Suplementação
e hipertrofia
muscular: o
que realmente
funciona?
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Da antiga grécia A atualidade, o
padrão de beleza JÁ PASSOU PELAS
gordinhas, senhoras, top modelS
magérrimaS, MULHERES COM seios
avantajados e até AS CHAMADAS mulheres fruta, agora, as “malhadas” São
o novo conceito de beleza

O

culto ao corpo é parte de um sistema mundialmente orientado pelo mercado e estimulado
pela mídia (PUJOL, 2011).
Para identificar tais padrões de beleza no mundo contemporâneo, basta observar revistas, novelas, filmes,
programas de TV e internet. A forma como cada mulher
absorve essa proposta é muito pessoal e pode envolver uma
relação sadia ou não. A busca do corpo perfeito não tem faixa
etária, é visada desde adolescentes até idosos e torna-se uma
busca incessante que não acabará tão cedo.
Como nutricionistas esportivos, sabemos que elaborar um
plano nutricional não é fácil e nossa preocupação se refere ao
aumento daqueles que buscam resultados rápidos com o mínimo de esforços, muitas vezes através de dietas “prontas” e
suplementos alimentares usados indiscriminadamente e sem
orientação de profissional habilitado.
O aumento significativo da massa muscular só é possível
quando existe sinergia entre o treino, descanso e alimentação
com uma suplementação nutricional adequada (se necessário). Quando apenas um destes não está adequado, sem dúvida, o processo de hipertrofia ou aumento de massa muscular
será prejudicado.
Para que a hipertrofia ocorra é necessário que o saldo de síntese proteica exceda a degradação protéica. Para maximizar o
ganho de massa muscular é necessário otimizar os fatores que
promovam a síntese e diminuam a degradação proteica: isso
inclui intensidade, frequência e duração do exercício, fatores
hormonais, duração do período de recuperação pós-exercício
de força e ingestão dietética. A ausência de uma ingestão alimentar adequada mantém a síntese protéica negativa, mesmo
com a presença do exercício de força (musculação).
Estima-se que em torno de 60-70% do sucesso em um programa de treinamento dependa da alimentação. Portanto as
estratégias nutricionais não podem ser negligenciadas quando se tem por objetivo o aumento da massa muscular.
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no crescimento do músculo. Alimentos como carne bovina magra, peixes,
aves, laticínios desprovidos de gordura
e ovos devem fazer parte de todas as
refeições diárias. Quando houver impossibilidade da utilização de um desses alimentos, seja por dificuldade de
transporte e/ou falta de tempo, recorrer
a suplementos protéicos pode ser uma
ótima opção.

1.

Procure um nutricionista para
uma Avaliação Nutricional Personalizada. Isso inclui solicitação de exames
laboratoriais e cálculo de dieta anterior
para correção de possíveis carências ou
excessos nutricionais.

2. Faça um fracionamento correto

das refeições! Sabe-se que a alimentação causa um substancial aumento na
síntese protéica e uma pequena inibição na degradação, o que resulta em um
acréscimo de proteína muscular. O ideal é alimentar-se a cada 2,5 – 3 horas,
visando garantir um contínuo estado
anabólico.

3. Tenha um bom equilíbrio de to-

dos os nutrientes. A dieta deve conter
quantidades adequadas de proteínas,
carboidratos - principalmente os de
baixo índice glicêmico - e gorduras,
variando de acordo com características individuais e fase do treinamento.

Outro grande erro é negligenciar a ingestão de micronutrientes (vitaminas e
sais minerais), antioxidantes, fibras, alimentos funcionais e água. A deficiência
de uma vitamina ou de um sal mineral
na dieta pode interferir diretamente no
ganho de massa muscular, mesmo que a
dieta contenha quantidades adequadas
de macronutrientes (proteína, carboidrato e gordura). Portanto, nunca deixe
de lado as frutas, verduras e legumes.

4. Se alimente corretamente antes,
durante, após o treino e também nos
dias de descanso! Muitas pessoas ainda acham que a dieta deve ser seguida
adequadamente somente nos dias em
que houver treinamento com pesos.

5. Mantenha a ingestão de proteínas em todas as refeições! O músculo
esquelético possui em torno de 50% da
proteína corporal total. Essas proteínas
devem oferecer, sobretudo, aminoácidos essenciais (proteínas de alto valor
biológico) para que sejam utilizadas

6.

Escolha a melhor suplementação
alimentar! Deixemos bem claro que a
suplementação alimentar depende exclusivamente da alimentação do indivíduo. Não é possível realizar a prescrição
de um suplemento sem antes ter sido
realizada uma análise minuciosa sobre a dieta, necessidades nutricionais,
treinamento, antropometria e outros.
Infelizmente, observamos que a maior
parte dos suplementos são indicados ao
“pé do ouvido”, sem o devido controle
sobre esses fatores. E mais: normalmente quem faz a prescrição é o próprio
dono da loja de suplementos ou algum
amigo de academia. É importante ressaltar que o que pode ser fundamental
para alguém pode ser totalmente desnecessário para outro. No ranking dos
suplementos mais interessantes para o
processo de hipertrofia podemos citar
a proteína do soro do leite (whey protein), BCAAs, Beta Alanina, Glutamina, Caseina, Albumina, Proteína da
carne em pó, proteína isolada de soja,
Creatina e Omega 3.

E a pergunta que não quer calar, comum
entre os praticantes de musculação é: Como faço
para aumentar a massa muscular? A resposta é uma
só: conhecimento! Por isso, a cada dia aqueles que
se engajam em um processo sério de treinamento
adquirem corpos cada vez mais definidos. Procure
estar sempre atento e cuidado para não absorver
informações sem fundamento. Sempre procure a
orientação de um profissional especializado.
SUPLEMENTAÇÃO E HIPERTROFIA MUSCULAR: O QUE REALMENTE FUNCIONA? Será tema de workshop em I CONGRESSO BAIANO DE
NUTRIÇÃO ESTÉTICA.
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