
14/07/2020

1

HIPERTROFIA MUSCULAR
O que realmente funciona?

Prof. Cauê La Scala Teixeira, M.Sc., Ph.D.

Conteúdo do curso

• Hipertrofia muscular
– Conceito

– Origem multifatorial

– Relevância geral

• Variáveis metodológicas de treinamento

– Análise das principais revisões e meta-análises

• Métodos avançados de treinamento
– Métodos com eficácia crônica comprovada

– Exemplos práticos

• Considerações finais

Leitura complementar
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Brinde

Referências profissionais

• Referências mundiais sobre Hipertrofia Muscular
– Brad Schoenfeld

– Stuart Phillips

– William Kraemer

• Referências nacionais sobre Hipertrofia Muscular
– Roberto Simão

– Jonato Prestes

– Belmiro de Salles

– Alex Ribeiro

Material de apoio

• Apostila

• Artigos científicos

• Questões dirigidas
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contato@caueteixeira.com.br

www.caueteixeira.com.br

Cauê La Scala Teixeira

@cauelascala

“Tudo posso Naquele que me fortalece” (Fl. 4:13)

Canais de comunicação

HIPERTROFIA MUSCULAR
O que realmente funciona?

Conceito, origem, relevância

O que é hipertrofia muscular?

• Hipertrofia

– Aumento do tamanho de um órgão

• Hipertrofia muscular

– Aumento da área de secção transversa do
músculo esquelético

• Considerações

– Fenômeno crônico, multifatorial, decorrente
da exposição das fibras musculares ao
estresse repetido, levando ao aumento da
área de secção transversa das mesmas
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Origem multifatorial

La Scala Teixeira et al. Clin Physiol Funct Imaging. 2018;38(5):727-732

Relevância

• Objetivos

– Está dentre os principais objetivos de
praticantes de exercício físico, principalmente,
de musculação.

La Scala Teixeira et al. Rev Bras Ci Mov. 2009;17(4):260.

• Estética

– Está intimamente relacionada ao perfil
estético valorizado atualmente (baixo
percentual de gordura e massa muscular
aparente)

La Scala Teixeira e Guedes Jr. Musculação perguntas e respostas. 2018.

Relevância

• Funcionalidade

– Exerce influência sobre a capacidade funcional
do músculo esquelético (força)

Folland e Williams. Sports Med. 2007;37(2):145-168.

• Saúde física

– A perda de massa muscular (sarcopenia) é o
principal relacionado ao aumento do risco de
doenças crônicas no envelhecimento

Matsudo et al., Rev Bras Ci Mov. 2000;8(4):21-32.
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Relevância

• Emagrecimento e manutenção do peso

– O aumento ou a manutenção da massa
muscular é um dos fatores que influencia a
taxa metabólica de repouso

Zurlo et al. J Clin Invest. 1990;86(5):1423-1427.

• Imunidade e saúde mental

– O músculo esquelético produz substâncias
com funções imunomoduladoras e que
estimulam crescimento e diferenciação
neuronal

Pasco et al. Curr Osteoporos Rep. 2015;13(5):351-357.

“Promover hipertrofia muscular vai muito além de 
melhorar a estética corporal, trata-se de 

promover saúde pública”

HIPERTROFIA MUSCULAR
O que realmente funciona?

Variáveis metodológicas de treinamento
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Variável de treino

• Conceito

– Tudo aquilo que se manipula em uma sessão
ou um programa de treino (carga externa) no
intuito de promover níveis adequados de
estresse (carga interna) que estimulem ajustes
agudos e adaptações crônicas.

• Exemplos

– Exercícios, sobrecarga, repetições, séries,
intervalos, frequência, etc.

Exercícios

• Classificados em:

– Multiarticulares

– Uniarticulares ou isolados

• Prática popular:

– Multiarticulares + uniarticulares

– Variações constantes

• Vamos investigar?

Estudos longitudinais (de longo prazo) comparando aumentos na 
força e no tamanho muscular em membros superiores não 

reportaram diferença entre exercícios uni e multiarticulares

7 estudos  longitudinais incluídos
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1. Agachamento; séries de 
8RM

2. Agachamento, Leg press, 
Terra, Afundo; séries de 
8RM

3. Agachamento; séries de 
6, 8 e 10RM

4. Agachamento, Leg press, 
Terra, Afundo; séries de 
6, 8 e 10RM

• Hipertrofia quadríceps: aumento significativo em
todos os grupos em relação ao pré e ao controle, sem
diferença entre grupos.

• Hipertrofia cabeças dos quadríceps: aumento
significativo em todas as cabeças somente nos grupos
que variaram exercícios (2 e 4).

• Ascendente
– Tensão < no início
– Tensão > no final

• Descendente
– Tensão > no início
– Tensão < no final

• U invertido
– Tensão < no início e final
– Tensão > na metade

• Linear
– Tensão constante

Curva de força

Ordem dos exercícios

• Classificada em:

– Tradicional: multiarticular → uniarticular

– Prioritária: uniarticular → multiarticular

• Prática popular:

– Tradicional

• Vamos investigar?
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7 estudos  incluídos, sendo 2 com treinados

SJ→MJ MJ→SJ

Sobrecarga (peso)

• Classificada em:

– Leves: < 65% 1RM

– Pesadas: ≥ 65% 1RM

• Prática popular:

– Cargas pesadas são priorizadas

• Vamos investigar?

21 estudos analisados, sendo 3 envolvendo treinados

Força (1RM) Hipertrofia
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Repetições

• Classificada em:

– Submáximas

– Máximas: fadiga voluntária ou falha concêntrica

• Prática popular:

– Submáximas em iniciantes

– Máximas em avançados

• Vamos investigar?

•Treinar próximo à falha (interromper 2/3 repetições antes da falha) pode gerar 
respostas hipertróficas similares aos treinos à falha.
•Treinos até a falha são mais relevantes quando baixas cargas são utilizadas.
•Para segurança, treinos até a falha são preferíveis em exercícios uniarticulares ou em 
máquinas.
•Treinos até a falha demandam maior tempo de recuperação e não são sugeridos em 
rotinas com elevadas frequências semanais de treino para os mesmos grupos.
•Uma sugestão é utilizar a falha em modelos periodizados de treino, por exemplo, em 
blocos de curta duração (< 4 semanas) ou em poucos exercícios dentro de uma sessão.

Amplitude de movimento

• Classificada em:

– Parcial

– Completa

• Prática popular:

– Completa

– Exceções: “segurança”, excessos

• Vamos investigar?
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Com base no atual corpo de evidências, pode-se inferir que a execução de exercícios em 
ADM completa promove efeitos adicionais sobre a hipertrofia de MMII em relação à 

ADM parcial.
Para MMSS, a literatura é limitada e conflitante, impedindo inferências práticas.

Nenhum estudo investigou os efeitos da ADM sobre músculos do tronco.

6 estudos incluídos, sendo 4 analisando MMII e 2 analisando MMSS; 
somente 1 estudo com treinados

Velocidade de execução

• Classificada em:

– Rápida: 0,5-4” por repetição

– Média: 4-8” por repetição

– Lenta: > 8” por repetição

• Prática popular:

– Média

• Vamos investigar?

0,5” a 8” por repetição:
respostas hipertróficas 

semelhantes em treinos 
até a falha concêntrica

8 estudos incluídos, todos com destreinados
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Séries

• Classificadas em:

– Volume baixo: ≤ 4 séries por semana

– Volume moderado: 5-9 séries por semana

– Volume alto: ≥ 10 séries por semana

• Prática popular:

– Volumes baixos e moderados para iniciantes

– Volumes altos para avançados

• Vamos investigar?

Período de análise: 6 semanas à 6 meses

15 estudos incluídos, sendo 3 envolvendo treinados

Quanto mais, melhor?

• Estudos recentes não sugerem exatamente
isso

• O histórico recente de volume semanal de
séries/grupo muscular deve ser considerado.

• Progressões de 20% sobre o volume semanal
atual são sugeridas

(Nº semanal de séries) X 1,2

Scarpeli et al. J Strength Cond Res. 2020;doi: 10.1519/JSC.0000000000003558
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Intervalo entre séries

• Classificados em:

– Curtos: < 1 minuto

– Longos: ≥ 1 minuto

– Completos: 3-5 minutos

• Prática popular:

– Longos, porém não completos

• Vamos investigar?

• Ambos, intervalos curtos (>60”) e longos (>60”) entre séries podem ser efetivos
no treinamento para hipertrofia muscular.

• Achados recentes com sujeitos treinados sugerem uma possível vantagem aos
intervalos longos.

6 estudos incluídos, sendo 1 envolvendo treinados

• Intervalos curtos: exercícios uniarticulares, esforços submáximos

• Intervalos longos: exercícios multiarticulares; esforços (próximos do) máximo

Frequência semanal

• Classificadas em:

– Baixa: 1 vez por semana (blitz)

– Alta: ≥ 2 vezes por semana

• Prática popular:

– Altas frequências (2-3 vezes por semana)

• Vamos investigar?
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25 estudos incluídos, sendo 10 envolvendo treinados

Há fortes evidências que a frequência semanal no treinamento 
resistido não exerce influência de forma significante ou relevante 

sobre a hipertrofia muscular quando o volume semanal é 
equalizado.

• Exercícios

• Multi e uniarticulares; variação é interessante

• Ordem

• Multi → Uni ou Uni → Multi

• Carga

• Pesadas ou leves

• Repetições

• Próximo à falha concêntrica; falha com cargas baixas

• Amplitude de movimento

• Completa para MMII; parcial ou completa para MMSS

Resumo das variáveis

• Velocidade

• Rápido ou lento

• Séries

• ≥ 10 séries / semana

• Intervalo entre séries

• Curtos ou longos; longos parecem ser + vantajosos

• Frequência semanal

• Baixa ou alta, desde que o volume seja equalizado

Resumo das variáveis
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Curiosidade

• O período do dia em que se treina exerce
influência na hipertrofia muscular?

5 estudos incluídos, todos com destreinados

Os resultados indicam não haver 
diferença significante entre 

grupos que treinaram pela manhã 
ou pela tarde/noite.

Há um número insuficiente de 
trabalhos, impedindo conclusões 

robustas.

Curiosidade

• A periodização pode maximizar a hipertrofia
muscular?
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12 estudos incluídos, somente 2 com treinados

Com base nos estudos analisados, conclui-se que as respostas hipertróficas são 
similares entre modelos periodizados e não periodizados de treino.

Os achados são específicos para intervenções curtas (~15 semanas) e pessoas 
destreinadas.

Limitação: pequena quantidade de estudos com mensuração direta de hipertrofia.

HIPERTROFIA MUSCULAR
O que realmente funciona?

Métodos avançados de treino

• Definição

• Modo particular de combinação das variáveis
agudas de treino

• Objetivos

• Intensificação dos estímulos:

• ↑ volume, ↑ intensidade, ↑ densidade

Método de treino

- Intensidade de esforço   +

Submáximo                   Máximo                  Supramáximo
(sem falha concêntrica)           (até a falha concêntrica)          (além da falha concêntrica)

Treinos tradicionais            Métodos avançados
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• Execução de determinado exercício utilizando
cargas maiores que a máxima (1RM)

• A carga deve ser “diminuída” na fase concêntrica
e aumentada na fase excêntrica
– Auxílio de parceiro de treino na concêntrica

– Resistência manual na excêntrica

– Execução bilateral na concêntrica e unilateral na excêntrica

– Ajuste biomecânico da técnica de execução

• Deve-se valorizar a frenagem do movimento

• Pode ser conduzida até a falha excêntrica

Repetições negativas

Repetições negativas

O RN promove maiores níveis de 

hipertrofia em relação ao treinamento 

concêntrico ou tradicional. Altos níveis 

de tensão mecânica por UM ativa, 

tensão em condições de alongamento 

(tensão passiva) e microlesões no RN 

podem estimular sinalização anabólica 

em níveis maiores que no treinamento 

tradicional.

O RN tende a induzir maior hipertrofia 

na porção distal dos músculos, 

enquanto que o treinamento tradicional 

promove melhores respostas na porção 

medial do ventre muscular.
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• Elevado nível de estresse em estruturas passivas
(articulações, tendões)

• Elevado nível de dor muscular de início tardio

– Evitar o uso de medicamentos anti-inflamatórios

• Sugerido para sujeitos experientes

Considerações

• Realizar micro pausas entre zona de repetições
máximas

8 RM
10-20 seg.

Até a falha concêntrica
10-20 seg.

Até a falha concêntrica
10-20 seg.

Até a falha total (≤ 1 repetição)
Intervalo entre séries

Rest-pause

Rest-pause
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• 18 homens treinados

• 2 grupos (18 reps c/ 80% 1RM)

• Trad (MS): 3x6 c/ 80% 1RM (2’ intervalo)

• RP: Séries até a falha (20” intervalo) até somar 18 reps

• 6 semanas

• Elevada resposta aguda da pressão arterial, com
possível resposta hipotensora imediata (tontura,
desmaio)

– Sugestão: exercícios em posição sentada ou deitada

• Sugerido para sujeitos experientes

Considerações

• Execução de 5 séries sequenciais separadas por
15” de intervalo; Primeira série de 3 repetições,
aumentando-se 1 repetição por série, até o limite
de 7 repetições. Carga: 70% 1RM

3 repetições
15 seg.

4 repetições
15 seg.

5 repetições
15 seg.

6 repetições
15 seg.

7 repetições
Intervalo entre séries

3/7
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3/7

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

Espessura Bíceps

3/7

Trad

• 43 homens jovens destreinados

• 2 grupos (rosca unilateral)

• 3/7: 2x(3/7) c/ 70% 1RM (2’30” intervalo)

• Trad: 8x6 c/ 70% 1RM (2’30” intervalo)

• 12 semanas (2x/sem)

∆%

*

• Elevada sensação de desconforto nas últimas
séries (“queimação”)

• Sugerido para sujeitos experientes

Considerações
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• Execução de alongamentos estáticos passivos
máximos (30”) durante os intervalos entre séries
do exercício resistido.

• O alongamento deve ser executado no mesmo
músculo treinado no exercício resistido.

1 série de Supino reto
30” de alongamento do peitoral

60” de intervalo

1 série de Supino reto
...

Inter-set stretching

Inter-set stretching

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

Bíceps Tríceps RF VL ∑

ISS

TST

• 29 homens destreinados (~27 anos)

• Tradicional (TST)

– 4x8-12RM, 90” intervalo

• Inter-set stretching (ISS)

– 4x8-12RM, 90” intervalo, porém 30” 
alongamento estático passivo 
máximo em meio ao intervalo

• 8 semanas, 2x/sem

Espessura muscular

*

*
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• Elevada sensação de desconforto (“queimação”)

• Risco de lesão?

• Sugerido para sujeitos experientes

Considerações

• Execução de uma contração isométrica, com duração
de 2 a 5 segundos, ao final da fase concêntrica de
cada repetição

• Deve-se evitar sua realização em exercícios:

– Com curva de força descendente (ex. crucifico com halter)

– Encaixe articular (ex. supino, agachamento)

Pico de contração

Pico de contração
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1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

Cx Prox
Cx Med

Cx Dist

Oclusão

PC

• 12 homens jovens

• Coxa D: Pico de contração

– 3x8-12, 20%1RM, 30” intervalo, 5” isometria em cada rep.

• Coxa E: Kaatsu

– 3x8-12, 20%1RM, 30” intervalo, 160mmHg pressão

• 10 semanas (2x/semana)

• Elevada sensação aguda de desconforto
(“queimação”)

• Monotonia?

• Evitar manobra de Valsalva durante a ação
isométrica

Considerações

• Isometria entre séries
• Execução de contração isométrica máxima (30”)

durante os intervalos entre séries do exercício
resistido

• A isometria deve ser executada no mesmo
músculo treinado no exercício resistido

1 série de rosca direta
30” de isometria do bíceps em encurtamento

90” de intervalo

1 série de rosca direta
...

Inter-set iso-holds
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Inter-set iso-holds

• 27 homens treinados (~23 anos)

• Tradicional (TRAD)

– 3x8-12, 120” intervalo passivo

• Isometria entre séries (ISO)

– 3x8-12, 120” intervalo (30” isometria + 90” passivo)

• 8 semanas (3x/semana)

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

Bíceps
Tríceps

Cx Med
Cx Lat

TRAD

ISO

Espessura

*

mm

• Elevada sensação aguda de desconforto
(“queimação”)

• Evitar manobra de Valsalva durante a ação
isométrica

Considerações
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• Execução sequencial de dois ou mais exercícios
diferentes para o mesmo grupo muscular

– Dois exercícios: bi-set

Ex.: agachamento e leg press

– Três exercícios: tri-set

Ex.: crucifixo, supino e crossover

– Quatro ou mais exercícios: série gigante

Ex.: desenvolvimento, remada alta, elevação frontal, elevação

lateral

Super-sets

Super-sets

• Série gigante (SG):
– 4 exercícios em sequência, 8 a 12 reps, 65-75%1RM, 2’ intervalo

• Tradicional (T):
– 4 exercícios, 3x8-12 reps, 70-80%1RM, 2’ intervalo

• 8 semanas

H
ip

e
rt

ro
fia

 (
p

e
ri
m

e
tr

ia
)

Semanas de treino

0 4 8

Série Gigante

Tradicional
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• Elevada sensação aguda de desconforto
(“queimação”)

• Elevadas respostas cardiometabólicas

• Sugerido para sujeitos experientes

Considerações

• Consiste na realização de um determinado número
de repetições (até a fadiga), seguido da diminuição
da carga e subsequente execução de mais repetições

• Geralmente, este procedimento é executado uma ou
duas vezes, mas não existe regra

• Stripset: variação na qual se repetem os drops até
carga mínima

• Geralmente utilizam-se aparelhos com sistema de
polias e blocos de pesos (“tijolos”)

Drop-set

• Execução de uma série até a falha concêntrica ou
fadiga voluntária, seguida da diminuição da carga
externa e subsequente execução de mais repetições,
sem intervalo

• Geralmente, este procedimento é executado uma ou
duas vezes, mas não existe regra

• Stripset: variação na qual se repetem os drops até
carga externa mínima

Drop-set
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Drop-set

• 16 jovens ativos

• Tradicional:
– 3x12RM c/ intervalo de 90”

• Drop-set:
– 1x12RM + 3 drops (-20% da carga) até a falha concêntrica

• 6 semanas

ES=0,47

ES=0,25

• 32 homens treinados

• Randomização pela perna:
• Trad: 3-5 x 6-12 reps (75% 1RM)

• Pirâmide: 3-5 x 6-15 reps (65-85% 1RM)

• DS: 2-3 x falha + 2 drops (50-75% 1RM)

• Volume total equalizado (sets x reps x load)

• 12 semanas

AST vasto lateral
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• Elevada sensação aguda de desconforto
(“queimação”)

• Sugerido para sujeitos experientes

Drop-set

• Execução mantendo o foco de atenção sobre
o músculo “alvo” durante toda a execução da
série (ex. “esmagar o músculo”

• O uso de cargas baixas é mais comum nesse
método, mas não é uma regra.

Conexão mente-músculo

•30 homens jovens destreinados:
•2 grupos:

•Foco interno (FI): objeto era “esmagar o 
músculo”
•Foco externo (FE): objetivo era “levantar 
a carga”

•Rosca direta e extensão de joelhos, 
4x8-12, 3x/sem., 8 sem.

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

Espessura
bíceps Espessura

RF

FI

FE

*
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• Exige elevado nível de consciência corporal

• O foco de atenção pode antecipar a fadiga devido
ao maior desconforto muscular

• Sugerido para sujeitos experientes, mas como
não aumenta volume, intensidade e densidade,
pode ser opção para iniciantes

Considerações

Curiosidade

• Quais os melhores métodos avançados de treino?

Curiosidade

• Parte da literatura mostra que alguns métodos
avançados podem proporcionar melhores
resultados em relação ao modelo tradicional.

• Há carência de estudos comparando diferentes
métodos avançados, impossibilitando conclusões
sobre a superioridade de um sobre outro.

• Variação frequente torna-se opção interessante.
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HIPERTROFIA MUSCULAR
O que realmente funciona?

Considerações finais

• Adaptação estrutural do músculo esquelético
decorrente do estresse repetido

– Princípio da sobrecarga progressiva

• Fenômeno fisiológico de origem multifatorial

– Princípio da variabilidade

– Outros fatores além do treinamento: nutrição e
descanso

• Responsividade individual

– Ampliar a caixa de ferramentas

Hipertrofia muscular

Dicas úteis

• Estude frequentemente

• Amplie as fontes de informação

• Vivencie a teoria na prática

• Aplique em você antes

• Seja cauteloso nas progressões

• Avalie os resultados individuais

Bons estudos e ótimos treinos!
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HIPERTROFIA MUSCULAR
O que realmente funciona?

Bônus – Hipertrofia no treino em casa

• Antes da quarentena

Treino em casa

IRHSA (2018)

• Antes da quarentena

Treino em casa
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• Durante a quarentena

Treino em casa

22/03/2020

• Meio principal

– Exercício com o peso corporal

• Meios complementares
– Treinamento resistido manual

– Autorresistência

– Materiais de baixo custo

Recomendações gerais

• Sobrecarga progressiva

– Aumento da intensidade nos exercícios
• Aumento do braço de resistência

• Execução unilateral

• Uso de acessórios

Recomendações específicas
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• Aumento do volume total

– Repetições até a falha concêntrica
• Treinos com baixas cargas

Nóbrega e Libardi. Front Physiol. 2016;7:10.

Schoenfeld e Grgic. Strength Cond J. 2019;41(5):108-113.

– Aumento de 20% na quantidade de séries semanais
Scarpeli et al. J Strength Cond Res. 2020;doi: 10.1519/JSC.0000000000003558

Recomendações específicas

• Aumento na amplitude de movimento

– Membros inferiores
Schoenfeld e Grgic. SAGE Open Med. 2020; 8:2050312120901559.

• Foco de atenção sobre músculo-alvo

– Membros superiores
Calatayud et al. Eur J Appl Physiol. 2017; 117(7):1445-1452.  

Schoenfeld et al. Eur J Sport Sci. 2018;18(5):705-712.

Recomendações específicas

• Aumentar ou diminuir a velocidade

– Aumentar: ↑ volume total

– Diminuir: ↑ativação muscular
Hsu et al. J Med Biol Eng. 2011;31(4):289-293

• Ênfase na fase excêntrica
Katsura et al. Eur J Appl Physiol. 2019;119(7):1581-1590

Recomendações específicas
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• 1º passo:

– Estímulo
• Treino

• 2º passo:

– Recuperação

• Alimentação

• Sono/descanso

• Controle do estresse

O segundo passo...

Recuperação

Laurent CM et al. J Strength Cond Res 2011;25(3):620-8.

Treinos
supramáximos

Treinos
máximos

Treinos
submáximos


