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PARA ALÉM DOS ESTERÓIDES ANABOLIZANTES: TREINOS HIPERTRÓFICOS 

DE ATLETAS FISICULTURISTAS 

 

RESUMO 

O trabalho apresenta uma pesquisa para graduação em Bacharel em Ed. 

Física através do tema que envolve o fisiculturismo, na intenção de entender como 

os atletas constroem corpos esculpidos por músculos. Busca conhecer os recursos 

que eles utilizam e se os treinos de hipertrofia trazem resultados sem a utilização de 

esteróides ergogênicos. Acredita-se que estes corpos são construídos pela 

utilização de esteróides, mas esta afirmação gera dúvida pelo fato de utilizarem a 

musculação também. Apresenta-se a seguir um entendimento do trabalho dos 

atletas de fisiculturismo através de uma revisão de literatura de artigos, livros e sites. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Fisiculturismo é um esporte, onde o atleta se apresenta em um palco com 

realizações de poses que são julgadas pelos árbitros. Estes avaliam simetria, 

volume muscular, definição e beleza, de acordo com as regras pré estabelecidas 

pela federação. Participam tanto homens quanto mulheres, com pesos e alturas 

variáveis. 

É fato que atletas fisiculturistas obtêm melhores resultados hipertróficos do 

que não atletas, mas o que fazem para tal resultado é o objetivo principal desta 

pesquisa. A utilização de esteróides ergogênicos já não é segredo neste esporte, e 

tornou-se banalizado por todos. Isto forma um preconceito por parte dos leigos que 

acreditam que só se atinge a hipertrofia com a utilização destes recursos. 

 

OBJETIVOS  

 

Este trabalho pretende investigar os treinos hipertróficos dos fisiculturistas, 

avaliando se o treinamento está de acordo com The American College of Sports 

Medicine (ACSM) e se traz resultados sem a utilização de ergogênicos. Busca 

entender o que compõem o mundo do fisiculturismo e como desenham seus corpos 

através do crescimento de músculos; quais recursos utilizam para este objetivo 

(alimentação, treino, descanso e esteróides ergogênicos). 



 

METODOLOGIA   
 

A metodologia deste trabalho foi a revisão de literatura, utilizando tanto artigos 

científicos, quanto livros e sites especializados. Como bases de dados foram 

utilizadas a Scielo, Sophia e Researchgate. Os descritores utilizados foram 

esteroides, hipertrofia, exercício físico. O referencial analisado compreende o 

período de 2001 a 2014 anos.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

“O fisiculturismo é um esporte que atua no desempenho de poses, onde os 

juízes classificam cada concorrente na aparência estética com base na massa 

muscular, simetria e definição” (RATAMESS et al., 2009 apud HACKETT, 2012, p.1). 

Antes restrito à prática masculina, atualmente também abrange as mulheres. 

“Tal prática assemelha-se a um concurso de beleza já que, tal como as misses, as 

atletas são julgadas pela sua beleza corporal especifica” (SABINO, LUZ, 2006 apud 

BOTELHO, 2009, p. 2). Está organizado em categorias para o masculino e feminino 

(IFBB BRASIL, 2017). 

Além de alimentação adequada e suplementação alimentar, para que haja 

melhoria na performance, é necessário que o treino seja feito com sobrecargas 

(peso), e, algumas vezes, a utilização de esteróides, “pois o exercício físico é melhor 

agente anabólico que existe desde que realizado corretamente” (GUIMARÃES 

NETO, 2009, p.13). 

“Em um programa avançado cada músculo é treinado até o esgotamento total 

de cada fibra muscular. Para isto princípios de repetição forçada, série negativa e 

“drop set” são utilizados muito frequentemente” (GUIMARÃES NETO, 2009, p.33). 

As técnicas avançadas de sobrecarga mais utilizadas entre os culturistas 

competitivos são pirâmides, superseries, repetições forçadas e negativas (HACKETT 

et al, 2012). 

Botelho (2009) afirma que as pessoas tomam anabolizantes para crescer 

mais rápido, pois não têm paciência em aguardar. Exageram na quantidade, não se 

consultam com um médico e tomam por indicação dos amigos.  

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

 

De acordo com os autores é possível que se atinja o anabolismo utilizando 

treinos com sobrecargas, alimentação e suplementação adequada. Muitos utilizam 

os esteroides para acelerar o processo do ganho de massa muscular. 

Para que se tenha sucesso na hipertrofia é necessário que os treinos sejam 

exaustivos, levando as fibras musculares ao esgotamento total. 

 

FONTES CONSULTADAS 

 

BOTELHO, F. M. Corpo, risco e consumo: etnografia das atletas de 

fisiculturismo. Disponível em:<https://scholar.google.com.br/> Acesso em 23 de 

mar. 2017. 

GUIMARÃES NETO, W. M. Musculação. Anabolismo Total. 9. ed. São Paulo: 

Phorte editora, 2009 

HACKETT, D. A.; JOHNSON, N. A.; CHOW, C. Training practices and ergogenic 

aids used by male bodybuilders. Disponível em:<https://www.researchgate.net> 

Acesso em 23 de mar. 2017. 

SABINO C.; LUZ M. T. Forma da dor e dor da forma: significado e função da dor 

física entre praticantes de bodybuilding em academias de musculação do Rio de 

Janeiro. Disponível em:<https://scholar.google.com.br/> Acesso em 23 de mar. 

2017. 

SANTOS, R. R. Análise comparativa entre as práticas de treinamento para 

hipertrofia adotadas por fisiculturistas e as evidências científicas. Disponível 

em:< https://scholar.google.com.br/> Acesso em 27 de ago. 2017. 

SCHWARZENEGGER, A. Enciclopédia de Fisiculturismo e Musculação. 2. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2001 


