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HIPERTROFIA



VAMOS COMEÇAR

    Seja muito bem-vindo ao E-book que te ensinará a como gerar 5x
mais hipertrofia em seus treinos.

    Meu nome é Fábio Rocamora, Atleta de bodybuilding, coach de
atletas e personal trainer a mais de 15 anos. Nesse tempo todo que
trabalhei com treinamento, trabalhei com os mais diversos tipos de
pessoas. Desde daquelas que queriam apenas melhorar seus shapes
até o alto rendimento nos palcos de fisiculturismo.

    Com essa experiência pude constatar que 90% das pessoas que
estão na academia treinam, treinam, treinam, não evoluem e não
conquistam o shape que desejam.

    Por mais que elas se esforcem, nunca conseguem resultados
expressivos de verdade e continuam “dando murro em ponta de faca”.
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O que é hipertrofia.
O que faz a musculatura crescer e se desenvolver.
Porque focar em romper fibras (dano muscular) vai atrasar e até
impedir o seu progresso no ganho de massa muscular.
Como ter 5x mais hipertrofia.

    Isso acontece porque a grande maioria das pessoas, e infelizmente,
incluo alguns profissionais nesse grupo, foram ensinadas que elas
precisam romper fibras durante o treinamento para ganhar massa
muscular.

    Nesse breve E-Book gratuito, você irá aprender, baseado em
estudos científicos e validado na vivencia prática, o que não ensinam
em muitas faculdades.

    Vamos começar!
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Hipertrofia miofibrilar
Hipertrofia sarcoplasmática

    90% das pessoas estão nas academias treinando visando o ganho
de massa muscular e, como já falamos, 90% dessas pessoas, nunca
conseguem atingir esse objetivo.

    Mas por que isso ocorre?

    Para entendermos isso melhor, precisamos primeiro entender o que
é hipertrofia muscular.

    Hipertrofia muscular é o aumento da massa muscular pelo
aumento do volume das células musculares (fibras musculares).

    Existem 2 tipos distintos de hipertrofia muscular:

#1
O QUE É HIPERTROFIA?
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Aumentando o motor da moto
Aumentando o tanque de combustível da moto

    A hipertrofia miofibrilar é quando aumentamos o volume dessa
fibra muscular por adição de proteínas contráreis nessa fibra.

    A hipertrofia sarcoplasmática é quando aumentamos o volume
dessa fibra aumentando o volume do sarcoplasma que é um "saco"
que envolve a fibra muscular. É no sarcoplasma que estão a água
intramuscular, a creatina, o glicogênio, as mitocondrias e uma série
de outras substâncias e estruturas que não vem ao caso explicar aqui.

    Para exemplificar bem as duas, imagine que seu músculo é como
se fosse uma moto. Podemos aumentar o tamanho dessa moto de duas
formas.

    A hipertrofia miofibrilar é como se nós aumentássemos o motor
da moto, dando mais potência para essa moto.

    A hipertrofia sarcoplasmátia é como se aumentássemos o tanque
da moto, dando mais combustível para essa moto.

    É importante você saber que a hipertrofia miofibrilar é mais difícil
e mais demorada de se proporcionar, mas também é menos volátil, ou
seja, demora mais para perder essa adaptação no destreinamento. 

    Já a hipertrofia sarcoplasmática é mais fácil e rápida de se
proporcionar, mas é mais volátil, ou seja, no destreinamento, ela é
perdida rapidamente.
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    Ambas as hipertrofias tem sua importância e ambas aumentam o
volume da musculatura e dão o aspecto volumoso que desejamos.

    Quando treinamos, não conseguimos separar essas duas
adaptações, mas dependendo do tipo de estímulo, conseguimos
manipular uma proporção maior de uma ou outra, como por
exemplo, 70% miofibrilar e 30% sarcoplasmática ou 80%
sarcoplasmática e 20% miofibrilar.

    Você pode estar se perguntando nesse momento:

   "Qual a melhor hipertrofia para se dar ênfase?"

    E a resposta é: "Depende".

    Depende de uma série de fatores como por exemplo algumas
características da genética do indivíduo e também de que fase da
preparação ele está (Bulking ou Cutting).

    Mas uma coisa é fato. Todos os indivíduos vão precisar promover
as duas hipertrofias e para isso, precisaram de um treino que seja
bem estruturado e com uma linha de raciocínio clara, como são os
treinos baseados na Filosofia IVM (Intensity Variables
Manipulation), a minha filosofia de treinamento, na qual eu me
baseei para criar o meu método de treinamento de mesmo nome, o
Método IVM.

    Ambas as hipertrofias musculares são mecanismos de ganho de
Força e teoricamente ocorrerão sempre para aumentar a força.
Guarde essa informação pois será importante no próximo capítulo.
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    Preste muita atenção no que eu vou te mostrar agora.

    O que eu vou te contar agora, é uma coisa que muito poucas
pessoas sabem, e as que sabem, não querem que você saiba, pois
elas têm medo de perder o trabalho delas.

    O que faz os seus músculos crescerem é o que chamamos de stress
adaptativo.

    Nós conseguimos gerar stress adaptativo através da Carga de
Treino. Carga de Treino não é o peso que você usa, mas sim, o
produto de Intensidade vezes Volume de Treino.

    Toda Carga de Treino tem uma parte metabólica e outra
tensional. Nós nunca conseguimos separar essas partes, mas
podemos variar os estímulos dos treinos de modo que uma parte ou
outra seja maior ou menor.

#2
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    Portanto, se queremos gerar mais hipertrofia, devemos, via de
regra, aumentar a Carga de Treino de forma global. Para tal,
devemos manipular as variáveis Volume de Treino e Intensidade.

    O Volume de Treino se dá pelo número de repetições vezes o
número de séries.
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    A Intensidade, na abordagem clássica do Treinamento de Força é
o peso que utilizamos nos exercícios. Mais especificamente uma
porcentagem da carga de 1RM (o maior peso que você consegue
movimentar apenas uma única vez).

    Isso ocorre pois, como o próprio nome já diz, o Treinamento de
Força visa aumentar a Força, sem se importar se esse aumento é por
adaptações neurais ou hipertrofia muscular.

   O problema é que quando queremos conquistar um shape bonito,
harmônico e estético, nós invertemos as prioridades. 

    No bodybuilding, seja ele competitivo ou no estilo de vida, nós
focamos em ganhar massa muscular através da hipertrofia e o
ganho de Força se torna secundário. Levantar peso se torna um meio
e não o fim.

    Tendo em vista isso, surge uma nova necessidade. Como calcular
a Carga de Treino para hipertrofia?

    Essa é uma ótima pergunta. Uma pergunta que eu mesmo me fiz
em 2015.



    Desde então, eu proponho uma forma diferente de calcular a
Intensidade e consequentemente a Carga de Treino. A minha
proposta é que coloquemos um fator de correção na fórmula da
Intensidade.

    Esse fator é dado pelo tempo sob tensão dividido pelo tempo de
descanso entre as séries.

    Dessa forma calculamos a intensidade assim: Intensidade é igual
ao tempo sob tensão, divido pelo tempo de descanso, vezes o peso.
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    Essa mudança de paradigma norteia toda a filosofia de
treinamento e o método IVM, possibilitando que esses treinos
gerem 5x mais hipertrofia muscular do que os treinos tradicionais
que eram usados no Old School ou foram ensinados na faculdade.

    Obviamente, a filosofia de treinamento IVM também se utiliza
desses elementos de treinamento clássicos, mas pontual e
estrategicamente colocados dentro de uma Periodização.



    Por muitos anos se acreditou que a única maneira de promover a
hipertrofia fosse provocar "microlesões" na musculatura para que ela
se regenerasse mais forte.

    Isso não está totalmente errado. O dano muscular, que é o nome
tecnicamente correto para essas "microlesões" é sim, um mecanismo
de hipertrofia miofibrilar.

    Mas o dano muscular é apenas um dos mecanismos!
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#3
POR QUE FOCAR EM ROMPER FIBRAS PODE ATRASAR OU ATÉ

IMPEDIR  NO GANHO DE MASSA MUSCULAR?



    Como você pode ver neste mapa conceitual, existem vários
mecanismos que o stress adaptativo pode acionar para que ocorra a
Hipertrofia, como por exemplo a mecanotransdução, a liberação de
HGH e consequentemente IGF-1, os indicadores inflamatórios
Interleucina 6, os íons de Hidrogênio, entre outros.

    Quando você treina apenas focando em promover o dano muscular,
você deixa de lado pelo menos 5 outros mecanismos de hipertrofia
que poderiam ser somados ao seu treino e provocar hipertrofia
extrema!

     Infelizmente, anos de desinformação e pior, propagação dessa
informação equivocada por parte de profissionais e influenciadores,
impediram a evolução da musculação e do bodybuilding.

    É impressionante a quantos anos já se tem conhecimento desses
outros mecanismos e nunca chegaram ao conhecimento do grande
público e da esmagadora maioria dos profissionais da área do
treinamento.

    No final deste capítulo, vou deixar links para artigos científicos
tratando deste assunto e pasme, o mais antigo (artigo origem) é de
1975!

    A partir de tudo isso, depois de muito estudo, pesquisa e vivencia
no esporte, como eu já mencionei, em 2015 eu criei a filosofia de
treinamento IVM e mais tarde, em 2019, o método IVM
propriamente dito.

    Os treinos que seguem a filosofia IVM geram 5x mais hipertrofia
pois ativam todos os mecanismos de hipertrofia em uma ordem
específica para gera hipertrofia extrema.
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ESTUDOS CITADOS:

Stimuli and sensors that initiate skeletal muscle hypertrophy
following resistance exercise

Mechanism of work-induced hypertrophy of skeletal muscle 

The Mechanisms of Muscle Hypertrophy and Their Application
to Resistance Training 
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    O método IVM é a melhor forma de se obter 5x mais hipertrofia.

     O Método IVM é composto por 6 protocolos diferentes que se
adaptam especialmente para cada tipo de genética de indivíduo e da
fase de treinamento (Bulking ou Cutting) garantindo que o a
hipertrofia seja sempre máxima, independentemente das
circunstâncias.

    Eu tenho um Grupo de Elite em Treinamento Premium que
além de receber treinos baseados na filosofia IVM de treinamento,
tem acesso ao meu curso completo de treinamento físico focado em
bodybuilding e fitness e ao método IVM completo.

Toda a explicação de como o método IVM funciona e todos os
protocolos para que você os utilize sempre da melhor forma a seu
favor estão disponíveis para os membros do Grupo de Elite em
Treinamento Premium. 



    Eu sou um cara que ama e se dedica à transformar a vida das
pessoas através da musculação e fisiculturismo, portanto eu só quero
que pessoas realmente comprometidas entrem no Grupo de Elite
Premium. Pessoas decididas e que realmente terão resultados
extraordinários. 

    Eu acredito que pessoas comprometidas e decididas devem receber
sempre as melhores oportunidades. Por isso, eu tenho uma oferta
única para você que estudou cada um dos 4 capítulos deste E-Book.

    O valor da assinatura anual do Grupo de Elite em Treinamento
Premium que recebem treinos que geram 5x mais hipertrofia todo
dia 15 de cada mês, tem acesso ao meu curso completo sobre
treinamento e a todos os protocolos do método IVM, normalmente é
de R$457,00.

    Mas como eu disse, eu acredito que as pessoas comprometidas e
decididas devem sempre ter as melhores oportunidades. Por isso, para
você, o acesso anual ao Grupo de Elite em Treinamento Premium
não terá o valor de investimento de nem metade dessa quantia.

    Para você que está aqui estudando este E-Book, o valor de
investimento do acesso ao Grupo de Elite Premium será de apenas
apenas R$197,00.

    Então se você quer realmente mudar seu shape, conseguir
conquistar o volume muscular que você sempre desejou, acesse o
botão abaixo e venha para o Grupo de Elite em Treinamento
Premium agora mesmo!   
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    Como você pode constatar, os treinos baseados na filosofia e no
método de treinamento IVM são muito mais eficientes do que os
treinamentos convencionais.

    A partir desse momento você tem 3 opções.

Opção 1: Ignorar a verdade e todas as possibilidades que eu te
mostrei e voltar a treinar os seus treinos tradicionais.

Opção 2: Gastar todo o tempo e dinheiro que eu gastei em
faculdades, cursos, pesquisas e vivencia no esporte para reinventar a
filosofia e método IVM.

Opção 3: Entrar para o Grupo de Elite em Treinamento Premium e
ter acesso a todo esse conhecimento e treinos novos todos os meses
por apenas R$197,00.

CONCLUSÃO



    Acredito que nessa altura, a opção 1 nem é realmente uma opção,
pois você já entendeu que está perdendo seu tempo e a cada dia que
passa treinando assim o sonho de ter um shape musculoso e
volumoso fica mais distante.

    A opção dois é totalmente possível. Eu sou a prova disso. Eu
mesmo criei o método IVM sozinho, mas sinceramente, ela não faz o
menor sentido. Eu gastei centenas de milhares de reais e anos de
estudo e vivência para que você não precisasse passar pelo mesmo
que eu passei. Você não precisa reinventar a roda! Ela já existe!

    A opção 3 é a mais inteligente e de longe a mais barata de todas.

    Entrando no Grupo de Elite em Treinamento Premium você terá
acesso a todo esse conhecimento e aos treinos mensais e conquistará
o seu sonho de ter um shape musculoso e volumoso sem perder
mais tempo e nem dinheiro.

    Agora a escolha é com você! 

    Como eu tenho certeza que você vai escolher a opção mais
inteligente e barata, eu te vejo na área de membros!

    Um grande abraço!
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    É terminantemente proibido a comercialização, cópia e distribuição
desse material sem autorização previa do autor. LEI Nº 9.610, DE 19
DE FEVEREIRO DE 1998.


