
HIPERTROFIA FEMININA - Dicas Gerais 

Ao começar a malhar a mulher pode ter diversos focos. O mais comum é a perda de peso, eliminar aquelas 
gordurinhas laterais e frontais que tanto incomodam no uso do biquíni. Mas depois de perder peso, vem a 
flacidez e pode ser interessante mudar o treino ou já o ajustar para a formação de músculos. O crescimento do 
músculo com a pele rígida e bem definida é conhecida como hipertrofia, um dos focos comuns dos homens na 
musculação mas que hoje anda conquistando mulheres em todo o mundo.

A hipertrofia muscular é possível tanto para homens como para mulheres e não existe diferencial quanto a isso, 

basta treinar para tal. Há diversas medidas e é um mito achar que você vai ficar musculosa demais e só 

conseguirá um corpo extremamente malhado para competição. Ter a musculatura definida é um enorme prazer 

ao visual e elimina aquelas gordurinhas do 'culote' (região lateral da barriga, a cintura extra), dos braços (na 

hora de dar tchau) e até um bumbum caído. O segredo está na moderação.

Um dos grandes mitos envolvendo a hipertrofia feminina é que uma mulher musculosa é feio. Depende. O 

exagero sempre é feio, tanto em homens como mulheres, mas quando na medida certa, você ganha um corpo 

menor e até aparência mais saudável. Um dos maiores exemplos populares é a cantora Madonna, com braços e 

pernas super definidos após os 50 anos e uma energia contagiante no palco. Espelhe-se em bons exemplos e 

vamos levantar peso!
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Treino de hipertrofia feminino
O treino focado na hipertrofia feminina tem muito mais exercícios de levantamento de peso, a musculação em 

si, que em cardio. Você pode sim continuar com sua bike, esteira e aulas de ginástica para manter a queima de 

calorias e aumentar a resistência, manter a balança em forma e deixar a musculação apenas formar a massa 

magra. As séries devem ser mais lentas e mais concentradas, com maior peso e menor número de repetições. 

Deve-se ainda alternar a musculatura a ser trabalhada por treino. Se hoje você malha pernas e bumbum, 

amanhã é apenas braços e peitoral. O grupo muscular trabalhado hoje na academia deve ficar 48 horas em 
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repouso sempre para garantir o crescimento saudável e evitar lesões.

Treino de hipertrofia feminino para pernas

Avanço - este é um dos exercícios mais antigos da malhação e um dos mais eficientes, feito para malhar pernas. 

A proposta é malhar os músculos do quadríceps e isquiotibiais, a parte da frente e de trás da perna. Você dará 

um passo a frente, mas mantendo um dos joelhos próximo ao chão e outro em um ângulo de 90 graus. O ideal é 

começar de leve, com pesos laterais segurando com cuidado e coluna reta e só depois para um maquinário.

Agachamento - também um dos mais antigos e um dos melhores para manter o bumbum rígido e ter pernas 

definidas. O movimento é feito espelhando a posição de sentar, mas jamais sentando de verdade, levantando 

pesos em barra. As iniciantes podem fazer isso apenas com a barra ou apenas imitando o movimento de sentar, 

sem forçar muito até ganhar estabilidade e com outro grupo de exercícios, fortalecer a musculatura e começar a 

levantar pesos.
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Flexora deitada - malha as pernas, deixando a parte de trás rígida (músculos dos isquiotibiais) e ajudando até a 

manter o bumbum em forma. O levantamento de peso deve ser devagar tanto na subida como na descida.

Adutora - a maior parte das mulheres adora o resultado de músculos adutores (parte de dentro das coxas) 

porque os tornam mais rígido em pouco tempo. Quanto mais lento e maior peso for feito o exercício, melhor o 

desenvolvimento da musculatura.
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Treino de hipertrofia feminino para braços

Rosca direta com halteres - trabalha os bíceps e são os mais queridos entre os malhadores, em especial quando 

se começa a levantar bastante peso. O ideal é três séries de 12 movimentos, modificando o peso e o mais lento 

possível. No começo você não percebe as mudanças, mas com o tempo primeiro a musculatura fica rígida e só 

depois começa a hipertrofia. Começa com alteres e depois muda para a barra, quando já houver resistência 

muscular para isso.

Rosca concentrada - este trabalha muito mais a musculatura do bíceps, considerado mais elevado e obrigatório 

para quem deseja a hipertrofia muscular. Deve ser feito mais lentamente e com um peso que não consiga pender

e nem virar o pulso.

Rosca na polia - para quem não consegue estabilidade nas formas anteriores, essa é uma boa alternativa.
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Tríceps francês - pode ser feito em pé ou sentado. Caso não consiga ficar estável com um grande peso, pode 

fazer na polia.
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Dieta de hipertrofia feminina
Cardápios para quem pratica exercícios sempre variam um pouco. Podem ser mais leves ou mais pesados, 

depende também do seu objetivo diante do treino. O ideal é manter ao menos a mesma quantidade de proteínas

ingeridas, carboidratos e os horários. No mais, pesquise alimentos que curta com o mesmo valor nutricional dos

sugeridos abaixo. A seguir, uma sugestão de alimentação para quem busca a hipertrofia, que pode ser seguida 

por homens e mulheres.

Café da manhã 

um copo de 250 ml de extrato de soja zero com 30 gramas do suplemento whey protein e mais 5 gramas de 

glutamina

duas fatias de pão integral ou quatro torradas integrais

uma pequena fatia de queijo ou uma colher de creme de ricota light ou patê de atum

uma fruta

Lanche da manhã

Uva passa e damascos ou barra pequena de proteínas ou um iogurte light o

Almoço

arroz integral

batata doce ou semelhante

bife magro ou um filé de peixe grelhado

salada a gosto

Lanche da tarde ou pré treino

3 gramas de BCAA e frutas a vontade

Lanche pós treino

30 gramas de Whey protein com 5 gramas glutamina

frutas ou batata doce com 3 gramas de BCAA

Jantar

salada com azeite

fruta ou suco light

proteínas em alimento a seu gosto

Os erros mais comuns de quem busca a hipertrofia 
feminina
- malhar todos os dias. Se o músculo não descansa, não desenvolve bem e não consegue chegar ao resultado.

- esperar resultado em pouco tempo. O corpo precisa se acostumar com a malhação, com a nova pesagem e o 

novo levantamento e isso pode demorar alguns meses. Mas em média com três meses de malhação você já 

consegue ver uma mudança no visual boa.

- não aumentar os pesos. Se não forçar um pouco, nunca vão crescer. O aumento deve acontecer em média a 

cada 40 dias.



Como emagrecer sem regime

http://mundodanoticia.com.br/como-emagrecer-sem-regime/

Emagrecimento tem uma relação direta com a dieta para a maior parte das vezes. É um pouco de 
exagero. Você não precisa ir ao nutricionista ou fazer dietas rigorosa para chegar ao peso ideal, 
muito menos buscar ajuda profissional sempre que quiser entrar naquela calça dos sonhos ou no 
vestido perfeito mas hoje sem conseguir fechar os botões. As vezes tudo o que você precisa é de 
medidas simples e que não representam necessariamente uma dieta, mas mexer um pouco o corpo 
para mudar algo na sua rotina vai mesmo ser necessário. A seguir, algumas dicas do que você pode 
fazer para aprender a como emagrecer sem regime.

Ande mais a pé – isso nem vai te matar e ajuda a queimar calorias. Os motorizados vão sentir falta 
de resolver tudo com o carro, mas andar na rua também te dá a oportunidade de encontrar colegas, 
bater um papo e queimar calorias. Ir até o supermercado andando ao menos duas vezes por semana 
pode ser o diferencial para entrar de novo no jeans que você queria.

Caminhe na praia – ao invés de ficar sentado apenas comendo e bebendo, caminhe na praia com as 
amigas ou apenas dê uma voltinha na beira mar. O calor, a caminhada e a resistência da área do mar
fazem você queimar calorias e perder peso!

Tome chá verde durante o dia – ele é diurético e não representa uma dieta. Há diversas versões do 
chá verde, algumas bem saborosas e você pode ir tomando até mesmo para hidratar o corpo. Duas a 
três xícaras por dia ajudam a desinchar e com isso você vai perder aqueles quilos não reais, ganhos 
no fim de semana.

Faça uma faxina na casa sozinha – e queime calorias aos montes. Atividades domésticas são ótimas 
para queimar calorias e ajudam a quem anda sedentário a queimar pneuzinhos.

Corte a sobremesa e o lanchinho doce – isso não é uma dieta, não é mesmo? Quanto menos você 
ingerir calorias, menos peso vai ganhar e seu corpo se movimentando vai conseguir perder peso 
mais rápido. As vezes apenas cortando a sobremesa já representa uma grande mudança na dieta.

Os melhores shakes para emagrecer

http://mundodanoticia.com.br/os-melhores-shakes-para-emagrecer/

Os shakes emagrecedores ficaram famosos agora, mas pouca gente sabe que eles tem mais de 20 
anos no mercado. A famossíssima Herbalife, por exemplo, possui mais de 20 anos, mesmo tendo 
estourado apenas em 2013. O segredo? Uma alimentação prática e pobre em calorias, dando ao 
corpo tudo o que ele precisa em apenas líquido, e ainda hidratando. Poucas são as refeições que 
conseguem isso feitas em casa e com tanta eficiência, por isso as dietas com shake são tão famosas. 
E funcionam mesmo?

os melhores shakes para emegracerShake para emagrecer funciona? A resposta é sim, se forem 
tomados corretamente. A indicação é substituir duas refeições ao dia para a reeducação alimentar, 
comer o essencial que o corpo precise em nutrientes. Muitos deles são vendidos com uma boa 
quantidade de proteínas, o essencial para você perder peso e não sentir fome. Para a dieta moderna, 
é o grande segredo do sucesso.
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Para emagrecer com shake, o principal é cortar uma refeição ou duas e aguentar a fome até o 
lanche. Nada de comer de novo. Faça um lanche. O shake é uma refeição completa e comer de novo
é engordar, e isso faz a sua dieta não valer nada.

Os melhores shakes para emagrecer do mercado

Buscando algumas sugestões para comprar? Temos algumas dicas de shake para emagrecer no 
mercado famosos, mas sempre com altos e baixos.

Herbalife – é um dos mais conhecidos pelo grande sucesso de propaganda boca a boca. Há diversos 
sabores e são sempre renovados. Os clássicos morango, chocolate e baunilha ficam, mas alguns 
saíram de linha, como capuccino e milho verde. É um dos mais caros, é fato: R$ 90 em média, 
sempre com reajustes. A proteína, a grande responsável por saciar a fome, é vendida em separado, e 
este é um dos pontos baixos. Cada pote rende em média 30 refeições.

New Diet – há duas versões: a pré pronta para apenas misturar a água e ingerir e a que necessita de 
leite. O preço é o mais convidativo possível: R$ 18 em média a embalagem com 11 refeições e pode
ser comprado em farmácias e drogarias com desconto. Sua nova versão tem colágeno, essencial 
para a firmeza da pela e retarda os sinais de envelhecimento.

Diet Way – vendido em caixas e com quantidades baixas de proteína, mas muito bem indicado por 
ser seguro e com selos de qualidade. Custa em média R$ 25 e tem diversos sabores, um dos pontos 
altos.

Diet Shake – um dos mais famosos por ser antigo, com novos sabores. Os clássicos são morango, 
chocolate e baunilha e pode ser usado gelo para ficar cremoso.

Regras simples para emagrecer
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Que atire a primeira pedra quem nunca tentou com toda a força do mundo emagrecer e não 
conseguiu. Ou quem começou uma super dieta e abandonou pela metade. É mais comum do que 
você pensa. O grande motivo é que a força de vontade que nem sempre temos para seguir uma 
alimentação regrada. Sejamos francos: não é saboroso largas doces e salgados e partir para comer o 
mínimo possível. Mas dá sim para conseguir chegar ao peso ideal ou ao menos fugir do limite da 
balança com algumas dicas simples.

Faça lanches nos intervalos das refeições – isso te ajuda a chegar com menos fome em sua refeição 
principal e ainda te dá mais tempo para relaxar sem pensar e comida. Comer menos na refeição e 
ainda não lanchar nem ajuda a queimar calorias e ainda por cima deixa seu organismo trabalhando, 
sempre queimando calorias. Sistema digestivo trabalhando constantemente acelera o metabolismo e 
ajuda na queima de peso.

Tome bastante líquido – além de tirar a fome ainda te ajuda a manter o corpo funcionando bem. 
Desidratação pode causar sintomas sérios em uma dieta, em especial quando o corpo está recebendo
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menos alimento que o normal.

Corte o doce pela metade – cortar tudo será uma grande perda e muita gente acaba se frustrando e 
comendo o dobro quando abandona a dieta. Não seja tão radical e comece diminuindo nas porções e
não no todo e vai conseguir chegar à dieta ideal.

Escolha um dia do mês para comer porcaria – colocar na agenda um dia legal para comer tudo o que
você deseja é um prejuízo bem menor na dieta que comer todo fim de semana. Um dia mensal causa
menos danos à sua dieta e é mais simples. Na maior parte das vezes você não vai conseguir comer 
tanta porcaria como comeria antes porque o corpo já está acostumado a se sentir regrado.
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