


• O conjunto de músculos do corpo humano constitui o sistema
muscular. São cerca de 600 músculos que juntos representam de 40 a
50% do peso corporal. Sua função é de contrair, relaxar e gerar
movimentos que nos possibilita andar, sentar, pular, correr, escrever,
além de favorecer a circulação sanguínea no organismo, urinar,
impelir o alimento ao longo do tubo digestivo, sorrir, respirar, piscar,
enfim são incontáveis movimentos.
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• Toda nossa locomoção depende da ação conjunta dos ossos,
articulações e músculos perante a regulação do sistema nervoso. Os
músculos são classificados em voluntários, aqueles que se contraem
de acordo com a vontade humana e os involuntários que são
controlados pelo sistema nervoso vegetativo e não por controle
voluntário.
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• Fazem parte dos músculos voluntários os chamados músculos
esqueléticos, formados por estrias e mais conhecidos como músculos
estriados. Os músculos esqueléticos são formados por fibras organizadas
no mesmo agrupamento muscular e podem chegar a mais de 1 milhão
de fibras musculares em cada agrupamento.

• Essas fibras não são visíveis a olho nu. Cada uma delas é fixada ao osso
através dos tendões com um nervo motor, formando uma unidade
motora. Quando a unidade motora é estimulada por um impulso
nervoso do cérebro ou da medula espinhal, ocorre a contração muscular.
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• A musculação é uma modalidade de treinamento físico realizado
contra resistência de pesos externos, chamada também de treino
resistido, que tem como objetivo o aumento hipertrofia muscular,
ganho de força e potência. É uma atividade de duração instantânea e
elevada intensidade.
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• A Musculação é um meio de treinamento ou uma modalidade na qual se
integram as principais áreas de conhecimento sobre o comportamento
fisiológico e motor do corpo humano, objetivando entender e explicar as
adaptações crônicas e agudas, decorrentes da aplicação de diversas
estratégias e técnicas de treinamento.

• Não é uma modalidade esportiva, mas contribui para a preparação de
múltiplos atletas de diversas modalidades, além de ser o alicerce do
treinamento de culturismo e também de algumas modalidades olímpicas
como o levantamento de peso.
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• A musculação é a principal atividade nas academias para preparação
física, contribui além do crescimento muscular com a diminuição da
gordura corpórea e o incremento da massa óssea. Sua prática constante
leva a transformação harmoniosa da constituição física humana.
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• Pode ajudar a evitar a perda de massa muscular e
deixa o corpo mais definido e modelado. Os ossos
vão ficar mais fortes - Não são apenas os exercícios
aeróbicos de impacto, como a corrida e a
caminhada, que fortalecem os ossos.

• Favorece a liberação de testosterona, hormônio
essencial para a manutenção da libido e várias outras
funções relacionadas ao desempenho sexual. Além
disso, a musculação ainda ajuda a manter um corpo
mais bonito e com maior capacidade atlética,
melhora o humor e aumenta os níveis de energia.
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A hipertrofia muscular corresponde ao aumento da massa muscular que é o
resultado do equilíbrio entre três fatores: prática de exercício físico intenso,
alimentação adequada e descanso.
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• Transitória: aumento do volume do músculo que ocorre durante uma
atividade física, esse aumento de volume ocorre por causa do
acúmulo de líquido intracelular.

• Crônica: aumento do tamanho do músculo como resultado da prática
sistemática do treinamento de força, quando existem modificações
estruturais reais nos músculo.
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• A hipertrofia muscular é o aumento do tamanho
e volume dos músculos em resultado à
sobrecarga imposta.

• Ou seja, trata-se de uma resposta fisiológica
resultante de uma adaptação celular frente a
uma maior exigência de trabalho.

• Além disso, o processo da hipertrofia muscular é
reversível.

11



• Hipertrofia: Aumento do tamanho das células, com consequente
aumento do órgão ou tecido. Trata-se de uma resposta adaptativa da
célula a estímulos mecânicos ou hormonais. Exemplos:

• Hipertrofia muscular: Aumento do tamanho do músculo, cujas células
tiveram que se adaptar para poderem suportar uma maior carga de trabalho;

• Hipertrofia do miocárdio (músculo cardíaco): Pode ocorrer em pessoas com
pressão alta, pois o coração bombeia o sangue com mais força para a artéria
aorta;

• Hipertrofia de hepatócitos (células do fígado): O uso de medicamentos
barbitúricos pode provocar um aumento das células hepáticas.
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• A hipertrofia é o treino para ganho de massa magra, visando o
crescimento muscular. Portanto, o principal objetivo é aumentar a
massa e o diâmetro dos músculos.

• Já a definição muscular consiste em um treino para evidenciá-los,
portanto, foca em emagrecimento e no crescimento muscular.
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