
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

 

 

 

 

 

EVERTON BRUNO DE LIMA 

 

 

Papel do treinamento físico e da suplementação alimentar nos processos de 

hipertrofia musculoesquelética. 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

2017 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E CIÊNCIAS DO ESPORTE 

 

 

 

EVERTON BRUNO DE LIMA 

 

 

 

Papel do treinamento físico e da suplementação alimentar nos processos de 

hipertrofia musculoesquelética. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

2017 

  

TCC apresentado ao Curso de 
Bacharelado em Educação Física da 
Universidade Federal de Pernambuco, 
Centro Acadêmico de Vitória, como 
requisito para a obtenção do título de 
Bacharel em Educação Física. 
 
Orientador: José Antonio dos Santos 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na Fonte  
Sistema de Bibliotecas da UFPE. Biblioteca Setorial do CAV. 

Bibliotecária Giane da Paz Ferreira Silva, CRB4/977 
 
 

          
L732p    Lima, Everton Bruno de  

      Papel do treinamento físico e da suplementação alimentar nos processos de 
hipertrofia musculoesquelética / Everton Bruno de Lima.- Vitória de Santo Antão, 
2017. 

                     22 folhas.  
  
 Orientador: José Antônio dos Santos. 
 

      TCC (Graduação em Educação Física) – Universidade Federal de 
Pernambuco, CAV, Bacharelado em Educação Física 2017. 

                     Inclui referências. 
           

1. Treinamento físico. 2. Hipertrofia muscular. 3.Suplementação alimentar. I. 
Santos, José Antônio dos (Orientador). II. Título.  

 
                    796  CDD (23.ed )                                              BIBCAV/UFPE-145/2017                           
 

 

 

 

 



 
 

 

EVERTON BRUNO DE LIMA 

 

 

Papel do treinamento físico e da suplementação alimentar nos processos de 

hipertrofia musculoesquelética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em: _7_/_7_/_2017_. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________ 

Profº. Dr. José Antonio dos Santos 

Universidade Federal de Pernambuco 

 

_________________________________________ 

Bel. Gerffeson Willian Martins 

Universidade Federal de Pernambuco 

 

 

_________________________________________ 

Bel. Guilherme Souza Chagas 

Universidade Federal de Pernambuco  

TCC apresentado ao Curso de 
Bacharelado em Educação Física da 
Universidade Federal de Pernambuco, 
Centro Acadêmico de Vitória, como 
requisito para a obtenção do título de 
Bacharel em Educação Física. 
 
Orientador: José Antonio dos Santos 



 
 

RESUMO 

 

A procura por suplementos alimentares por praticantes de atividades física está cada 
vez maior nos últimos tempos, muitas vezes essas pessoas fazem o uso destes 
suplementos sem procurar profissionais da área de nutrição, que são os 
responsáveis por prescrever dietas e suplementos, podendo estar colocando sua 
saúde em risco, ao invés de terem melhores resultados. Apresentar, através de uma 
revisão de literatura, os principais suplementos alimentares associados ao 
treinamento físico utilizadas para otimizar a hipertrofia musculoesquelética. Foi 
realizada uma busca de artigos nas bases de dados PubMed/Medline publicados 
entre 2007 e 2017, utilizando os seguintes termos e operadores lógicos:((Physical 
training) AND (supplementation)) AND (Muscle hypertorphy)). Os resultados 
mostram que dos artigos que trabalharam com treinamento de resistência 
associando suplementação com creatina e whey protein, obtiveram resultados 
positivos quanto a melhora em diversas capacidades, dentre elas; aumento de força 
muscular, Vo2 MAX, de massa magra e redução de massa gorda, os que 
associaram o treinamento, não apenas de força, mas também atividades voltadas 
para a via oxidativa, também conseguiram bons resultados como aumento 
significativo na taxa metabólica de repouso (RMR), uma maior tolerância a altas 
concentração de lactato sanguíneo, redução da percepção subjetiva de esforço, e da 
frequência cardíaca durante a pratica. Praticar exercícios físicos por si só, já mostra 
resultados satisfatórios em diferentes capacidades, mas quando associada a uma 
boa periodização de treino, junto com suplementos alimentares, esses resultados 
podem ser maximizados, trazendo benefícios de formas mais rápidas e mais 
seguras. 
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ABSTRACT 

 

The demand for dietary supplements by physical activity practitioners is increasing in 
recent times, often these people make use of supplements without professional 
search by default, and may be putting their health at risk, rather than have better 
results. To present, through a literature review, the main dietary supplements 
associated with physical training, to optimize musculoskeletal hypertrophyWas made 
a searching on PubMed / Medline databases published between 2007 and 2017, 
using procedures and logical operators: (Physical training) E (supplementation)) E 
(muscular hypertrophy). The results show that of the articles that work with resistance 
training associated with whey protein supplementation, they obtained positive results 
regarding the improvement of several capacities, among them; Increased muscle 
strength, Vo2 MAX, mass mass and fat mass reduction, which associated training 
not only with strength but also activities focused on the oxidative pathway, also 
achieved good results as a significant increase in the resting metabolic rate (RMR) , 
A greater tolerance to high blood lactate concentration, reduction of the subjective 
perception of effort and heart rate during the practice. The practice of physical 
exercises alone, already shows satisfactory results in different capacities, but when 
coupled with a good periodization of training, along with dietary supplements, these 
results can be maximized, bringing benefits in faster and safer ways. 

 

 

Keywords: Physical training. Supplementation. Muscle hypertrophy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, os principais objetivos das pessoas que buscam academias de 

ginásticas são em sua maioria, obter uma quantidade maior de força muscular, 

aumento do tamanho dos músculos e um corpo esteticamente perfeito para os 

padrões de beleza atuais (CEOLA, 2008). A hipertrofia acontece quando há um 

aumento de tamanho nos sarcômeros e, com isso, um aumento da área de secção 

transversa do músculo esquelético, decorrentes da síntese de novas proteínas 

contráteis, estimuladas pela prática de exercícios físicos (FERNANDES, 2008).   

Grande parte dos indivíduos treinam por longos períodos e no momento de 

comparar os resultados de seus treinos, através de uma avaliação física, percebem 

que em alguns casos, o treinamento parece não ter surtido o efeito desejado, ou 

seja, não observaram os resultados esperados tanto com a hipertrofia muscular, 

quanto no ganho de força (CEOLA, 2008). Um dos principais problemas para que 

eles não consigam, é que muitas vezes não há um respeito aos princípios do 

treinamento físico, tais como individualidade biológica e princípio da sobrecarga 

(SCHOENFELD et al. 2016).  Sempre que os indivíduos chegam a seu limite, e 

vêem que mesmo treinando periodicamente, não conseguem resultados 

satisfatórios, terminam ficando desmotivados, aumentando a probabilidade de 

desistência (CEOLA,2008). 

Para maximizar as adaptações musculares, várias estratégias podem ser 

adotadas, uma delas é a manipulação no número de repetições. Quando o objetivo 

do treinamento é o ganho de força muscular, se faz o uso de uma zona de baixas 

repetições (1-5 RM). Para maximizar a hipertrofia muscular, usa-se uma zona de 

repetições moderadas, (8-12 RM). Já uma zona com um número alto de repetições 

(maior que 15 RM) maximiza a resistência muscular (SCHOENFELD et al. 2016).  

Além disso, a suplementação, seja com creatina, proteína ou termogênico, quando 

dosada na quantidade certa, e associada a um bom protocolo de treinamento, 

mostra melhora quanto a performance de diversas atividades e mudanças em 

diferentes capacidades, como mostra os estudos de Heyward et al (2016), Snijders 

et al (2015) e Silva et al (2017). Dessa forma, o principal objetivo dessa revisão é 

apresentar, através de uma revisão da literatura, os suplementos alimentares mais 
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utilizados associados ao treinamento físico para otimizar a hipertrofia 

musculoesquelética entre outras capacidades físicas. 



5 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

A comercialização de suplementos alimentares está crescendo cada vez 

mais, isso se dá principalmente pelo aumento do consumo por praticantes de 

treinamento de força, que fazem o uso para obterem ganhos de massa muscular e 

melhores desempenhos em seus treinos (JÚNIOR et al., 2007). A procura por 

suplementos alimentares tais como creatina e proteínas comerciais, está cada vez 

maior entre os praticantes de treinamento com pesos e praticantes de diversas 

outras modalidades esportivas (MENON; SANTOS, 2012). A utilização dessas 

substâncias é feita com o intuito de obter um aumento na quantidade de proteína e 

carboidratos ingeridos em suas dietas, promovendo efeitos anabólicos no músculo 

esquelético (MENON; SANTOS, 2012). 

No mercado é possível encontrar diversos tipos de suplementos alimentares, 

desde zinco até aminoácidos, que vem sendo vendidos como ergogênicos (MENON; 

SANTOS, 2012). Utilizados, em sua maioria, por frequentadores de academias de 

ginastica, que fazem o consumo buscando melhoras em seus objetivos (SOUZA 

JÚNIOR et al., 2007). Para obterem um corpo esteticamente perfeito, diversos 

praticantes fazem uso de diferentes tipos de dietas e regimes dietéticos de todas as 

espécies, com a ideia de conseguirem maiores níveis de bem-estar ou uma melhora 

no desempenho de suas atividades, sem se preocuparem com os riscos (MENON; 

SANTOS, 2012). Entretanto, apenas os nutricionistas é que são responsáveis e 

podem prescrever esses diferentes tipos de suplementos alimentares, sendo de total 

prioridade um acompanhamento para verificar qual a quantidade de substância será 

necessária para cada indivíduo, promovendo uma dieta rica e balanceada evitando 

prejuízos para a saúde (CORRÊA et al., 2014). 

Quando se trata em atividades que requer maior resistência, a literatura 

mostra que a cafeína promove um aumento significativo quanto ao tempo que se 

leva até chegar à exaustão e também na produção de potência (DAVIS et al., 2003). 

A cafeína é um dos produtos mais procurados no mundo, a qual não demonstra 

nenhum efeito aparente a longo prazo sobre a saúde (GLAISTER et al., 2016). Em 

mulheres, a cafeína quando associada aos anticoncepcionais, possivelmente 

prolongam sua meia-vida, fazendo com que seus efeitos sejam prolongados no seu 

corpo (ALI et al., 2016). 
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A creatina é uma substancia sintetizada naturalmente de forma endógena 

pelos rins, fígado e pâncreas, também conhecida como (ácido a-metil 

guanidinoacético), essa síntese se da a partir de dois aminoácidos, arginina e glicina 

(GUALANO et al., 2010). Possuímos uma taxa de síntese endógena (1g/dia) que 

quando somamos com a ingerida na dieta (1g/dia) possui o mesmo valor da taxa 

que catabolizamos, tanto de creatina, quanto de fosfocreatina, mas na forma de 

creatinina, por reações não enzimáticas (GUALANO et al., 2010). Existem diversos 

motivos para o uso da creatina como suplemento alimentar, dentre eles, o mais 

visado é o fato de que ela melhorar o desempenho físico e o ganho de massa 

muscular, também por conseguir fazer com que a fadiga muscular seja retardada 

(HUNGER et al., 2009). 

A suplementação com proteína pode ser usada para aumentar sua 

quantidade total no organismo (WEINHEIMER et al., 2012). Algumas proteínas que 

são comercializadas são derivadas das proteínas do soro do leite, comumente 

conhecidas como Whey protein, que na maioria das vezes, são extraídas quando o 

queijo está sendo fabricado (HARAGUCHI et al., 2006). Por terem um teor muito 

elevados de vários aminoácidos essenciais, com uma maior importância para os de 

cadeia ramificada (HARAGUCHI et al., 2006).  

Um dos melhores métodos de treinamento para que ocorra o ganho de força 

muscular é o treinamento de resistência (TR) ou treinamento de força (TF) como 

também é chamado, que também é responsável por proporcionar diversas melhorias 

quanto à qualidade de vida dos praticantes, podendo melhorar o condicionamento 

cardiovascular e fortalecendo a estrutura óssea, trazendo benefícios quanto às 

atividades diárias (HULMI et al., 2015). O TF é um dos principais métodos para 

desenvolver hipertrofia muscular, por liberar uma maior quantidade de hormônios 

anabólicos (IGF-1, testosterona e GH) e também pela disponibilidade de alguns 

nutrientes (glicose e aminoácidos) na musculatura esquelética (MAESTÁ et al., 

2008). 
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3 HIPÓTESES 

• Indivíduos que fazem uso de suplemento associado ao treinamento físico 

apresentam melhores ganhos de hipertrofia; 

• Os suplementos mais utilizados são à base de proteínas e derivados; 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral:  

 

Apresentar, através de uma revisão de literatura, os principais suplementos 

alimentares associados ao treinamento físico utilizadas para otimizar a hipertrofia 

musculoesquelética. 

 

4.2 Objetivos Específicos: 

 

- Identificar quais os melhores programas de treinamento físico para ter um aumento 

da secção transversa do músculo; 

- Avaliar os tipos de suplemento alimentares mais utilizados para o treinamento de 

hipertrofia; 

- Verificar os ganhos no desempenho dos exercícios com o uso de suplementos. 

- Apresentar possíveis mecanismos de ação dos suplementos alimentares 

associados ao treinamento físico. 
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5 METODOLGIA 

 

Para esta revisão foi realizada uma busca de artigos nas bases de dados 

PubMed/Medline publicados entre 2007 e 2017, utilizando os seguintes termos e 

operadores lógicos:((Physical training) AND (supplementation)) AND (Muscle 

hypertorphy)). 

Toda a coleta de artigos foi realizada entre os meses de janeiro e julho de 

2017. Durante a busca e seleção foram utilizados, quando possível, no sistema de 

busca os seguintes limites: artigos publicados nos últimos 10 anos, title/abstract, 

Journal Article. Foram excluídos das análises os artigos não disponíveis bem como 

os artigos que não apresentem clareza quanto descrição do programa de 

treinamento e suplementação utilizados e artigos de revisão.  



10 
 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a busca utilizando os termos e operadores lógicos: (physical training) 

and (supplementation) and [(whey protein OR cafeína OR creatina)] foram 

encontrados 122 artigos, os artigos que trabalhavam com algum tipo de patologia ou 

com crianças e idosos foram excluídos, assim 10 artigos foram selecionados e lidos 

na íntegra. 

Quando levamos em consideração o tipo de treinamento associado à 

suplementação, observamos que a maioria dos artigos trabalhou com treinamento 

de força. Destes estudos, Hayward et al. (2016) e Wang et al. (2016), usaram um 

protocolo de treinamento de força, trabalhando entre 70% e 80% de 1RM 

associando a creatina como suplemento alimentar. Por outro lado, Snijders et al 

(2015), Hulmi et al. (2015) e Weinheimer et al. (2012) utilizaram treinamento de 

força, com intensidades acima de 70% de 1RM, entretanto, o suplemento utilizado 

foi whey protein.  

Já os estudos de Ali et al. (2016), Glaister et al. (2016) e Campbell et al. 

(2016), que fizeram o uso da cafeína ou termogênico, trabalharam com treinamentos 

mais voltados para o sistema oxidativo, como corridas e caminhadas. Silva et al. 

(2017) trabalharam com 19 jogadores de futebol do sexo masculino com idade de 

17.0 ± 0.5 anos. Durante os meses antes do início do período experimental, os 

jogadores treinavam cinco vezes por semana (90 a 120 minutos por sessão), com 

um jogo de futebol oficial acontecendo no final da semana. Cada sessão de 

treinamento consistiu principalmente de desenvolvimento de habilidades técnicas e 

táticas (60% do tempo de treinamento) e condicionamento físico com ênfase no 

desenvolvimento de desempenho anaeróbio e aeróbio (SILVA et al., 2017). 

Com uma população de 13 homens e utilizando um pré treino Martinez et al. 

(2016) adotaram um protocolo de 4 semanas de treinamento. A primeira semana se 

resumiu em uma familiarização seguida de um desempenho de base, na semana 2 

foram realizados alguns testes. Arremesso de Medicine ball para determinar a força 

dos membros superiores, pulo vertical para a força explosiva dos membros 

inferiores, 1RM para determinar a força máxima e o Wingate para avaliar a 

capacidade anaeróbica. Os testes eram realizados em sequência, na qual se 
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iniciava com um aquecimento seguido de 3 minutos de descanso, então eram 

aplicados os testes, o primeiro era o de medicine ball, 3 arremessos com 2 minutos 

de descanso, mais 3 minutos de descanso para fazer a troca de teste, o segundo 

era o salto vertical, 3 saltos com 2 minutos de descanso, mais 3 minutos de 

descanso, e então o teste de 1RM, 3x com 2 minutos de descanso entre as 

tentativas, novamente 3 minutos de descanso para o início do teste final, terminando 

com o Wingate. Na semana 3 foi solicitado que alguns dos indivíduos tomassem o 

pré-treino e outros o placebo, e refizessem todos os testes, o mesmo para a quarta e 

última semana (MARTINEZ et al., 2016). 

 Ali et al. (2016) adotaram um protocolo de exercício intermitente. Solicitaram 

que os indivíduos ingerissem a cafeína e 60 min após a ingestão da cafeína, deu 

início ao protocolo que foi dividido em 6 blocos de 15 minutos de corrida em esteira, 

projetados para simular os padrões de atividade de um jogo de futebol. Cada bloco 

consistiu em seis estágios de 2 minutos em velocidades correspondentes a 40, 60, 

80, 40, 60 e 80% de VO2 máx., seguidas de 1 min a 60% de VO2 máximo e uma 

caminhada de 2 minutos (4 km ∙ h-1). A frequência cardíaca foi monitorada e 

registrada ao longo do teste de VO2 max, utilizando a telemetria de curto alcance. 

Os dados foram baixados usando um software de computador. O estado de 

hidratação foi avaliado pela gravidade específica da urina antes da ingestão de 

cafeína e 12 h após o exercício, utilizando um refratômetro manual (ALI et al., 2016). 

Dos artigos selecionados, 5 trabalharam com treinamento de resistência. 

Hayward et al. (2016) utilizaram um protocolo de treino de 9 semanas com 28 

mulheres com idade de 20 ± 1 anos. Da primeira até a quarta semana, treinaram 3 

vezes por semana, sem a suplementação, da quarta a oitava semana, aumentou 1 

dia de exercícios por semana, ficando então 4 vezes semanais, sendo incluída a 

suplementação com creatina, na última semana ocorreu um overreaching, que é 

quando ocorre uma redução do desempenho do atleta, por 5 dias consecutivos. O 

protocolo de treino tinha 4 exercícios: supino plano, levantamento terra, elevação 

pélvica e agachamento, com um número de series e repetições de 8x10 a 70% de 

1RM (HAYWARD et al., 2016). 

Com uma população de 44 homens com idade de 22.9 ± 1, Snijders et al. 

(2015) utilizaram um protocolo de treinamento de resistência durante 12 semanas. A 
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primeira semana foi mais uma familiarização, os praticantes estavam trabalhando a 

uma intensidade de 70% de 1RM, após a primeira semana, teve um aumento quanto 

a intensidade, passando de 70% para 80% de 1RM. Os exercícios realizados foram; 

extensão de joelho, supino sentado, puxada horizontal e pulldown (SNIJDERS et al., 

2015). Wang et al. (2016) trabalhou com 30 homens atletas de baseball com uma 

média de idade de 19 anos. Separando-os em 2 grupos, o grupo placebo e o grupo 

creatina. O protocolo de treinamento de resistência utilizado foi o mesmo que os 

atletas já vinham praticando (WANG et al., 2016). 

Weinheimer et al. (2012) adotaram o treinamento de resistência 2 vezes por 

semana e exercícios aeróbicos 1 vez por semana, durante 9 meses (WEINHEIMER 

et al., 2012). Com um número de 86 homens Hulmi et al. (2015) passaram um 

protocolo com 12 semanas de treinamento de resistência, no qual, treinavam de 2 – 

3 vezes por semana dependendo da faze do programa de treino, com um total de 28 

sessões. As 12 semanas foram divididas em 3 blocos, cada bloco durou 4 semanas. 

No primeiro bloco, o treinamento era composto por 25% de potência e força e 75% 

de força máxima, no segundo 75% de potência e força e 25% de força máxima e no 

bloco final, 87,5% do treino era de potência e força e 12,5% de força máxima. O 

treino de força máxima era feito com um número baixo de repetições e uma carga 

mais elevada, entre 4 – 6 repetições a uma intensidade de 86 – 95% de 1RM, já o 

treino de potência e força era composto por sets entre 50 - 80% de 1RM 

(WEINHEIMER et al., 2012). 

O treinamento de resistência ou treinamento de força, dependendo de sua 

intensidade, tem uma função primordial nos programas de atividade física e tem sido 

adotado por diversas organizações de saúde com elevada importância, com o 

objetivo de dar uma qualidade de vida melhor a seus praticantes, através de uma 

melhora no condicionamento físico (GENTIL et al., 2006). 

 Muitas das melhoras adquiridas nos resultados com o treinamento de força 

podem sofrer influência tanto por estímulos metabólicos como mecânicos. O 

estímulo mecânico é influenciado diretamente pela quantidade de repetições 

executadas por cada set e pela carga de trabalho total levantada e que muitos 

acreditam que seja uma das variáveis mais importantes das adaptações do 

treinamento de força (FOLLAND et al., 2002). 
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Alguns dos objetivos mais tradicionais do treinamento de força são o aumento 

da secção transversa do músculo e o aumento da força com fins de saúde, atléticos 

e estéticos, quanto a saúde, em condições crônicas como AIDS e sarcopenia o 

treinamento pode atuar de forma terapêutica (FAIRFIELD et al., 2001). 

Do total de artigos que foram selecionados, três falaram de creatina, dos 

quais, o estudo de Hayward et al. (2016) utilizou uma concentração de 5 gramas de 

creatina por dia. Foi verificado uma melhora quanto a composição corporal em 8 

semanas de treinamento. Uma redução na massa gorda e um aumento na massa 

isenta de gordura (HAYWARD et al., 2016). Fazendo o uso de 5 gramas de creatina 

por 6 dias, Wang et al. (2016) conseguiu verificar um ganho de força no teste de 

1RM. No entanto não houve diferença significativa na performance de saltos entre 

os grupos (WANG et al., 2016).  

Silva et al. (2017) usaram uma dosagem 0,03 g/kg/d de creatina 

monohidratada e observaram que houve um aumento significativo quanto a potência 

de pico e na potência media após o período de suplementação. O que não ocorreu 

com o grupo placebo. Houve também aumento significativo no trabalho total, essa 

diferença do trabalho total não pôde ser vista antes do período de suplementação de 

14 dias (SILVA et al., 2017). Silva et al. (2017) também utilizaram creatina, porém 

sem associação com treinamento de força, pois trabalharam com atletas de futebol, 

o treinamento consistiu principalmente de desenvolvimento de habilidades técnicas e 

táticas, (cerca de 60% do tempo do treinamento) e condicionamento físico com 

ênfase no desenvolvimento de desempenho anaeróbio e aeróbio (SILVA et al., 

2017). Molina et al. (2009) mostra que a utilização de creatina, pode ser capaz de 

aumentar a disponibilidade de creatina fosfato no organismo, aumentando a 

resistência da adenosina trifosfato (ATP) (MOLINA et al., 2009). 

Gualano et al. (2010) afirmam que um dos motivos para esses ganhos com a 

suplementação de creatina é o aumento da síntese de proteínas (Figura 1). O uso 

da creatina causa uma retenção hídrica, causando um edema, esse edema reduz a 

taxa de degradação de proteínas por diminuir a liberação de alguns aminoácidos de 

cadeia ramificada, os mesmos que podem ser encontrados no BCAA (leucina, 

valina, isoleucina), somente voltando ao normal assim que a célula volta a suas 
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condições basais, mostrando que a creatina tem o potencial de reduzir a proteólise 

muscular (GUALANO et al, 2010). 

Figura 1 - Ação da creatina como um agente modulador da hipertrofia muscular. 

 

Fonte: Lima, E.B., 2017 

Três estudos fizeram o uso de Whey protein, dentre estes, Hulmi et al (2015) 

dividiram 86 homens que que foram divididos em três grupos. Dois dos três grupos 

receberam proteína, porém um dos grupos além do whey também recebeu certa 

quantidade de carboidrato. O grupo proteína recebeu 37.5 gramas de Whey protein 

concentrada, o grupo carboidrato fez o uso de 34.5 gramas de maltodextrina e o 

grupo proteína com carboidrato, recebeu 37,5 gramas de whey concentrada e 34.5 

gramas de maltodextrina, com a aplicação do protocolo de treinamento, foi possível 

verificar um aumento na massa isenta de gordura, independente do nutriente 

ingerido pós-treino. Entretanto o grupo Whey protein teve uma maior redução da 

gordura abdominal comparado com o que usou apenas carboidratos, 

independentemente do tipo de treinamento (HULMI et al., 2015).  

Weinheimer et al. (2012) durante as 36 semanas de treinamento, instruíram 

que seus participantes consumissem saches de suplemento contendo 0,8 MJ (200 

kcal) e 0, 10, 20 ou 30g de Whey protein, duas vezes por dia (no café da manhã e 
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almoço), misturado com alimentos ou bebidas de sua preferência. Foi observado 

que a suplementação com Whey protein não teve influência sobre a força muscular, 

VO2max, massa isenta de gordura e redução da massa gorda (WEINHEIMER et al., 

2012). Snijders et al. (2015) fizeram um estudo com 44 homens jovens com idade de 

22.9 ± 1, separados em dois grupos: grupo placebo e proteína. O grupo proteína fez 

o uso de 13.75g de caseína hidrolisada, 13,75g de caseína, 15g de carboidrato e 

0,1g de gordura antes de dormir. Quando comparados os grupos, observaram um 

aumento significativo da força muscular após um protocolo de 12 semanas de 

treinamento de força no grupo proteína. A área de secção transversa do quadríceps 

aumentou nos dois grupos, porem o crescimento foi maior no grupo proteína. Houve 

também um aumento no tamanho das fibras tipo 1 e 2, com um maior ganho nas 

fibras do tipo 2 no grupo proteína (SNIJDERS et al., 2015). 

Existem inúmeras explicações sobre como a proteína atua em nosso 

organismo (figura 2). Uma é que a grande concentração do aminoácido leucina, 

pode auxiliar nos efeitos anabólicos musculares, por ter um papel de grande 

importância no processo bioquímico de fosforilação de proteínas que estão 

envolvidas na formação do complexo de iniciação eucariótica 4F (elF4F), que é 

quem inicia o processo de tradução do RNA mensageiro (RNAm) para que ocorra a 

síntese de uma proteína (SOUZA et al, 2015). 

Figura 2. Ação do whey-protein sobre a hipertrofia muscular esquelética. 

 

Fonte:Lima, E.B., 2017 
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A cafeína ou termogênico, foi utilizada em 3 estudos, Ali et al. (2016) usaram 

dosagens entre 0 e 300mg/d e observaram que a suplementação com cafeína 

aumentou significativamente a força excêntrica dos flexores e dos extensores de 

joelho. Por outro lado, não houve efeito nos parâmetros isométricos ou concêntricos, 

ou no desempenho de saltos. Houve um aumento na quantidade de ácidos graxos 

livres ao longo do tempo devido a suplementação, enquanto os níveis de glicose e 

insulina não foram afetados. (ALI et al., 2016). Glaister et al. (2016) utilizando 

capsulas de gelatina contendo uma dosagem de 5 mg/kg de cafeína observaram um 

aumento na concentração de lactato sanguíneo durante os exercícios, independente 

da intensidade do esforço. Além disso, foi observada uma redução na percepção 

subjetiva de esforço e na frequência cardíaca durante os exercícios. (GLAISTER et 

al., 2016). Davis et al. (2003) aponta que a cafeína pode ser responsável pelo 

aumento na oxidação de ácidos graxos livres, o que causaria a redução no consumo 

de carboidratos, sendo o consumo do carboidrato um dos responsáveis pela fadiga 

muscular (DAVIS et al., 2003). 

Bruce et al (2000) demonstrou em seu estudo, que a cafeína também pode ter 

influência quanto ao desempenho de exercícios de curta duração e com maiores 

intensidades. Davis et al (2003) descreveram que o efeito da cafeína em atividades 

anaeróbicas se dá por uma ação direta sobre alguns coprodutos da musculatura 

esquelética, tais como mudança de íons, especificamente, sódio e potássio; inibindo 

a fosfodiesterase, acarretando num aumento da concentração de adenosina 

monofosfato cíclica; e mobilizando uma maior quantidade de cálcio através do 

reticulo sarcoplasmático, que terá como consequência, uma elevação dos níveis 

intracelulares de cálcio na musculatura, facilitando a contração muscular (figura 3). 
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Figura 3. Ação da cafeína como recurso ergogênico. 

 

Fonte: Lima, E.B., 2017 

No estudo de Martinez et al. (2016) fizeram uso de um pré treino com 

dosagem de 14,5g de pó, contendo 10 calorias, 3g de carboidrato e 0g de gordura. 

Nesse estudo, as substâncias encontradas no pré-treino eram, vitamina C, E, B6, 

B12, cálcio, sódio, potássio e niacina. Comparando o grupo placebo com o 

suplemento foi verificado uma diferença significativa na potência anaeróbica com o 

teste do Wingate, já a força de membros superiores e inferiores não mostrou 

diferença significativa (MARTINEZ et al., 2016). 

Alterações de 
íons nos canais 

de sódio e 
potássio 

Cafeína 

(termogênico) Fosfodiesterase 

Concentração 
de adenosina 
monofosfato 

cíclica 

Mobilização de 
cálcio através 

do reticulo 
sarcoplasmátic

o 

Níveis 
intracelulares de 

cálcio na 
musculatura, 
facilitando a 

contração 
muscular 

Cafeína 



18 
 

7 CONCLUSÃO 

 

É bem evidente que associar suplementos alimentares com o treinamento é 

uma forma muito eficiente para aprimorar resultados, seja em ganhos de força e 

hipertrofia, aumentando a secção transversa do músculo esquelético, ou na redução 

de massa gorda. A maior parte dos estudos que associaram a exercícios com a 

suplementação, seja whey protein, cafeína ou creatina, mostraram diferenças 

significativas em seus resultados quando comparados com grupos que não fizeram 

o uso de suplemento algum. Embora tenha sido observada uma melhora na 

performance na maioria dos artigos, o acompanhamento de profissionais 

responsáveis é imprescindível para a obter resultados mais significantes e diminuir 

os riscos a saúde.  
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