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RESUMO 

  

 O aumento da massa muscular é um importante aliado para a saúde e bem 

estar da população, objetivando alcançar tal adaptação morfológica a prescrição 

clássica para tal indica o uso de 70 a 85% de 1 repetição máximao equivalente a 

realizar um total de 8 a 12 repetições. Em contrapartida este parâmetrovem sendo 

fortemente contestada por vários autores, pois prescrições com margens diferentes 

dessas tradicionais apresentam aumentos significativos na hipertrofia muscular, 

sendo até mesmo o treinamento aeróbio uma alternativa para o aumento da massa 

muscular. O objetivo desse artigo foi descrever modelos de treinamento, menos 

disseminados que geram efeito hipertrófico no sistema músculo esquelético. Foram 

feitoslevantamentos em algumas bases científicas e dentre os artigos selecionados, 

todos eram originais publicados em periódicos científicos. O uso de apenas um 

parâmetro para a maximização do ganho de massa muscular se mostra simplista, 

pois o uso de cargas menores e repetições maiores (estímulo metabólico) e o uso de 

cargas maiores e menores repetições (estímulo tensional) ambos se mostram 

eficientes para a maximização do anabolismo muscular. Além disso, o uso de 

treinamento aeróbio em determinadas intensidades para determinadas populações, 

mostrou-se eficiente para o ganho de massa muscular. Portanto há várias formas de 

prescrever atividades voltadas para a hipertrofia muscular, podendo assim abranger 

mais pessoas e proporcionar maior bem estar.  

 

Palavras chaves: Hipertrofia, treinamento resistido, treinamento aeróbico, oclusão 

vascular  

 

  



 

ABSTRACT 

  

 The increased muscle mass is an important ally for the health and well-being 

of the population, aiming to achieve such morphological adaptation to classic 

prescription for it indicates the use of 70 to 85% of 1 repetition maximum equivalent 

to realize a total of 8 to 12 repetitions. However this parameter has been strongly 

challenged by several authors, since these traditional prescriptions with different 

margins show significant increases in muscle hypertrophy, and even an alternative 

aerobic training for increasing muscle mass. The aim is to describe models of 

training, less spread that generate hypertrophic effect on the musculoskeletal 

system. Surveys were made in some scientific basis and among the selected items, 

all were original published in scientific journals. The use of only one parameter to 

maximize the muscle gain shown simplistic, since the use of smaller loads and higher 

repetitions (metabolic stimulation) and the use of larger loads and lower repetitions 

(tension stimulus) both are shown efficient for maximization of muscle anabolism. 

Furthermore, the use of certain aerobic training intensities for certain populations has 

proved efficient for the gain in muscle mass. So there are several ways to prescribe 

activities for muscle hypertrophy and can thus reach more people and provide more 

well-being. 

 
Key words: Hipertrophy, resistance training, aerobic training, vascular occlusion 
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INTRODUÇÃO  

 

 O treinamento resistido (TR)é composto por exercícios no qual a contração 

muscular é realizada por um determinado segmento corporal, contra uma força que 

se opõe ao movimento, ou seja, contra uma resistência, que pode ser oferecida por 

equipamentos de musculação, pesos livres, elásticos ou pelo peso do corpo.1 Este 

tipo de treinamento é considerado parte importante para a manutenção da saúde da 

população em geral devido a seu potencial efeito protetor a saúde.  

 Dentre os efeitos deste tipo de treinamento sobre as capacidades físicas 

pode-se destacar o aumento da secção transversa das fibras musculares (hipertrofia 

muscular), a melhora na capacidade funcional e da qualidade de vida2,3,4, além de 

melhoras em outras funções fisiológicas tais como o aumento da densidade mineral 

ossea, melhoria da composição corporal, controle da pressao arterial, aumento da 

taxa metabólica basal e melhoria do perfil lipidico.5Pode-se também associar o 

aumento da massa muscular e da força a redução da mortalidade.6 

 Para que tais benefícios sejam alcançados de forma duradoura é importante 

que se tenha o controle das variáveis do treinamento, tais como intensidade, 

volume, número de séries, repetições, número de sessões semanais. Dentre estas a 

intensidade do treinamento, que é expressa pela carga utilizada para fazer 

repetições voluntárias máximas, é uma das variáveis mais importantes dentro da 

prescrição do treinamento voltado a hipertrofia.1A intensidade da carga possui 

relação de interdependência com o número de repetições realizadas, de maneira 

que quanto maior a intensidade, menor o número de repetições realizadas.5   

 Tendo em vista os variados benefícios do TR para a população torna-se 

necessário compreender os parâmetros de prescrição indicados para potenciar os 

efeitos deste tipo de treinamento. De acordo com o posicionamento do American 

CollegeofSports Medicine sobre prescrição do TR para o desenvolvimento ótimo da 

hipertrofia, é necessário que a intensidade da carga esteja entre 70 e 85%de 1 RM 

para um total de 8 a 12 repetições por série, sendo cargas de 80 a 100% de 1 RM 

para um total de 1 a 6 repetições indicado para aumento da força muscular e  cargas 

variadas para  10 a 25 repetições ou mais, para desenvolvimento da resistência 

muscular.7  

 No entanto de acordo com estes parâmetros alguns autores como, Gentil8, 

Burd9 e Ogasawara10analisaram outras formas de prescrição de exercício, 
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questionando se realmente há supremacia do modelo clássico de hipertrofia (alta 

carga 8-12 repetições) em relação a outros, e de fato, parece haver pouca evidência 

de que o uso de cargas pesadas produz significativamente maiores ganhos de 

hipertrofia do que o treinamento com cargas mais leves.11 

 Seguindo esta “nova” abordagemestudos começaram a apontar que as 

adaptações musculares principalmente podem ocorrer por meio de dois fenômenos 

distintos, o estímulo metabólico e o estímulo mecânico/tensional.12 O primeiro 

estímulo é caracterizado por um alto número de repetições e baixa carga o que gera 

um grau de fadiga metabólica e acúmulo de metabólitos (H+e P) muito grande, 

induzido a cascata de fosforilação das proteínas contráteis, compensando assim a 

pouca existência do stress mecânico13. Já o estímulo tensional ocorre com número 

baixo de repetições e alta carga por meio da mecanotransdução, consiste na 

conversão da energia mecânica gerada pela sobrecarga (stress mecânico) na 

contração muscular em sinais químicos que mediam o anabolismo miocelular e as 

vias catabólicas.12 

 Em outros estudos com foco no treinamento aeróbio foram também 

encontrados evidências de aumentoda síntese da proteína muscular, da força e 

hipertrofia independente da idade,14,15 havendo a sugestão de que as respostas 

adaptativas estejam mais ligadas ao esforço do que a modalidade em si, portanto o 

treino aeróbio realizado em níveis de altos esforços fisiológicos usa a mesma via 

metabólica que o TR.11 O TR combinado com o treinamento aeróbio apresenta 

maiores ganhos de hipertrofia do que somente o TR, sugerindo uma maior, mas não 

significativa hipertrofia das fibras tipo I.16 

 Portanto os estudos têm mostrado os benefícios do TR para a saúde da 

população em geral, e que há várias formas de se alcançar tais adaptações, mas 

qual seria a melhor maneira de prescrever os exercícios para poder maximizar a 

hipertrofia muscular?Neste sentido o objetivo do trabalho é descrever, por meio de 

uma revisão de literatura, métodos de treinamento, menos disseminados que geram 

efeito hipertrófico no sistema músculo esquelético. 
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MÉTODOS 

 

 Revisão de literatura, realizada por meio de levantamento nas bases 

científicas Pubmed, Scielo e Lilacs. Foram utilizados os seguintes descritores em 

idioma português e sua correspondência em inglês "hipertrofia", "treinamento 

resistido", "treinamento aeróbico". Para restringir a busca foram usados em 

combinação os seguintes descritores "baixas cargas", “altas cargas” “sinal 

anabólico”. Uma análise inicial foi realizada com base nos títulos dos manuscritos e 

nos resumos de todos os artigos que preenchiam os critérios de inclusão. Foram 

selecionados artigos em inglês e português, publicados nos últimos 10 anos, os 

quais foram filtrados por pertinência pelos títulos e resumos.Dentre os artigos 

selecionados, todos eram originais publicados em periódicos científicos.  
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ESTÍMULO METABÓLICO X ESTÍMULO TENSIONAL  

 

 Foram apresentados previamente os dois diferentes estímulos responsáveis 

pela ativação do mecanismo de hipertrofia, deve-se salientar que ambos acontecem 

mutualmente, sendo impossível explorar somente um tipo de estresse (metabólico 

ou tensional), podendo de acordo com os tipos de variáveis agudas enfatizar um ou 

outro durante o TR.17  

 Uma das formas de se alcançar a hipertrofia e a mais corriqueiramente 

indicada para a maximização da hipertrofia é o estímulo tensional, suas 

características são o uso de cargas altas, maiores que 60% de 1 RM (indicadas pelo 

ACMS), poucas repetições, geralmente menos de 8-10 RMs, intervalos longos (1 a 3 

minutos) e com ênfase nas ações excêntricas.17O estímulo a síntese proteica pode 

se dar por meio de dois fatores a mecanotransdução e as microlesões.2 

 A outra maneira de se alcançar hipetrofia se dá através do estresse 

metabólico, tal estímulo tem como atributo o uso de cargas leve/moderadas 

(geralmente menores que 60%), muitas repetições, geralmente mais que 15RMs, 

intervalos curtos (menores que 1 minuto) e com ênfase nas ações concêntricas e 

isométricas.17 Uma das explicações para o estímulo a síntese protéica por meio 

deste método está relacionado com a depleção de substratos energéticos, acúmulo 

de metabólitos no meio intracelular, inchaço celular, isquemia, hipóxia e aumento da 

produção de espécies reativas de oxigênio.2,18  

 De acordo com estes dois meios de se estimular o processo hipertrófico os  

autores tem questionado sobre qual seria o melhor modelo de prescrição do TR. 

Burd et al.9objetivaram investigaros sinais anabólicos, a expressão do gene 

miogenina e as taxas da síntese da proteína muscular de forma aguda (4 e 24 horas 

após o exercício) com o uso de diferentes cargas e volumes, eles compararam o 

exercício de cadeira extensora unilateral com uma carga de 90% de 1 RM até a 

falha concêntrica, 30% de 1 RM com a mesma quantidade de trabalho  que 90% até 

a falha e por fim com 30% de 1RM até a falha, os autores concluíram que os 

exercícios de baixa carga e alto volume são mais eficazes em promover o aumento 

da síntese de proteína muscular e sinais anabólicos do que o de alta carga e baixo 

volume.   

 Um importante ferramenta do treinamento utilizada no estudo supracitado e 

que deve ser ressaltado é a falha concêntrica, que pode ser definida como a 
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incapacidade de completar uma repetição com toda a amplitude de movimento 

devido a fadiga19e de acordo com Nobrega, Libardi20quando realizados exercício de 

estímulos tensionais (> 60% de 1RM) com indivíduos não treinados, não é 

necessário chegar a falha concêntrica para alcançar aumentos de massa e força 

muscular significativos, enquanto que para proporcionar adaptações similares com 

estímulos metabólicos é necessário que se chegue a falha, transportando estes 

estímulos para indivíduos treinados, em ambos os casos (tensional e metabólico) 

são indicados que se chegue a falha concêntrica para que se tenham adaptações 

musculares significativas.    

 Em outro estudo Gonzales21 comparou as respostas e adaptações 

musculares entre os treinos de características hipertróficas (3-6 séries, 8-12 

repetições, carga <85% de 1 RM e intervalos de 30-90 segundos) e os de força (2-6 

séries, <6 repetições, carga >85% e intervalos de 3-5 minutos) concluiu que ambos 

os estímulos promovem ganhos de massa magra similares, sugerindo ainda que a 

divisão dos treinos em protocolos de hipertrofia e força é uma frágil simplificação em 

que os profissionais devem estar orientados a olhar além destes parâmetros para 

gerarem respostas fisiológicas específicas.  

 Além dos componentes supracitados o uso de cargas mais elevadas ocorre 

também por conta do dano muscular que pode ocorrer em estruturas musculares 

(membranas, linha Z, sarcolema, túbulos T e miofibrilas) em função da sobrecarga 

mecânica imposta, principalmente com ação muscular excêntrica, mas o dano 

muscular não está necessariamente ligado a hipertrofia, pois os marcadores de 

lesão muscular parecem ser uma consequência do TR, em vez de um 

estímuloprimário, pois exercícios que não causam dor muscular tardia e demonstram 

marcadores de danos de fadiga muscular baixa, podem sim causar hipertrofia 

muscular e aumento de força, e isto pode ocorrer devido ao aumento do IGF-1Ea e 

do mRNA, corroborando assim para a ideia de que exercícios que priorizem a fase 

concêntrica do movimento (metabólico) podem ser efetivos para o aumento da 

secção transversa do músculo.22,23  

 A carga externa do exercício deve ser o menos importante, desde que seja 

utilizado um volume de treino adequado, pois um treino com baixas cargas 

realizados até a falha aumenta o tempo sob tensão da musculatura, e esta variável 

parece ter uma influência importante nas respostas de síntese; pois corroborando 

para o que já foi afirmado anteriormente a fosforilação das vias de sinalização das 
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proteínas tem se mostrado primordial para a hipetrofia.10 O uso de cargas como de 

30% de 1RM e 80% de 1RM utilizadas de curto a médio prazo (10 semanas) 

promovem hipertrofia muscular nas fibras tipo I e tipo II de forma semelhante e 

aumento no 1 RM, não havendo supremacia de uma determinada carga.24  

 No estudo deCounts et al.25foi avaliado o efeito do TR sobre a área da secção 

transversa dos flexores de cotovelo de 30 indivíduos sedentários após 18 sessões 

de treinos com exercício de flexão de cotovelo. Cada indivíduo realizou em um braço 

com uma carga de70% de 1RM e com o outro sem carga , nesse caso com a 

amplitude total e com o máximo de dificuldade possível imposta pelo músculo 

antagonista (tríceps braquial).Os autores constataram que o aumento da espessura 

muscular obtiveram ganhos parecidos em ambos os braços, corroborando assim 

para a questão de que a carga externa do exercício não é o fator principal para os 

ganhos de massa muscular, pois a realização repetitiva de determinado movimento 

com manutenção de altos níveis de ativação muscular pode ser um importante 

indicador de hipertrofia.  

 

ENDURANCE E HIPERTROFIA  

 

 O uso do TR com idosos para a melhora da capacidade cardiovascular já vem 

sendo aceito,26,27pensando no processo inverso Fisher, Steele11trazem evidências 

de que é possível alcançar a hipertrofia em atividades de endurance, desde que 

sejam realizadas com altas intensidades para maximizar os resultados. Existem 

também respostas hipertróficas com intensidades mais baixas e com volumes 

maiores de treinos, tais como 45 minutos de atividade, a 80% da frequência de 

reserva, 4 vezes por semana28 levando assim a ideia de haver estímulos 

“metabólicos” e “tensionais” também no treinamento aeróbio.  

 Corroborando com tais afirmações em uma revisãoKonopka, Harber29afirmam 

ja se ter evidência de que o treinamento aeróbio pode induzir hipertrofia muscular 

em indivíduos sedentários com idade entre 20 e 80 anos, e que em estudos 

realizados desde 2005 até o momento da pesquisa mais do que 70% de todas os 

artigos usando cicloergômetro apresentam aumento da massa muscular com 

homens e mulheres jovens, de meia idade e idosos. Este grupo de autores utilizaram 

de dois estudos realizados por eles no mesmo laboratório com o intuito de comparar 

os ganhos de hipertrofia no quadríceps após 12 semanas de intervenção, os 
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métodos de análise foram iguais e de acordo com o estudo realizado comTR o 

aumento do quadríceps se deu em torno de 9%,30 enquanto que o de treinamento 

aeróbio aumentou em torno de 8%,28 sugerindo assim um grau de efetividade 

parecido para o aumento da secção transversa do músculo em ambas as atividades.  

 O uso da bicicleta que consiste em repetitivos movimentos parece ser um 

estímulo suficiente para aumentar a ativação das fibras musculares que resultam em 

um favorável aumento fisiológico na síntese da proteína muscular, mas essas 

atividades necessitam de um maior tempo para que ocorra uma hipertrofia 

significativa comparado com o TR tradicional, isso pode ser explicado devido a uma 

menor ou mais lento aumento na síntese proteica quando comparado os dois tipos 

de estímulos. O inchaço muscular causado no ciclismo também pode ser um dos 

fatores que afetam a síntese da proteína muscular, pois se tem uma relação com a 

diminuição do volume plasmático e o ganho de massa muscular.15  

 O uso do treino aeróbio juntamente com o resistido causa algumas 

discussões, do ponto de vista molecular os exercícios de endurance 

preferencialmente aumentam a síntese proteica na subfração mitocondrial, enquanto 

que o de força de alta intensidade aumenta a síntese protéica na 

subfraçãomiofibrilar e que a via de sinalização p13k-AKT-Mtor é diminuída quando o 

TR é executado depois da depleção de glicogênio causada pelo treino de 

endurance.31 Para investigar melhor essas informações Lundberg16 utilizaram de 10 

homens moderadamente treinados e avaliaram a coxa de forma cruzada(uma perna 

realizando treino aeróbio mais força e a outra somente força através de ressonância 

magnética e biopsia, os efeitos na secção transversa muscular e nos marcadores 

bioquímicos de hipetrofia. O exercício aeróbio fora realizado 6 horas antes do TR, 

sendo realizado em cicloergometro com uma duração média de 42 minutos até a 

falha muscular. Já o treino de força consistiu em 4 séries de 7 repetições máxima na 

cadeira extensora. Os resultados sugeriram que o aumento na capacidade aeróbia 

mostrada na perna que realizou aeróbio mais força foi acompanhada por um maior 

aumento no tamanho muscular comparado com o de força apenas, uma das 

possíveis causas segundo os autores pode ter sido causada pela maior índice de 

fosforilação da MTOR e da quinase p70s6k, induzindo assim a uma maior 

hipertrofia.  

 A maioria das pesquisas supracitadas utilizou o treino com o a bicicleta 

ergométrica ao invés da corrida, pois o mesmo mostra-se uma alternativa mais 
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interessante para a melhora e manutenção da força e hipertrofia. Isso se dá porque 

biomecanicamente o pedal é mais similar a maioria das medidas de força realizados 

nos estudos com peso livre, tendo também um alto componente concêntrico, 

diferentemente da corrida que tem um alto componente excêntrico assemelhando-se 

assim aos exercícios do TR, tais como o agachamento.31,32  

 

OCLUSÃO VASCULAR  

 

 O uso do método de restrição vascular já vem sendo utilizado a mais de 40 

anos e se tornou popular no Japão por meio de Yoshiaki Sato nos anos de 1980.5 

Tal método tem como objetivo elevar o estresse metabólico e o nível de ativação 

muscular sob condição de fluxo sanguíneo restritivo através do uso de manguito 

inflável, bandas elásticas ou torniquetes. São recomendados a utilização de cargas 

leves (20 a 50% de 1RM), mantendo a pressão durante a realização, executando até 

a falha concêntrica e com curtos intervalos de descanso (30 a 60 segundos).17 A 

realização das contrações muscular em fluxo sanguíneo reduzidocausa uma 

diminuição da entrega de oxigênio e consequente ativação das unidades motoras 

grandes (Fibras brancas) logo no início do movimento, além de ativar fatores de 

crescimento, elevar da quantidade de hormônios e edema celular e aumentar da 

produção de espécies reativas de oxigênio.8,5  

 O treino com restrição de fluxo sanguíneo mostra-se eficiente para o ganho 

de força e massa muscular com a utilização de cargas leves (<50% 1 RM), 

mostrando uma correlação positiva entre o estresse metabólico e tais adaptações 

estruturais.33,34 Em uma revisão sobre o método Pope18 afirma que pode-se alcançar 

hipertrofia e aumento de força similares aos treinamentos de cargas elevadas com 

caminhada, ciclismo, TR circuitado e TR com baixíssimas cargas (20% de 1RM) com 

a utilização da oclusão vascular, sendo uma excelente opção para pessoas que não 

conseguem executar um trabalho mecânico tão grande como os exigidos pelos 

treinamentos com altas cargas. Além disso,essas adaptações podem ser 

observadas também nas musculaturas distais de onde estão situados os oclusores.

 O treinamento em oclusão quando realizado sozinho durante períodos em 

que determinado membro esteja inabilitado para realizar qualquer tipo de 

treinamento pode atenuar a atrofia muscular, quando realizado com baixo trabalho 
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de exercício aeróbico pode resultar em ganhos hipertróficos e de força muscular 

mesmo que em baixos índices, já quando realizados em pessoas saudáveis ou em 

atletas combinado com o treinamento tradicional pode-se maximizar ainda mais os 

seus resultados.35  

 Corroborando para a ideia de que este método deve ser indicado para 

pessoas que não suportam um trabalho mecânico muito grande Loenneke et 

al.36indicam que o treinamento com oclusão não causam prolongado decréscimo na 

função muscular, no inchaço muscular, as dores musculares relatadas são similares 

aos treinos com cargas leves submáximas e não apresenta elevação nos 

biomarcadores sanguíneos de dano muscular. Sendo assim um treino com ótimo 

custo benefício em relação aos marcadores de dano e dor muscular tardia.   
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CONCLUSÃO 

 

 Tendo em vista o exposto no trabalho é evidente que o processo de 

hipertrofia é complexo e multifatorial, por meio de mecanismos que ainda não estão 

completamente entendidos na literatura. A prescrição clássica orientada pelo ACSM 

é comumente adotada e entendida como sendo a única forma de prescrição de TR 

voltada para a hipertrofia, mas outras formas de prescrição como os treinos com 

baixas cargas, aeróbios e de restrição de fluxo sanguíneo realizados até a falha 

muscular são capazes de promover este fenômeno de forma bastante eficiente.  

 Dessa forma, é de fundamental importância se conhecer os protocolos não 

tradicionais de treinamento a fim de utilizá-los na prática profissional e assim realizar 

uma prescrição que vá de encontro às necessidades de seus alunos, como por 

exemplo, o uso dos métodos metabólicos em momentos que seja necessário o 

descanso articular e/ou muscular, o uso do treinamento aeróbio para quem goste da 

modalidade, ou tenha alguma incapacidade articular, ou o uso do treinamento de 

oclusão com pessoas que tenham dificuldade de movimentar altas cargas de treino. 

  

 De acordo com isto, as muitas possibilidades apresentadas na presente 

pesquisa podem contribuir para que aja uma maior adesão da população ao TR e 

possam assim obter os benefícios de tal prática, pois segundo o Ministério do 

esporte37no Brasil 45,9% das pessoas são sedentárias e dos outros 54,1% apenas 

4,5% praticam treinamento resistido (academia). Portanto, podemos concluir que 

o processo de hipertrofia pode ocorrer através de várias possibilidades, que vários 

caminhos diferentes podem levar a este único objetivo, não havendo supremacia de 

um método em relação ao outro,tal fato outorga uma maior qualidade de atuação 

profissional, não deixando o TR engessado, permitindo assim que o professor de 

acordo com o público que está trabalhando seja ele de idosos, atletas, jovens, 

adultos, com ou sem restrições ao treino, possam treinar e se beneficiar desta 

prática de forma mais segura possível.  
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