super serie 1 os indivíduos iniciaram o programa de 

treinamento com o peso corporal médio de 73,33 Kg, com o primeiro mês de 

treinamento a média foi 74,33 Kg e após o segundo mês de treino o peso médio caiu 

para 73,33 Kg devido ha alta intensidade de trabalho.  

Já no método de treinamento super serie 2 os indivíduos iniciaram o programa 

de treinamento com o peso médio de 70,83 Kg, com o primeiro mês de treinamento 

atingiram peso médio de 71,33 Kg e após o segundo mês de treinamento mantiveram 

peso médio de 71,33 Kg.  

No método clássico de treinamento os indivíduos iniciaram o programa de 

treinamento com o peso corporal médio de 80,66 Kg, com o primeiro mês de 

treinamento eles atingiram o peso médio de 81,33 Kg e após o segundo mês de 



treinamento atingiram o peso médio de 82,66 Kg. Estes valores estão expressos no 

gráfico 1.  

Gafico 1- Comparação de peso dos individuos avaliados na pesquisa 

 
Fonte: Henrique, Ceola, Tumulero (5) 

 Concluímos que no ganho de hipertrofia muscular o melhor método de 

treinamento foi o clássico por que manteve um bom aumento durante os dois meses 

de treinamento.  

Parta o ganho de força muscular para membros superiores o método mais 

eficiente durante os dois meses de treinamento foi o super serie 2 que obteve um 

aumento de 13% na sua força, no teste de carga máxima (1RM).  

No teste de força para membros inferiores o método mais eficiente foi o super serie 

1 que aumentou cerca de 23% na sua força máxima de membros inferiores.  

Concluímos que se utilizado por um período máximo de 1 mês de treinamento 

o método super serie 1 é um excelente método para o ganho de hipertrofia 

muscular, força e resistência muscular localizada. Porem se utilizado por um período 

maior pode vir ocorrer perca na secção transversa dos grupos musculares devido a 

grande intensidade de treinamento que este método apresenta.  

Já se o programa de treinamento for acima de 1 mês o melhor método para 

ganho de hipertrofia muscular e força será o clássico devido ao seu padrão de 

treinamento (realiza uma série, descansa para depois realizar outra serie), sua 

intensidade não é tão alta como o método super serie 1 e há um período de 

recuperação entre uma série e outra favorecendo o indivíduo.   



 
2.3 Desmistificando treinos 
 
 

Peitoral e Dorsal: Antagonistas? 
 

Segundo Robbins e colaboradores na prescrição do treinamento avançado, 

vários métodos diferentes são experimentados na tentativa de variar os estímulos, 

ganharmos tempo e proporcionar resultados cada vez melhor. Um dos métodos 

utilizados com freqüência, principalmente com o intuito de otimizar tempo e resultados, 

é conhecido como “agonista antagonista”. 

A aplicação do método consiste na execução equilibrada (volume x 

intensidade) de exercícios para músculos antagonistas, exemplo peito e costas, 

bíceps e tríceps. Nesse método, exercícios para grupos musculares antagonistas são 

executados em seqüência, sem intervalos entre os mesmos, o que também é 

conhecido como série-pareada. 

 Portando desmistificando este treino, se os exercícios para o peitoral são 

realizados, em sua maioria, em plano transversal e os exercícios para o latíssimo do 

dorso, em plano frontal e sagital, do ponto de vista cinesiológico, os referidos músculos 

não são antagonistas (4). 

 
Altas cargas para Hipertrofia e altas repetições para definir? 
 
 A idéia de que a utilização de cargas elevadas é necessária para hipertrofia, ao 

mesmo tempo em que a realização de número elevado de repetições se faz 

necessário para definição muscular, é antiga e provinda da cultura do fisiculturismo. 

 De fato, a rotina de treinamento dos fisiculturistas é claramente dividida em dois 

períodos (off season e pre contest). 

De acordo com Teixeira e Guedes 2013, o primeiro período apresenta como 

objetivo a hipertrofia muscular e é caracterizado pela utilização de cargas elevadas 

com uma quantidade moderada de repetições. Já, o segundo período é caracterizado 

pela diminuição das cargas (peso) de treinamento e pelo aumento do número de 

repetições, no qual o objetivo primário é a definição muscular (diminuição do 

percentual de gordura corporal). 

  O foco principal do treino dos atletas fisiculturistas é a hipertrofia muscular, 

independente da fase de treinamento, no entanto, observam-se mudanças nas 

características dos treinamentos das fases off season e pré contest, o que se deve às 



alterações na dieta. Na primeira fase, a dieta é rica em calorias e carboidratos, o que 

oferece aporte energético satisfatório para permitir a utilização de altas cargas para o 

treinamento. Na segunda fase, a tentativa de aprimorar a definição muscular para a 

competição leva muitos atletas a adotarem dietas com importante déficit calórico. Com 

isso, há tendência à redução ponderal e à diminuição da massa muscular. 

Conseqüentemente, a restrição dietética severa, principalmente de carboidratos, 

associada à perda de massa muscular pode resultar em diminuição da força e da 

potência durante os treinos, o que leva à diminuição das cargas. Para compensar essa 

diminuição, os atletas aumentam a quantidade de repetições. (4) 

 
Dor muscular como indicador de qualidade do treinamento 
 

Outra prática muito comum entre os adeptos da musculação é a avaliação da 

qualidade do treinamento pela dor muscular tardia (DMT). 

A DMT é um sintoma associado à micro lesões do tecido conectivo que 

sensibilizam os receptores de dor causados pela tensão muscular gerada pelo 

treinamento de força. 

A ruptura da estrutura do sarcômero leva a um fluxo de proteínas e 

biomoléculas entre os líquidos intracelular e extracelular que leva a uma resposta 

inflamatória. 

Porém, Nosaka (2002) mostrou que não existe uma correlação entre os 

biomarcadores inflamatórios e a percepção da DMT (avaliada por uma escala visual). 

Outro fato que desconsidera a correlação entre DMT e hipertrofia é que atletas de 

provas de endurance (maratonistas e ciclistas de longas distâncias) apontam altos 

níveis de DMT com nenhuma adaptação favorável à hipertrofia. Dessa forma a DMT 

não é um parâmetro para avaliação da qualidade do treinamento e conseqüentemente 

de uma maior resposta hipertrófica. (4) 

  



 

3- CONCLUSÃO 

 

Dado à importância do tema, torna-se necessário o desenvolvimento de novas 

formas de treino para a tão desejada hipertrofia. Utilizando diferentes técnicas para 

obter um melhor resultado, concluindo que em um período de um mês o método com 

maior eficiência no ganho de força e hipertrofia muscular será o método clássico 

devido o padrão de treinamento. 

A utilização de recursos digitais permite aos leitores se informarem de forma 

mais fácil e eficiente, nos permitindo falar q peitoral e dorsal não são antagonistas no 

ponto de vista cinesiologico, que dor muscular tardia não e parâmetro para avaliação 

da qualidade do treino. 
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