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RESUMO 

 

O treinamento de força também conhecido como treinamento com pesos, 

treinamento com cargas ou musculação, é uma prática de exercícios que se fez 

popular entre diversos indivíduos, no qual obtém adaptações como a hipertrofia 

muscular e aumento de força muscular. No entanto, encontramos em academias 

praticantes de musculação, tanto iniciantes quanto os mais experientes, adotando 

sistemas de treinamento, sem o devido conhecimento acerca da qualidade e eficácia 

destes modelos. Além disso, foi visto que a procura por programas de treinamento 

era grande, principalmente por homens para ganho de força e hipertrofia muscular 

do músculo bíceps braquial. Nessa perspectiva surgiu à necessidade de 

investigação a cerca de sistemas de treinamento para o músculo bíceps braquial. 

Para isto, foi realizada uma revisão sistemática com busca de artigos nas bases de 

dados Google Acadêmico e SciELO, publicados nos últimos 16 anos na língua 

portuguesa. Após analise dos estudos selecionados nessa pesquisa, foi visto que 

períodos de treinamento menores que 12 semanas não apresentaram resultados 

satisfatórios em relação ao ganho de força e hipertrofia muscular. Por outro lado, os 

estudos com intervalos de treino compreendidos entre 12 ou mais semanas 

obtiveram ganhos expressivos em relação à força e hipertrofia muscular. Os estudos 

não apresentaram um sistema especifico para o músculo bíceps braquial. Porém, 

observou-se que o exercício rosca direta bíceps, apresenta especificidade que 

facilita o ganho de força e hipertrofia muscular para este músculo, em períodos 

inferiores a 12 semanas de treinamento, devido ao menor número de articulações 

envolvidas. 

 

 

Palavras-chave: Treinamento. Força. Hipertrofia. Bíceps 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Strength training also known as weight training, training with loads or bodybuilding, is 

a practice of exercises that became popular among many individuals, where it gets 

adaptations such as muscle hypertrophy and increased strength. However, we found 

in bodybuilders academies, both beginners and more experienced, adopting models 

of training, without proper knowledge about the quality and effectiveness of these 

models, in addition, it was seen that the demand for training programs was great, 

especially by men to gain strength and muscle hypertrophy of the biceps muscle, in 

this view came to the need for research about training protocols for the biceps 

muscle. For this, a systematic review was conducted to search articles in the Google 

Academic and Scielo databases, published in the last 16 years in the Portuguese 

language. After analyzing the studies selected in this study, it was found that training 

periods of less than 12 weeks did not present satisfactory results in relation to 

strength gain and muscle hypertrophy. On the other hand, studies with intervals of 

training between 12 or more weeks obtained significant gains in relation to muscle 

strength and hypertrophy. The studies did not present a specific protocol for the 

biceps brachii muscle. However, it was observed that the exercise biceps direct 

thread, presents specificity that facilitates muscle gain and muscle hypertrophy in 

periods less than 12 weeks of training, due to the smaller number of joints involved. 

 

 

 

Keywords: Training. Strength. Hypertrophy. Biceps. 

  

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 
 
1 INTRODUÇÃO  11 

2 REVISÃO DE LITERATURA 13 

2.1 Músculo Esquelético 13 

2.2 Músculo Bíceps Braquial 13 

2.3 Força Muscular 14 

2.4 Hipertrofia Muscular 

2.5 Treinamento de Força                                                                                  

14 

16 

3 OBJETIVOS 18 

4 METODOLOGIA 19 

5 RESULTADOS 21 

6 CONCLUSÃO 30 

REFERÊNCIAS 33 

 



11 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

O treinamento de força também conhecido como treinamento com pesos ou 

treinamento com cargas, é uma prática de exercícios que se fez popular entre 

diversos indivíduos, sendo estes atletas ou não (FLECK; KRAMER, 1999). É 

conhecido de várias formas, alguns autores o conceituam como, treinamento de 

resistência muscular e alguns autores o chamam de musculação (PORTELA; 

BORGO, 2007). 

Musculação é um termo que se refere ao treinamento onde se utilizam pesos 

e máquinas, onde oferecem alguma carga mecânica em oposição aos segmentos 

corporais, obtendo assim adaptações como: hipertrofia muscular, aumento da força 

máxima e resistência de força, se fazendo necessário, para esses resultados, a 

manipulação dos componentes da carga utilizada no treinamento (GUIMARÃES, 

2010). 

Esse modelo de treinamento é considerado uma atividade física, onde são 

realizadas contrações musculares voluntárias, sendo elas geradas pela musculatura 

esquelética para vencer alguma resistência, com a utilização ou não de 

equipamentos. O treinamento resistido tem crescido bastante entre os praticantes de 

exercício físico, devido ao fato deste ser utilizado na manutenção da saúde, na 

qualidade de vida, no tratamento de patologias, na melhora da capacidade física 

força, e no aumento do rendimento esportivo em atletas de alto nível (DUTRA et al, 

2004).  

Com o culto de obter um corpo perfeito, encontramos em academias 

praticantes de musculação, tanto iniciantes quanto os mais experientes, adotando 

modelos de treinamento, sem o devido conhecimento acerca da qualidade e eficácia 

destes modelos, onde apenas profissionais com bases sólidas em conhecimentos 

científicos da área de educação física estariam capacitados para prescrever tais 

programas de treino (GUIMARÃES, 2010). 

 Através da vivência em academias, foi visto uma grande procura por 

programas de treinamento para ganho de força e hipertrofia muscular do músculo 

bíceps braquial pelos praticantes do sexo masculino. Nessa perspectiva surgiu à 

necessidade de investigação a cerca de protocolos de treinamento para o músculo 

bíceps braquial. Normalmente, encontramos tais programas de treinamento em web 

sites, no entanto, quase não se tem comprovação científica de sua elaboração e 
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eficiência, e quando sim, de formas e fontes duvidosas (GUIMARÃES, 2010). Tendo 

isso em vista, se fez necessário um levantamento de artigos científicos específicos 

para o tema mencionado, na língua portuguesa sobre protocolos de treinamento, 

quanto a o numero de séries e repetições a serem utilizados nessa modalidade de 

exercício, em busca de ganho de força e hipertrofia do músculo bíceps braquial. 

Diante disso, o presente estudo objetivou analisar através de uma revisão 

sistemática na literatura brasileira, protocolos de treinamento para ganho de força e 

hipertrofia do músculo bíceps braquial, visando o número de exercícios, séries e 

repetições que seriam mais eficientes para se alcançar o objetivo mencionado. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Músculo Esquelético 

    O músculo esquelético é o tecido mais abundante do corpo humano, onde 

existem aproximadamente 660 músculos, que totalizam 40-45% da massa corporal 

do ser humano. Esses músculos possuem funções vitais na locomoção, atuam 

também na produção de calor quando estão em contração, na reprodução e no 

metabolismo em geral. Além disso, os músculos apresentam uma alta capacidade 

de ajustes oferecidos pelo meio ambiente (TRICOLI, 2014). 

    O músculo esquelético é assim chamado porque a sua função é 

movimentar os ossos do esqueleto. Alguns músculos esqueléticos se prendem a 

outras estruturas que não ao osso, como a pele ou mesmo a outros músculos 

esqueléticos. Este tipo de tecido também conhecido como estriado, porque possuem 

bandas de proteínas escuras e claras alternadas (estriações) visíveis quando o 

tecido é examinado ao microscópio. Sua atuação se da primeiramente de forma 

voluntária, ou seja, de forma conscientemente controlada (TORTORA; NIELSEN, 

2013). 

O músculo esquelético possui alta capacidade de se ajustar a estímulos 

externos, dentre diferentes estímulos, ao estímulo do treinamento de força. Quando 

um músculo ou grupo muscular é submetido ao treinamento de força, o mesmo se 

beneficia do aumento da capacidade de produção de força e hipertrofia muscular 

(TRICOLI, 2014). 

2.2 Músculo Bíceps Braquial 

    O músculo bíceps braquial tem duas cabeças e está localizado no braço. 

Costuma ser denominado apenas como bíceps (LIPPERT, 2013). As duas cabeças 

inserem-se na escápula e seu prolongamento na tuberosidade do osso rádio. A 

cabeça longa tem sua inserção proximal no tubérculo supraglenoidal, segue sobre a 

cabeça do úmero, atravessa a cápsula articular, desce pelo sulco intertubercular e 

une-se a cabeça curta oriunda do processo coracoide (EVANS, 2007). 

Como os tendões das duas cabeças cruzam a articulação do ombro 

anteriormente, o músculo bíceps braquial auxilia a flexão do ombro. Contudo, sua 
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principal ação é no cotovelo. Depois de se unirem, as duas cabeças formam um 

ventre muscular comum que cobre as faces anterolateral e anteromedial do úmero. 

O tendão do músculo bíceps braquial cruza a articulação do cotovelo e se insere na 

tuberosidade do rádio. Ele é o músculo superficial da região anterior do braço. O 

músculo bíceps braquial cruza a articulação do cotovelo anteriormente, sendo um 

bom flexor do cotovelo, principalmente na metade (90º) da amplitude do movimento 

(LIPPERT, 2013). 

O músculo bíceps, assim como os outros músculos esqueléticos, tem 

capacidade de desenvolver tensão, esta que se da em resposta a estímulos como o 

treinamento de força, e como benefícios obtemos ganhos de força e hipertrofia 

muscular (CEOLA, TUMELERO, 2008). 

2.3 Força Muscular 

    A força é uma das capacidades físicas biomotoras, alvo de diferentes 

metodologias de treinamento para diversos fins, como melhorar o desempenho 

desportivo e a promoção da saúde, isso devido a sua relação com aumento no 

rendimento esportivo, aumento da autonomia de movimento e diminuição de lesões, 

sendo também relatadas algumas melhoras anatômicas e psicológicas (AVELINO, 

2011).  

    De forma clássica, a capacidade força é entendida como a superação de 

uma dada resistência, através de uma contração muscular. Também pode ser 

conceituada como a quantidade máxima de tensão que um músculo ou um grupo 

muscular pode produzir em um padrão específico de movimento, isso realizado em 

uma determinada velocidade (FOSHINI; et al, 2016). Ela pode se manifestar de 

várias formas, como por exemplo: força absoluta, força máxima, força hipertrófica, 

resistência de força ou força explosiva (rápida ou potência) (FOSHINI; et al, 2016). 

 Força absoluta é a quantidade máxima de força que um músculo pode vir a 

gerar, isso quando são removidos todos os mecanismos inibitórios e de 

defesa, ocorrendo em situações de emergência. 

 
 Força máxima é a quantidade máxima de tensão que um músculo ou grupo 

muscular pode gerar durante a repetição de um determinado exercício. 
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Onde o meio mais utilizado para se avaliar tal capacidade em aparelhos de 

musculação é o teste de uma repetição máxima ou 1RM. 

 

 Resistência de força é a habilidade de manter a produção de força por 

tempo prolongado, ou durante muitas repetições de um determinado 

exercício cíclico. Sendo uma capacidade física importante para se realizar 

tarefas do dia-a-dia. 

 
 

 Força explosiva é o produto da força e da velocidade do movimento 

[potência = (força X distância) /tempo], sendo também considerada a 

capacidade de movimentar o corpo ou um objeto no menor período de 

tempo, também conhecido pelo termo potência muscular. 

 
      O aumento da força muscular é uma forma de ajuste do organismo à sobrecarga 

do treinamento de força, se dando através de alguns fatores, dentre eles; 

adaptações neurais e hipertrofia muscular (FOSHINI et al, 2016). 

 

2.4 Hipertrofia Muscular 

    A hipertrofia pode ser definida como aumento no diâmetro das fibras 

musculares de um músculo, devido a um maior acumulo de proteínas contráteis no 

interior da célula muscular (TRICOLI, 2013). O processo de hipertrofia se inicia 

quando aplicado o estresse mecânico gerado pela contração muscular, que induz 

proteínas a ativarem genes que promovem a síntese protéica. Dessa forma, 

aumenta-se o tamanho da fibra muscular e a secção transversa do músculo, que é 

denominado hipertrofia muscular. Faz-se interessante observar que, o treinamento 

de força além de potencializar vias de síntese protéica também pode diminuir a 

ativação das vias de catabolismo muscular, resultando em uma síntese protéica 

adicional (FOSHINI et al, 2016). 

    O processo de hipertrofia se inicia pelo estresse tencional causado por 

contrações durante o treinamento de força com sobrecarga, causando microlesões 

em diversas áreas do músculo em uso. Em seguida, células inflamatórias do sistema 

imunológico (macrófagos e neutrófilos) iniciam o processo de regeneração muscular. 

Nesse momento as alterações como: aumento da temperatura muscular, fator de 

crescimento semelhante à insulina [IGF-1], interlaucina-6 [IL-6], óxido nítrico e outros 
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diversos fatores, ocasionadas pelo treinamento, ativam células satélites que se 

diferenciam e proliferam, formando mionúcleos. As células satélites, localizadas 

entre a lâmina basal do músculo e o sarcolema das miofibrilas, são pequenas 

células-tronco musculoesqueléticas mononucleadas que ficam em estado 

“adormecido” até serem ativadas, sendo mobilizadas por as lesões ou danos 

celulares para iniciar o processo de regeneração (FOSHINI et al, 2016). 

 A fibra muscular com maior número de núcleos pode ser mais estimulada por 

hormônios anabólicos, obtendo assim maior síntese protéica. Sendo assim, a 

hipertrofia é o produto final de uma reação complexa dependente de fatores 

hormonais, nutricionais, psicológicos, genéticos e do treinamento de força (CEOLA; 

TUMELERO, 2008; FOSHINI et al., 2016). 

2.5 Treinamento de força 

    Os princípios biológicos do treinamento são relatados há muito tempo na 

literatura específica, princípios esses utilizados como norteador para a prescrição de 

qualquer tipo de treinamento físico, por serem atrelados a características fisiológicas 

e biológicas de cada individuo (TEIXEIRA, 2015). 

    Entre os princípios descritos na literatura, encontramos: o principio da 

sobrecarga progressiva, variabilidade e individualidade biológica.   

    Princípio da sobrecarga progressiva, afirma que para que ocorra adaptação 

no organismo, se faz necessário um estímulo prévio que perturbe seu 

estado de equilíbrio dinâmico, também conhecido como homeostase. No 

treinamento, essa perturbação dar-se pela sobrecarga, que posteriormente 

elevará o nível de aptidão física (TEIXEIRA, 2015). Esse principio se 

fundamenta no fato de que, para evoluir, o organismo precisa de treinos 

com cargas maiores do que já está adaptado, a evolução também se dará 

pela qualidade do treinamento (FOSHINI et a.l, 2016). 

 

    O princípio da variabilidade mostra que ao manter um estímulo por um 

longo período, esse passará a não proporcionar adaptações contínuas ao 

organismo, caso tais estímulos sejam extremamente prolongados. Tal 

característica biológica reforça a necessidade de variação constante nos 

estímulos, que se dão através da manipulação do volume e principalmente 
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a intensidade do treino (TEIXEIRA, 2015). Não importa o quão eficaz seja 

um programa de treino, ele só poderá ser executado por um curto período 

de tempo, fato esse que sugere que, ao se adaptar a um estimulo, um novo 

estimulo deve ser aplicado ao músculo ou seu processo ficará estagnado 

(acomodado). A variação, base da periodização, é um processo sistemático 

de alteração de uma ou mais variáveis do programa de treinamento. Já está 

bem evidenciado que a variação sistemática do volume e intensidade é 

mais eficaz para programas de longa duração (superior a 24 semanas) 

(FOSHINI et al., 2016). 

 

     Principio da individualidade biológica afirma que todo indivíduo é único e 

responde de forma única a estímulos diferentes, assim, estímulos iguais 

podem proporcionar adaptações diferentes em organismos distintos, logo, 

nenhuma publicação científica substitui as avaliações individuais 

(TEIXEIRA, 2015).  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral: 

Realizar uma revisão sistemática na literatura brasileira sobre protocolos de 

treinamento de força para o músculo bíceps braquial. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 Avaliar o ganho de força do músculo bíceps decorrentes dos protocolos 

utilizados nos artigos. 

 Avaliar se ocorreu melhora do nível de hipertrofia do músculo bíceps 

decorrentes dos protocolos utilizados nos artigos. 

 Propor um programa de treino baseado nos estudos analisados e nos 

conceitos da literatura pertinente. 
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4 METODOLGIA 

 

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

dados Google Acadêmico e Scielo, publicados entre os anos de 2000 e 2016, 

utilizando os seguintes termos e operadores lógicos: ((treinamento) AND (bíceps) 

AND (força) AND (hipertrofia)), mediante consulta ao MeSH (Medical Subject 

Headings) e DeCS (descritores em ciência da saúde).  

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

2017. A seleção dos artigos utilizados foi feita por três avaliadores, para minimizar o 

caráter subjetivo desta etapa. Durante a busca e seleção foram utilizados , quando 

possível no sistema de busca, os seguintes limites: artigos originais publicados nos 

últimos 16 anos, artigos publicados na língua portuguesa. Foram excluídos das 

análises: artigos de revisão, monografias, dissertações, teses e livros. Após a busca 

dos artigos, foram realizadas as leituras dos títulos e do resumo para seleção dos 

mesmos. Os artigos que seguiram todos os critérios de inclusão foram lidos na 

íntegra. Na figura 1 está descrito ao fluxograma da sistemática de seleção dos 

artigos utilizados nesta revisão. 
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Fonte: LIMA, V. V. F., 2017. 

Elaborado pelo autor de acordo com os dados coletados na pesquisa. 
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Figura 1 - Fluxograma de inclusão de estudos selecionados na revisão 
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5 RESULTADOS 

  

Quadro 1- Resultado dos estudos de treinamento de força nos indivíduos  

Autor e Ano 
Período e 

Frequência 
Tratamento 
Estatístico 

Volume e 
Intensidade 

Resultados Conclusão 

Brito, Ciro 
José, et al. 

(2013) 

24 semanas, 
três sessões 

semanais 

Foi utilizada a 
metodologia de 

Tabachinick e Fidel 
(2001), teste de 

Shapiro-Wilk, analise 
de covariância 

ANCOVA e teste do 
Quiquadrado (x²) 

Três séries de 8-10 
repetições a 80% de 

uma repetição 
máxima (1RM) e 
intervalo de 1 min 

entre as séries 

Melhora da força de 
1RM em 60% em 

comparação a o grupo 
controle e aumento da 

estimativa de hipertrofia 
muscular 

Mediante o estudo, 24 
semanas de TR resultam em 

melhora na força e 
hipertrofia. 

Okano, 
Alexandre 

Hideki, et al. 
(2008) 

24 semanas, 
dividido em três 

fases de oito 
semanas, três 

sessões 
semanais 

Shapiro-Wilk, 
ANOVA, teste post 

hoc de Tukey, 
correlação de 

Pearson 

Três séries, 8-12 
repetições, com 
cargas fixas e 

descanso de 60 a 
90s, cargas 

estipuladas através 
do teste de 1RM 

com ajustes 
periódicos 

A força muscular 
aumentou 

continuamente de forma 
significante em todas as 
fases do treinamento, e 
aumento nos níveis de 
hipertrofia ao final do 

período de treinamento 

Ao longo de oito semanas de 
treinamento com pesos, os 
fatores neurais parecem ser 

os responsáveis pelo 
aumento no nível de força 
muscular, após há oitava 

semana o processo 
hipertrófico passa a contribuir 
mais efetivamente, sendo o 
principal fator determinante 

para o aumento de força 
muscular, sobretudo a partir 

das semanas 19-20 
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Continuação do Quadro 1. 

Avelar, 
Ademar, et 
al, (2013) 

16 semanas, 
três sessões 

semanais 

Teste de Shapiro-
Wilk, ANOVA two-

way, teste de Mauchly 
ANOVA one-way, 
teste pos hoc de 

Bonferroni, 
STATISTICA 6.0 

Três séries, 8-12 
repetições, 

estipulada através 
do teste de 1RM, 
descanso de 60 a 
90s, cargas fixas 

com reajustes 
periódicos 

O ganho de força 
muscular ocorre 

majoritariamente nas oito 
primeiras semanas de 
treinamento, já ganhos 
hipertróficos parecem 
ser mais eficazes nas 
ultimas semanas de 

treinamento 

16 semanas de treinamento 
com pesos com variação de 

estímulo e avaliação 
adequada de força muscular, 

acarretam ganhos 
progressivos de força em 

mulheres jovens não 
treinadas, entretanto, de 

maneira mais acentuada nas 
primeiras 8 semanas. 

Nascimento, 
Matheus 

Amarante, 
et al, (2007) 

16 semanas, 
três sessões 

semanais 

Teste de Shapiro-
Wilk, ANOVA, teste 

de pos hoc de 
Scheffé, correlação 

de Pearson 

Três séries, 8-12 
repetições, 

estipulada através 
do teste de 1RM, 
descanso de 60 a 
90s, cargas fixas 

com reajustes 
periódicos 

A área muscular do 
braço (AMB) (parâmetro 
relacionado à hipertrofia) 
aumentou nas primeiras 
oito semanas, por outro 
lado, a força muscular 

aumentou 
continuamente 

As adaptações neurais e a 
hipertrofia muscular 

contribuíram mais para o 
aumento de força ao longo 

das 16 semanas de 
treinamento, com maior 
impacto hipertrófico nas 
primeiras oito semanas 

Pacetti, 
Giovani 

Arnaldo, et 
al, (2015) 

12 semanas, 
duas sessões 

semanais 

Skewkfiess e 
Kurtosis, T-test de 

Student 

Três series, 8-12 
repetições, 

descanso de 1 a 2 
minutos 

Não foram geradas 
respostas adaptativas 

referentes à hipertrofia, 
porém, houve aumento 

significativo na força 
comparado aos valores 

do pré-teste 

Houve resposta na 
capacidade força, e cria 
condições favoráveis a 
hipertrofia muscular. 
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Continuação do Quadro 1. 

Spineti, 
Juliano, et 
al, (2013) 

12 semanas, 
duas sessões 

semanais 

Coeficiente de 
correlação intraclasse 
(CCI), Shapiro-Wilk, 

teste de Bartlett, 
ANOVA, teste de 
post-hoc Fisher’s, 

Rhea, teste T, 
software Statistica 

versão 7.0 (Statasoft, 
Inc., Tusla, OK) 

Resistência, duas 
séries de 12-15 

repetições e 
descanso de 1 min, 

hipertrofia, três 
séries de 8-10 
repetições e 

descanso de2 min, 
força máxima, 

quatro séries de 3-5 
repetições e 

descanso de 3 min 

Aumento significante nos 
níveis de força e 

hipertrofia 

Houve aumento significante 
nos níveis de força e 

hipertrofia 

Mata, 
Cristina 

Silva, et al, 
(2011) 

8 semanas, três 
sessões 

semanais 

Teste T Student, 
Teste de Curtose, 

programa Excell 2003 
para Windows XP 

2007 

Três séries de 10 
repetições a 80% de 
1RM, com intervalo 

de 1 min entre 
séries e exercícios 

Houve diferença pouco 
significativa quanto ao 
ganho de força (12%), 
não houve alteração 

significativa na 
percentagem de 

hipertrofia 

8 semanas de treinamento 
resistido de alta intensidade 

são suficientes para o 
aumento de força muscular, 
no entanto, esse período de 
tempo não é suficiente para 

haver alterações 
significativas quanto a 
hipertrofia muscular 
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Continuação do Quadro 1. 

Aguiar, 
Rogério, et 
al, (2009) 

8 semanas, três 
sessões 

semanais 

Shapiro-Wilk, ANOVA 
two-way, pos-hoc de 

Tukey, programa 
SPSS 14.0 for 

Windows 

Uma série e três 
séries, 8-12 

repetições, quando 
ultrapassada o 

número de 
repetições, as 
cargas eram 

reajustadas em 
10%, com um 

intervalo fixo de 2 
min entre as séries e 

exercícios 

Houve ganho de força, 
pouco impacto quanto a 

hipertrofia 

Múltiplas séries, com 
freqüência de treino de três 
dias por semana, durante 

oito semanas proporcionou 
mudanças significativas no 
ganho de força muscular 

Fonte: LIMA, V. V. F., 2017. 

Elaborado pelo autor de acordo com as informações coletadas durante a pesquisa. 
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  Brito e colaboradores (2013) realizaram um estudo de 24 semanas (seis 

meses) de treinamento de força em indivíduos com HIV (AIDS), Na medida em que a 

infecção pelo HIV progride, ocorre redução de massa corporal magra, tornando 

relevante tal investigação sobre os efeitos crônicos do treinamento de força, visando 

constituição de massa muscular e ganho de força, isso como terapia auxiliar no 

tratamento, haja vista que os principais resultados mostraram que houve aumento 

significativo na capacidade força e na estimativa de hipertrofia muscular. 

Por outro lado, no estudo de Okano et al. (2008) com jovens universitários 

com idade entre 18 a 28 anos, de sedentários e nível de atividade física moderada, 

que não tinham realizado treinamento de força nos últimos seis meses, também 

realizaram treinamento de força no período de 24 semanas efetivas, dividido em três 

fases de oito semanas, com um intervalo de uma semana sem realizar qualquer tipo 

de treinamento entre essas fases, totalizando 26 semanas. Foi observado o 

aumento contínuo e de forma significante da capacidade força, concomitante ao 

aumento da área muscular do braço (indicador de hipertrofia muscular) (FOSHINI; et 

al, 2016), onde a mesma teve aumento significativo em todas as fases do 

treinamento, exceto nas oito primeiras semanas. Analisando a contribuição do 

processo de hipertrofia sobre o aumento dos níveis de força muscular nas diferentes 

fases do treinamento, foi visto que houve uma contribuição de 23% na primeira fase, 

seguido de 72% na segunda e 83% na ultima fase, ficando evidente a participação 

progressiva da hipertrofia muscular no aumento os níveis de força muscular. 

   Levando-se em conta os dois estudos a cerca de treinamento de força com 

o período de 24 semanas de treinamento, Okano et al. (2008) apresentam uma 

descrição mais detalhada do protocolo utilizado em relação ao estudo realizado por 

Brito et al. (2013), além disso, observa-se maior clareza nos resultados e na 

descrição dos ganhos de força e hipertrofia, ao final de cada uma das três fases do 

treinamento de força, mostrando que os ganhos iniciais de força são maiores que os 

ganhos de hipertrofia muscular observados no mesmo período, sugerindo que os 

processos hipertróficos passaram a ser o principal determinante para o aumento da 

força muscular após 19-20 semanas de intervenção.   

    Avelar et al. (2013) analisaram o efeito do treinamento de força em 

mulheres jovens não treinadas durante o período de 16 semanas, dividido em duas 

fases de oito semanas e uma semana entre as fases. Os resultados do estudo 
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indicaram um efeito positivo do treinamento de força com sobrecargas progressivas 

para o ganho de hipertrofia muscular. Em relação ao ganho de força muscular, o 

presente estudo demonstrou que períodos de dezesseis semanas parecem ser 

suficientes para ganhos significantes de força muscular em mulheres jovens não 

treinadas. Os resultados demonstraram que o ganho de força muscular aconteceu 

principalmente nas oito primeiras semanas de intervenção, que parece estar 

associado a adaptações neurais ao treinamento, como: aumento no recrutamento de 

unidades motoras de alto limiar, aumento na freqüência de disparos e sincronização 

das unidades motoras (ZATSIORSKY, 2000). 

    Nascimento et al. (2007) também realizaram uma investigação a cerca dos 

efeitos do treinamento de força com período de dezesseis semanas dividido em 

duas fases, e uma semana de descanso sem qualquer tipo de treinamento, para 

avaliação, com protocolo semelhante ao estudo anteriormente citado, de mesmo 

período de duração. Diferentemente do estudo anterior, a amostra é composta por 

homens universitários com faixa etária entre 18 e 30 anos, sedentários ou 

moderadamente ativos, que não tenham praticado nenhum programa de treinamento 

de força nos últimos seis meses. O presente estudo mostra que a área muscular do 

braço teve aumento nas primeiras oito semanas, se estabilizando até o final do 

estudo, e que a força muscular aumentou continuamente durante o estudo. 

    Ambos os estudos mostraram que as dezesseis semanas de treinamento 

de força foram suficientes para aumentar a força muscular, mesmo às amostras dos 

estudos em questão serem de gêneros diferentes (homens e mulheres), onde os 

ganhos de força aconteceram principalmente nas oito primeiras semanas de treino, 

no entanto, Avelar et al. (2013) apenas citam que os resultados do estudo indicam 

um efeito positivo para o ganho de hipertrofia muscular, mesmo sem tal capacidade 

ter sido avaliada. Nascimento et al. (2007) associam os ganhos de força nas 

primeiras oito semanas a adaptações neurais e a hipertrofia, com maior impacto 

hipertrófico para tais ganhos nas primeiras oito semanas, fato que difere dos demais 

estudos analisados.  

    Pacetti et al. (2015) realizaram um estudo de doze semanas com 

indivíduos do sexo masculino com experiência mínima de dois anos no treinamento 

de força, onde os mesmos realizaram duas sessões semanais de treinamento de 

força. Os indivíduos foram divididos em dois grupos, um treinado com cargas 

baseadas em repetições máximas, outro treinado com cargas baseadas em 
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percentual de 1RM. Nos grupos estudados, nenhuma das formas de prescrição 

proporcionou respostas adaptativas referentes à hipertrofia muscular, onde o próprio 

autor cita que podem ter sido ocasionados pela pouca duração do período de 

treinamento, que é considerado o período mínimo para o inicio da obtenção dos 

ganhos de hipertrofia, ou pelo nível de treinamento que os indivíduos se 

encontravam antes do período experimental, que tornam os ganhos de massa 

muscular cada vez menores frente ao mesmo período. Segundo o autor, faz-se 

necessário um período maior para se obter tais ganhos. Quanto à força muscular, 

ambos os grupos tiveram aumento dessa capacidade, porém, não atingiram os 

níveis esperados para o estudo. O grupo que utilizou o percentual de 1RM como 

parâmetro de alteração de carga de treinamento, apresentou aumento nos 

resultados de pós-teste, enquanto o grupo que utilizou número de repetições 

máximas não apresentou ganhos esperados. 

    Spineti et al. (2013) realizaram um estudo de 12 semanas de treinamento 

de força, com indivíduos do sexo masculino, alunos do curso de formação de 

sargento da Marinha do Brasil, onde todos eram fisicamente ativos, porém, sem 

experiência com treinamento de força. Os indivíduos foram divididos em três grupos, 

de acordo com seus protocolos de treino. O primeiro grupo utilizou periodização 

ondulatória, o segundo grupo utilizou periodização linear e o terceiro grupo (grupo 

controle) que realizou exercícios físicos militares (calistenia e aeróbicos). Os 

protocolos utilizados no presente estudo foram suficientes para promover 

adaptações nas medidas referentes à hipertrofia, não havendo diferenças 

significativas entre os grupos de periodização ondulatória e linear, no entanto, o 

grupo de periodização ondulatória apresentou resultado superior, devido à 

alternância constante do volume e intensidade do treinamento, que pode resultar em 

maiores ganhos. Quanto à força muscular, o grupo de periodização ondulatória 

apresentou maiores ganhos. 

    Ambos os estudos analisaram indivíduos do sexo masculino, todos 

treinados ou com experiência na pratica de treinamento de força, o que apresentaria 

certo desafio quanto ao ganho de força e hipertrofia em tais grupos, haja vista que 

em indivíduos treinados, tais ganhos são mais difíceis de acontecer em um curto 

período de tempo, como as 12 semanas apresentados em ambos os estudos. 

Pacetti et al. (2015) relatam que tal período de treinamento foi insuficiente para 

promover ganhos significativos quanto à hipertrofia muscular, diferente do estudo 
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realizado por Spineti et al. (2013), que alegam ter havido ganhos significativos 

referentes a tal capacidade, que foi melhor avaliada por terem utilizado aparelho de 

ultrassonografia. Quanto à capacidade força, ambos os estudos mostram aumentos 

não muito significantes, porém, positivos. No estudo realizado por Pacetti et al. 

(2015) tais ganhos se deram pela utilização do percentual de 1RM na predição das 

cargas utilizadas nos três períodos de quatro semanas. No estudo realizado por 

Spineti et al. (2013), foram adotadas as estratégias de periodização ondulatória e 

linear, que consiste na manipulação das variáveis metodológicas do treinamento 

divididas em fases lógicas, onde a ondulatória proporciona mudanças de estímulos 

mais freqüente e a linear realiza variações em períodos mensais, segundo o autor. 

Mesmo com pouca diferença significativa entre tais metodologias, a periodização 

ondulatória trouxe melhores resultados quanto ao ganho de força muscular, pela 

variabilidade dos estímulos. 

    Mata et al. (2011) realizaram um estudo de oito semanas de treinamento de 

força com mulheres de idades de 21 a 43 anos, já adaptadas ao treinamento, 

durante as oito semanas de treinamento, as avaliadas foram submetidas a três 

sessões semanais de dez repetições, com intervalo de um minuto entre as séries de 

exercício. Conforme a analise dos dados, foi observado o percentual de hipertrofia 

muscular não sofreu alterações significativas, no entanto, houve aumento de força, 

ocasionados pela utilização de 80% da carga de 1RM. Apesar da porcentagem dos 

testes terem ficado abaixo de 15% na avaliação individual, tais ganhos de força 

mostram que o período do estudo foi curto, ou, insuficiente para gerar ganhos 

estatisticamente significantes, também não houve um grupo controle para a 

comparação desses ganhos percentuais de força.  

    Aguiar et al.  (2009) também realizaram um estudo de oito semanas de 

treinamento de força, com indivíduos do sexo masculino, experientes em 

treinamento de força. O treinamento consistiu em, três sessões semanais, com 

séries que variavam entre oito e doze repetições máximas, quando os indivíduos 

ultrapassavam as repetições estabelecidas, as cargas eram reajustadas em 

aproximadamente 10%. Foi adotado um intervalo fixo de dois minutos de descanso 

entre as séries e exercícios. O estudo mostra que um programa de exercícios de 

força de dez repetições, com a realização de três series, possibilitou ganhos 

superiores de força quando comparados a um treinamento de uma série.  
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Ambos os estudos de oito semanas de treinamento de força relatam que a 

curta duração do período de treinamento é o principal responsável pelos pequenos 

ganhos de força e hipertrofia muscular. Além do curto período de treinamento, o fato 

dos indivíduos de ambos os estudos serem treinados se mostra um fator 

determinante para tais resultados, segundo Ceola e Tumelero (2008) e Aguiar et al. 

(2009), onde em indivíduos sedentários, haveria uma melhor resposta ao 

treinamento de força, quanto a ganhos da capacidade força, estar relacionada às 

adaptações neurais, nesse período de tempo em que os estudos foram realizados. 

Com base nos resultados obtidos nesta pesquisa, verificamos que o 

treinamento para ganho de força e hipertrofia muscular do músculo bíceps braquial, 

em 8, 12, 16 e 24 semanas, apresentaram semelhanças entre os protocolos 

adotados, sendo o uso de três sessões semanais o mais frequente, com exceção 

dos estudos de Pacetti et al. (2015) e Spineti et al. (2013), que adotaram duas 

sessões semanais. Todos os estudos analisados adotaram o protocolo de 1RM para 

avaliação de ganho de força muscular, enquanto que, para os ganhos de hipertrofia 

muscular, os estudos de Nascimento et al. (2007), Okano et al. (2008) e Brito et al. 

(2013) utilizaram a área muscular do braço. A perimetria foi utilizada por Mata e 

colaboradores (2011) e Pacetti et al. (2015) para avaliar os ganhos de hipertrofia 

muscular.  Spineti et al. (2013) utilizaram ultrassonografia com esse mesmo objetivo.  

Dos métodos utilizados pelos estudos na avaliação dos ganhos hipertróficos, 

o método mais acessível e de fácil aplicabilidade foi à avaliação através da área 

muscular do braço. Entretanto, não devemos desprezar analises mais sofisticadas 

através de métodos de imagem como a ultrassonografia, ressonância magnética, 

tomografia computadorizada ou biópsia muscular, Okano (2008) e Cadore (2012). 

Foi visto que a maioria dos estudos se assemelha quanto aos protocolos 

utilizados na realização do treinamento de força, os únicos que detalham os 

intervalos entre séries e exercícios são os estudos de Nascimento et al. (2007) e 

Okano et al. (2008), que adotaram o intervalo de tempo de 60 a 90 segundos entre 

as séries, sem especificar detalhadamente quando utilizou o maior ou o menor 

intervalo de descanso, e de 2 a 3 minutos de intervalo entre os exercícios. Este 

mesmo estudo foi o único que orientou os indivíduos a realizar cada movimento na 

fase concêntrica de 1 a 2 segundos, e na fase excêntrica entre 3 e 4 segundos, 
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sabe-se que o tempo de execução é primordial para se obter bons resultados, 

quanto a ganho de força e hipertrofia muscular, segundo Ceola e Tumelero (2008). 

Nenhum dos estudos avaliou a amplitude de movimento, mesmo sabendo-se 

que os resultados do treinamento são mais efetivos quando se utiliza os movimentos 

em sua amplitude total e ritmo moderado (Ceola e Tumelero, 2008). Como também, 

a variação entre gêneros, que é fator determinante na regulação transcricional do 

músculo bíceps braquial, pois o treinamento de força resulta em diferentes padrões 

de força e hipertrofia muscular (LIU et al, 2010). 

Mediante a ausência de um maior rigor metodológico no controle das 

variáveis, o que dificultou a interpretação dos resultados produzidos por esses 

estudos e baseado nos conceitos vigentes, propomos um treinamento com duração 

de 12 semanas para ganho de força e hipertrofia muscular para o bíceps braquial, 

utilizando o exercício rosca direta bíceps destacando que exercícios com menor 

número de articulações envolvidas, como o exercício rosca direta de bíceps, a 

contribuição neural cessa mais precocemente, exigindo uma maior contribuição dos 

processos hipertróficos para ganhos adicionais de força muscular (Okano et al 

2008). 

A freqüência de treino semanal será de duas a três sessões com intervalo de 

48 horas entre elas, com cargas variando entre 65% a 80% de 1RM, sendo o 

percentual menor para indivíduos sedentários e percentuais maiores para indivíduos 

treinados (Cadore et al, 2012), com três séries de oito a doze repetições, intervalos 

de 60 a 90 segundos entre as séries (Okano et al, 2008) e ritmo moderado na 

execução do movimento, realizando os movimentos em sua total amplitude e 

respiração continuada (Ceola e Tumelero, 2008). 
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6 CONCLUSÃO 

 

Após análise dos estudos selecionados nessa pesquisa, foi visto que períodos 

de treinamento menores que 12 semanas não apresentaram resultados satisfatórios 

em relação ao ganho de força e hipertrofia muscular. Por outro lado, os estudos com 

intervalos de treino compreendidos entre 12 ou mais semanas obtiveram ganhos 

expressivos em relação à força e hipertrofia muscular. 

Os estudos não apresentaram um protocolo especifico para o músculo bíceps 

braquial. Porém, observou-se que o exercício rosca direta bíceps, apresenta 

especificidade que facilita o ganho de força e hipertrofia muscular para este 

músculo, em períodos inferiores a 12 semanas de treinamento, devido ao menor 

número de articulações envolvidas.  

Deste modo, se faz necessário mais estudos a fim de verificar a eficácia do 

protocolo sugerido nesta revisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR, R. et al. Efeito do treinamento de séries simples e múltiplas em indivíduos 
treinados. Acta Scientiarum Health Sciences, Maringá, v. 31, n. 2, p. 101-106, 
2009. 

AVELAR, A. et al. Efeito de 16 semanas de treinamento com pesos sobre a força 
muscular de mulheres não treinadas. Revista da Educação Física∕UEM, Maringá, v. 
24, n. 4, p. 694-658, 2013. 

AVELINO, A. Publicações Nacionais da Avaliação da Força Muscular no 
Período de 2000 a 2010: Estudo Exploratório. 2011. 118 f. Dissertação (Mestrado 
em Educação Física) – Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP, Faculdade 
de Ciências da Saúde ∕FACIS, Piracicaba, São Paulo, 2011. 

BRITO, C. J. et al. Impacto do treinamento resistido na força e hipertrofia muscular 
em HIV-soropositivos. Motriz, Rio Claro, v. 19, n. 2, p. 313-324, Abr∕Jun. 2013. 

CADORE, E. L; PINTO, R. S; KRUEL, L. F. M. Adaptações neuromusculares ao 
treinamento de força e concorrente em homens idosos. Revista Brasileira de 
Cineantropometria e Desempenho Humano, Florianópolis, SC. v. 14, n. 4, p. 483-
495, 2012. 

CEOLA, M. H. J; TUMELERO, S. Grau de hipertrofia muscular em resposta a três 
métodos de treinamento de força muscular. Lecturas: Educación física y deportes, 
Buenos Aires, n. 121, p. 19, 2008. 

EVANS, N. Anatomia da musculação. Barueri, SP: Manole, 2007. 

FLECK, S. J; KRAEMER, W. J. Fundamentos do Treinamento de Força 
Muscular. São Paulo: Artmed, 1999. 

FOSHINI, D. et al. Força Muscular, Adaptações Neuromusculares e Princípios do 
Treinamento de Força. In: Prestes, J; Foshini, D; Marchetti, P; Charro. M; Tibana, R. 
Prescrição e Periodização do Treinamento de Força em Academias. 2. ed. São 
Paulo: Manole, 2016. cap. 2. 

GUIMARÃES, F. Analise de Programas de Treinamento na Musculação 
Prescritos na Internet. 2010. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – 
Educação Física, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010. 

LIPPERT. L. S. Cinesiologia Clínica e Anatomia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013. 

LIU, D. et al. Skeletal muscle gene expression in response to resistance exercise: 
sex specific regulation. BMC Genomics, Londres, v. 11, p. 659. Nov. 2010. 

MATA, C. S; ESPIRG, C. C; SANTOS, D. B. Efeito de um treinamento de hipertrofia 
no ganho de força muscular e variação da composição corporal de mulheres 
participantes de musculação  de academia. Revista Brasileira de Prescrição e 
Fisiologia do Exercício, São Paulo, v. 5, n. 27, p. 234-241, Maio∕Junho, 2011. 



33 
 

NASCIMENTO, M. A. et al. Efeito de 16 semanas de treinamento com pesos sobre 
indicadores de força e hipertrofia muscular. Revista da Educação Física∕UEM, 
Maringá, v. 18, p. 90-93, 2007. 

OKANO, A. H. et al. Comportamento da força muscular e da área muscular do braço 
durante 24 semanas de treinamento com pesos. Revista Brasileira de 
Cineantropometria e Desempenho Humano, Londrina, v. 10, n. 4, p. 379-385, 
2008. 

PACETTI, G. A. et al. Comparação entre técnicas de prescrição da carga no 
exercício resistido, no aumento da massa muscular dos braços. ENCONTRO 
LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA, 11.; ENCONTRO LATINO 
AMERICANO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 7., 2015, São José dos Campos, SP. Anais... 
São José dos Campos, SP: Univap, 2015. p. 1864-1867. 

Portela, A; Borgo, A. G. Efeito do treinamento de força no desempenho da força 
máxima de praticantes da modalidade musculação. Coleção Pesquisa em 
Educação Física, São Paulo, v. 6, p. 229-234, jun. 2007. 

SOARES, E. D. et al. Treinamento resistido na redução da porcentagem de gordura 
corporal: Uma Revisão Baseada em Evidências. Revista CPAQV – Centro de 
Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida, Brasil, v. 6, n.2, p. 01-08, 2014. 

SPINETI, J. et al. Comparação entre diferentes modelos de periodização sobre a 
força e espessura muscular em uma sequência dos menores para os maiores 
grupamentos musculares. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, São Paulo,  
v. 19, n. 4, p. 280-286, Jul∕Ago, 2013. 

TEIXEIRA, C. V. L. S. Métodos Avançados de Treinamento para Hipertrofia. 2. 
ed. North Charleston, CreateSpace, 2015. Cap. 1. 

TORTORA, G. J; NIELSEN, M. T. Princípios de Anatomia Humana. 12. ed. Rio de 
Janeiro: Editora Guanabara, 2013. 

TRICOLI, V. Papel das ações musculares excêntricas nos ganhos de força e de 
massa muscular. Revista da Biologia, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 38-42, 2014. 

ZATSIORSKY, V. M. Biomecânica no esporte: performance do desempenho e 
prevenção de lesão. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 


