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Conhecendo seu corpo e 
seus músculos 



Proteínas  e o ganho de massa 
muscular 

A melhor forma de "ganhar" músculo mais rápido é fazer exercícios co-
mo a musculação e ingerir uma maior quantidade de alimentos ricos em 
proteína. Comer na hora certa os alimentos certos, descansar e dormir 
também são dicas muito importantes para quem deseja aumentar a 
massa muscular.  

A ingestão de proteínas é o fator mais importante na dieta de um prati-
cante de musculação, alis na dieta de qualquer pessoa. Proteínas são 
usadas pelo nosso organismo para construir, reparar e manter o tecido 
muscular do corpo. 

Ela é essencial para o crescimento e construção de novo tecido 
muscular, o que acontece quando se faz um esforço físico levan-
tando pesos na academia por exemplo... Sem a ingestão de proteí-

nas fica difícil ter um aumento de massa muscular. 



Como usar as proteínas... 

Já que as proteínas são reparadoras, isso quer dizer que é preciso usar 
depois do treino para reconstruir as fibras musculares que foram lesio-
nadas durante um treino pesado ou atividade física intensa. 
Quando saímos da academia precisamos de uma proteína  de alto va-
lor biológico (BV), pois essas são absorvidas rapidamente pelo organis-
mo. Veja na imagem abaixo para entender melhor as proteínas . 



Para  ter o ganho de massa muscular solido e continuo , é preciso en-
tender como as proteínas trabalham no nosso corpo e principalmente 
saber que elas não agem sozinhas !!! 
Existem os carboidratos, as gorduras, as vitaminas e os sais minerais 
que também cumprem um papel fundamental no metabolismo do corpo. 
 È como um time, todos em conjunto é que  fazem o time vencer !!! 

A chave da questão é escolher os alimentos certos e não exagerar na 
dose. De modo geral, a dieta de quem quer músculos bomba-
dos pede equilíbrio: um consumo adequado de carboidratos, que ser-
vem como combustível e ainda ajudam no processo de decomposição 
e metabolização de gorduras; as proteínas, por outro lado, fornecem os 
aminoácidos essenciais para a formação e recuperação da massa ma-
gra; as gorduras, por fim, também são fonte de energia e ainda ajudam 
a manter o equilíbrio hormonal — essencial para a saúde dos músculo,   



Vitamina A  -  também conhecida como Retinol, é importante na que-
bra das proteínas  em aminoácidos ( responsáveis por construir o teci-
do muscular). Também estão ligadas a ação e armazenamento de gli-
cogênio ( uma das formas de energia utilizadas pelo corpo) 
  
Vitamina B1 -  também conhecida como Tiamina. Essa vitamina esta 
fortemente envolvida no metabolismo das proteínas, bem como na pro-
dução de Hemoglobina ( molécula que ajuda a transportar oxigênio pelo 
corpo) 
  
Vitamina B2 -  conhecida como Riboflavona. Entra suas funções estão 
o auxilio no processo de queima de gordura e a optimazaçao do uso de 
carboidratos para obtenção do energia. 
 
Vitamina B3 -  também conhecida como Niacina, visa melhorar a vaso-
dilatação ajudando assim a levar nutrientes ao tecidos musculares. 
 
Vitamina B6 -  chamada de Pirodoxina, ajuda na respiração celular e 
no metabolismo das proteínas.Para ganhar massa muscular é necessá-
rio uma dieta rica em proteínas e para fazer o corpo trabalhar bem com 
essa carga elevada, será necessário uma maior quantidade dessa vita-
mina pelo organismo. 
 
Vitamina B12 -  conhecida como Cobalamina,ajuda a melhorar a co-
municação cérebro/músculos o que acaba tendo um impacto direto na 
hipertofria muscular e na coordenação. 
 
Vitamina H -  também conhecida como Biotina.Ajuda o corpo a meta-
bolizar os aminoácidos e carboidratos, favorecendo a recuperação 
muscular e auxiliando a geração de energia durante os treinos. 
 
Vitamina C - Conhecida como acido ascórbico, ela esta fortemente en-
volvida no metabolismo dos aminoácidos e na formação de colágenos 
pelo organismo, que é importante para manter a saúde das articula-
ções.Poderoso anti oxidante que ajuda eliminar os radicais livres. 
 
Vitamina D - é considerada hoje em dia um tipo de esteroide natural, 
alem disso ajuda o corpo a absorver com mais perfeição o cálcio( im-
portante durante a contração muscular e para manter os ossos e articu-
lações fortes) 

Vitaminas e sais minerais que  
constroem músculos 



Os sais minerais são nutrientes cuja função é estruturar os ossos do 
nosso corpo e regular o organismo. Os principais sais minerais que de-
vemos ingerir são:  
 
Cálcio: auxilia na regulação da contração muscular, na regulação da 
pressão arterial e sistema imunológico  
 
Fósforo: Atua juntamente com o cálcio na produção da energia do nos-
so organismo. Auxilia na formação dos ossos e dentes, participa das 
moléculas do ácido nucleico e do trifosfato de adenosina que é uma 
reserva de energia. 
 
Potássio: Auxilia na transmissão do sistema nervoso, na contração 
muscular, na pressão sanguínea, no equilíbrio hídrico. Participa de pro-
teínas, do metabolismo energético e da síntese de glicogênio.  
Iodo: Componente da glândula tireóidea, cuja função é regular o meta-
bolismo.  
 
Magnésio: Auxilia na contração muscular e no metabolismo energético. 
Zinco: Auxilia o sistema imunológico, facilita a cicatrização e é compo-
nente das enzimas digestórias.  
 
Sódio: Auxilia o equilíbrio hídrico, a transmissão dos impulsos nervo-
sos, o relaxamento muscular e a contração muscular.  
 
Flúor: Atua na estrutura óssea e no esmalte dos dentes.  
 
Cloro: Auxilia o equilíbrio hídrico. 

O nosso corpo precisa de uma ampla varieda-
de de vitaminas, sais minerais para realizar  

inúmeras funções.ligadas as nossas  
necessidades diárias e aos nossos objetivos 
específicos , como ganhar massa muscu-
lar.Quando o treino for muito intenso, é  

necessário adicionar a dieta uma suplementa-
ção ,para complementar as necessidades  

diárias. 


