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Hipertrofia Muscular – As respostas que você sempre quis saber

O material contido neste livro é apenas informativo e jamais pretende
substituir uma orientação apropriada dos profissionais da área.
Lembre-se que cada indivíduo é único, assim como, cada situação!
Ou seja, não seja tolo de aplicar os métodos e técnicas mostrados aqui, sem os
cuidados necessários. Isso poderia deixar eu e você um tanto frustrados.
Tendo isso em vista, eu, obviamente, não me responsabilizo pelo uso que você
irá fazer destas informações e por nenhuma consequência dos seus atos.
Os fatos, informações e resultados que trago aqui neste livro são todos
resultados do trabalho sério de gigantes, ou seja, de cientistas, estudiosos,
coachs, fisiculturistas, etc., que trabalham diariamente em nome da verdade e
com o objetivo de levar nosso mundo pra frente.
Eu não sou nada mais do que um curioso e um inquieto que procura
incessantemente encontrar informação de qualidade nas fontes corretas,
interpretando-as da melhor forma possível, trazendo-as de uma forma amigável
e adicionando um pouco de estilo para que você possa achar um refúgio seguro
para se proteger do oceano de balelas que hoje inunda a vida de quem está em
busca de informação e conhecimento de qualidade!
Afinal, você, assim como eu, quer resultados e não perder tempo com
informações incertas.
www.EmagrecerDeVez.com
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É assim que tento dar minha pequena e humilde contribuição para a evolução
mundial, adicionando valor verdadeiro e tentando fazer do mundo um lugar onde
a verdade venha a predominar sobre os achismos e interesses egoístas.

www.EmagrecerDeVez.com
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Como diz aquela conhecida e já quase clichê frase de Albert Einstein,
“Insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados
diferentes.”
Bom, eu não poderia concordar mais com esta frase. Trazendo pro mundo da
hipertrofia e treino muscular, isso é ainda mais verdadeiro. Não espere
conseguir atingir resultados diferentes e notórios seguindo o mesmo caminho
que não tem te levado até lá! Não é verdade?
Mais triste ainda do que isso é quando você decide, finalmente, buscar
conhecimento de qualidade sobre o assunto e tenta achar materiais de
qualidade verdadeira disponíveis em português.
Isso sim é frustrante, tendo em vista que nosso Brasil está crescendo muito e é
uma das grandes e principais economias que movem o mundo. Ou seja,
merecemos mais seriedade no conhecimento.
Este livro que você lê agora, confortavelmente, é resultado de horas, dias e
meses de suor e estudo de fontes internacionais confiáveis sobre o assunto de
hipertrofia muscular.
Esta é minha contribuição sincera e honesta! É algo que também fiz por mim
mesmo, pois estava já cansado das balelas e resolvi ir, de forma séria, em
busca das verdades.

www.EmagrecerDeVez.com
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Bom, o estilo deste livro está em sintonia com meu estilo no site Emagrecer de
Vez. Se você já acompanha o site, sabe do que estou falando.
Isso significa que meu objetivo maior é passar a mensagem, de forma simples,
descontraída e direta.
Não tenho o menor interesse em fazer como muitos autores da área fazem,
tentando passar uma imagem superior enquanto o conteúdo é confuso e beira a
inutilidade.
Resumindo, o estilo aqui será de bate papo! Formalidades são ótimas para
politicagem, confusão e para se esconder verdades, mas não para facilitar o
entendimento.
Você pode imaginar que este livro é um papo descontraído, porém, sério sobre
todos assuntos que envolvem hipertrofia muscular e treino para este propósito.
Hipertrofia é um universo em si e a verdade é que a ciência ainda tem MUITO a
desvendar neste sentido.
Por outro lado, precisamos admitir que muito se sabe, através de estudos
científicos aparentemente conclusivos, testes, pesquisas e, mais importante
ainda, estudos empíricos, ou seja, experiência prática dos atuantes desta área
ao longo das décadas.
O que me motivou a escrever este livro foi minha própria frustração ao ler o que
existe por aí sobre o assunto. Se você é como eu e já leu sobre ganho muscular,
treino para força, definição, hipertrofia, participou de forum na internet sobre o
assunto, etc., sabe do que estou falando.
www.EmagrecerDeVez.com
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Parece que a cada artigo e livro que lemos, se criam mais perguntas ao invés de
obtermos mais respostas.
Isso é muito frustrante, uma vez que você quer ter um resultado produtivo como
recompensa do seu esforço na academia, não é? Você não quer perder tempo!
Outra coisa que notamos ao nos aventurarmos na busca de conhecimento sobre
as verdades por trás do treino para hipertrofia muscular é uma grande
redundância de conhecimento e informações.
Muitos materiais parecem serem cópias re-escritas de outros. Parece que
alguém escreve um material aceitável e outros milhares decidem escrever seus
próprios materiais apenas colocando o mesmo conhecimento em outras
palavras e assim distorcendo a verdade cada vez mais.
O que decidi fazer foi focar meu estudo nas fontes que considero as mais
confiáveis, ou seja, pesquisas e estudos científicos oficiais publicados que se
referem à hipertrofia e à temas relacionados.
Claro que o trabalho de filtragem e interpretação neste caso é bem maior, uma
vez que, estas publicações são extremamente técnicas, formais e padronizadas,
porém, é um esforço necessário caso se queira cortar toda a balela e se ter
acesso ao FATOS!
FATOS falam muito mais alto que meras
interpretações!

Pior

ainda

são

interpretações de interpretações e é isso

www.EmagrecerDeVez.com
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que acaba ocorrendo quando as pessoas acabam escrevendo novos textos e
livros baseados em textos e livros que já foram escritos.
Ah... confuso!
Durante meu estudo e pesquisa para escrever este livro, acabei me decidindo
por duas coisas:

ü Focar

a grande parte da pesquisa na leitura e interpretação de estudos

científicos recentes.

ü Adicionalmente,

dar uma atenção especial às obras publicadas por

pessoas de mérito no assunto, já que seria irresponsável da minha parte
ignorar todo conhecimento adquirido empiricamente ao longo das décadas
por aqueles que tiveram sucesso na área, como famosos fisiculturistas e
referências significativas.
Uma coisa é certa, nem a ciência sozinha, nem o conhecimento empírico
sozinho é capaz de mostrar a verdade absoluta sobre as melhores técnicas para
ganho de massa muscular, aliás, a verdade absoluta, caso exista, ainda não foi
desvendada, logo, a melhor aposta aqui é se utilizar de ambos, ciência e prática,
e fechar o quebra cabeça da melhor forma possível.
Por outro lado, o importante e interessante é que, através do estudo e pesquisa
de ambas as áreas, começamos a encontrar os pontos, nos quais, ambas
convergem, ou seja, ambas, ciência e prática, parecem dizerem e observarem
as mesmas coisas. São nestes pontos, sim, que temos a maior chance de
encontrarmos a verdade!

www.EmagrecerDeVez.com
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Com isso em mente, vamos em frente!

Uma nova era
Antes de tudo, uma reflexão...
Estamos construindo uma nova era.
Uma nova era que é formada pela evolução conjunta do saber e da capacidade
humana.
Uma nova era, a era da consciência.
Hoje, as pessoas estão muito mais resistentes e críticas para com os
conhecimentos e informações que lhe são apresentadas. Hoje, as pessoas
tendem a contestar mais o que as rodeia.
Porém, toda evolução de verdade acontece de forma gradativa. Isso significa
que ainda podemos nos afogar facilmente em um mar de informação dúbia,
fraca e inconsistente.
A facilidade de hoje em dia de se produzir e disseminar informação tem seus
pontos positivos, porém, como é de se esperar, tem também seus pontos
negativos.
Por ser tão fácil criar e disseminar informação nos meios de comunicação de
hoje (TV, revistas e, principalmente, mídia social (e-mails, facebook, orkut,

www.EmagrecerDeVez.com
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twitter, etc), a preocupação em se produzir algo verdadeiramente valioso e que
adicione valor, parece estar se esvaindo.
Você sabe do que estou falando. Se você se anima e resolve mudar para melhor
algum aspecto de sua vida, colocando-o na direção dos seus objetivos, você
começa a ir atrás de informação que poderá auxilia-lo(a) nesta jornada, não é? É
aí que a frustração começa!
Agora, isso é comum em todas as áreas do conhecimento, porém, na área do
emagrecimento, fitness, ganho muscular, enfim, saúde, a situação é catastrófica.
Na realidade, ao invés de área da saúde, devemos nos referir a ela como a
indústria da saúde. Indústria que se alimenta de frustrações e falsas esperanças
daqueles que, desesperadamente, procuram melhorar suas vidas.
Indústria essa que venera as cifras financeiras e não a adição de valor e
satisfação.
Bom, você mesmo(a) pode confirmar isso em 30 segundos indo no Google e
digitando “como emagrecer”, “como ganhar massa muscular”, etc. Podemos
fazer uma aposta aqui que o sentimento de frustração irá surgir muito antes de
você perceber.
Você é bombardeado(a) com “mais do mesmo” e milhares de anúncios e
promessas milagrosas de anunciantes de todos os tipos. Na verdade, estou
chovendo no molhado aqui, pois, você já sabe exatamente do que estou falando.
Então, se pensarmos com cuidado, podemos ver que este fenômeno, na
realidade, colabora com que o mundo seja um lugar mais infeliz, não é?
www.EmagrecerDeVez.com
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Pessoas frustradas e que desistem de seus sonhos não são pessoas
incrivelmente alegres e realizadas!
O problema é que estas pessoas são sim, de muitas formas, vítimas indefesas
dessa indústria, dessa piscina rasa que é o conhecimento geral difundido sobre
estes assuntos.
Mas esta é uma nova era, uma era, na qual, as pessoas estão começando a
questionar mais e terem menos tolerância com as balelas que chegam aos seus
olhos e ouvidos.
Enfim, foi desta mesma frustração que tirei motivação para ir em frente e criar o
www.EmagrecerDeVez.com que hoje já tem milhares de seguidores que
acreditam que a verdade ainda pode prevalescer.
Agora, nosso foco aqui é hipertrofia muscular. Por sua vez, esta indústria é,
praticamente, dominada pelas grandes marcas de suplementos, logo, muitas
revistas, livros, websites, etc, são bastante tendenciosos, o que é um desafio
para quem procura informação legítima.
Como se dar credibilidade ao que se lê? É um desafio.
Podemos ver o mundo como uma longa linha horizontal que aponta para a
direita e segue devagar nesta direção. Na ponta desta linha, existe uma seta.
Nesta seta é que o conhecimento mundial é produzido.
É nesta pontinha, nesta seta, que se incluem os estudos e pesquisas científicas
sérias que levam o mundo pra frente.
www.EmagrecerDeVez.com
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O resto desta enorme linha horizontal são 99% das pessoas do mundo. Ou seja,
o conhecimento mundial evolui devido ao trabalho sério de 1% ou menos da
população. A seta puxa e a linha segue.
Me parece esperto aqui, caso tenhamos o objetivo de ter acesso à informação
de qualidade, buscar informação onde ela é criada, ou seja, pesquisarmos nesta
“seta” e não ao longo da linha!
É justamente esta a filosofia agora e é baseada nela que este livro nasceu.
A nossa melhor chance de encontrar informação original e de valor verdadeiro
está em focarmos na fonte onde ela é produzida.
Afinal, está é uma nova era...

www.EmagrecerDeVez.com
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Existem algumas perguntas relacionadas ao treino pra ganho de massa
muscular que parecem surgir na cabeça de todos que levam isso a sério.
O problema é que cada um acaba criando suas respostas. Seu personal na
academia pode dizer uma coisa, a revista que você comprou pode dizer outra, o
cara fortão do fórum na internet diz ainda outra coisa, enfim, cada um parece ter
um palpite sobre o assunto.
A verdade é que muitas balelas que tentam responder à estas perguntas
parecem fazer sentido. Agora, por que isso? Simples! Por que em uma área de
muito achismo, onde muito se fala e pouco se sabe, é fácil elaborar teorias
bonitas e engarmos aos outros e a nós mesmos.
Além disso, é muito fácil enrolar ao redor da resposta e não realmente responder
as perguntas. Isso leva somente à frustração e à falta de resultados.
Prova disso é você observar na academia e perceber que a maioria das pessoas
que está lá parece não ter resultados e parece não progredir. A frustração é
grande! Tudo por que as pessoas acabam baseando todos seus esforços em
bases fracas e incertas.

www.EmagrecerDeVez.com
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Enfim,
Quais as técnicas mais produtivas e eficazes para treino objetivando
hipertrofia muscular?
Esta é a grande pergunta! Achar a resposta pra ela foi minha grande motivação
e é isso que trago aqui, agora, em português, de forma crua, clara, direta, sem
balelas, neste livro.
Então vamos lá. No final deste livro, você saberá responder à esta pergunta e
colocar em prática as técnicas para começar DE VEZ a obter resultados reais e
progressivos.

www.EmagrecerDeVez.com
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Agora, aqui eu te digo que a melhor forma de respondermos à grande
pergunta acima é fazendo uma série de outras perguntas menores e mais
específicas e respondendo-as, uma a uma. Respire fundo e vamos que vamos!
Agora, veja mais abaixo as grandes perguntas a serem respondidas.

Nota: Tenho certeza absoluta que você já se fez muitas destas perguntas e se
frustrou tentando achar as respostas.

www.EmagrecerDeVez.com
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ü
ü Quando

o crescimento muscular acontece e o que é o crescimento

muscular, como funciona na real?

ü Quais os principais fatores que promevem o início da hipertrofia muscular?
ü Qual é a melhor forma de treino para hipertrofia muscular?
ü Qual a intensidade ótima, ou seja, qual a carga de peso que devo usar
para otimizar resultados de hipertrofia muscular?

ü Qual a quantidade ótima de repetições para hipertrofia muscular?
ü Qual a quantidade ótima de séries (sets) de cada exercício para hipertrofia
muscular?

ü Durante os exercícios, qual a velocidade ótima das repetições?
ü Quanto tempo de descanso devo ter entre as séries para

melhores

resultados de ganho de massa muscular?

ü Qual a frequência ótima de treino do mesmo grupo muscular? 1x, 2x, 3x
na semana?

ü Por

quanto tempo devo treinar a cada dia para obter os melhores

resultados?

ü Qual a melhor ordem dos exercícios para melhores resultados?
ü Como devo variar o treino para obter resultados progressivos?
ü O que é mais importante, volume ou carga? Ou seja, é melhor treinar com
mais repetições e menos peso ou menos repetições e mais peso para
hipertrofia muscular?

www.EmagrecerDeVez.com
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ü Qual

a melhor forma de se aumentar o peso nos exercícios e quando

faze-lo para obter os melhores resultados?

ü Se quero priorizar ganho de força, qual é o melhor treino?
ü O que é overreaching e como isso pode fazer com que eu ganhe massa
continuamente, quebrando a adaptação (efeito platô)?

ü Periodização.

Qual a melhor forma de periodizar os treinos de forma a

evoluir continuamente e não perder tempo?

ü Quanto

de exercícios eu preciso fazer caso eu queira apenas manter

minha condição atual e evitar regressão?

ü Quais

técnicas de treino que são, em particular, mais conhecidas e

eficazes para promover hipertrofia muscular?

ü Em poucas palavras, como se resumiria a estratégia mais adequada para
promover e enfatizar hipertrofia muscular?

ü Quais

os 4 segredos para um treino com resultados realmente

significativos?
Bonus

ü Na prática, quais exemplos práticos de treino e exercícios são sugeridos
para os melhores ganhos em hipertrofia muscular?

É isso aí! As perguntas foram feitas, agora é hora de respirar fundo, seguir em
frente, sem pressa, e descobrir as respostas que irão, finalmente, te levar aonde
você quer chegar.

www.EmagrecerDeVez.com
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