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RESUMO 

 
Para se entender uma determinada região muscular é necessário que se 

estudem os aspectos gerais dessa região. Nesse sentido, buscamos por meio 

de um estudo bibliográfico, compreender o funcionamento dos músculos da 

coxa através do estudo da morfologia geral desta região. Logo após, vimos os 

aspectos básicos da morfologia e da biomecânica geral da musculatura da 

coxa, também por meio de um levantamento bibliográfico. Este estudo mostrou 

a importância desta região para nossa locomoção e as particularidades da 

região anterior e posterior da coxa. Vimos que a parte anterior possui quatro 

ventres musculares formando o quadríceps, possuindo músculos fortes 

predominantemente da dinâmica. Já os isquitibiais, são músculos longos, 

propensos a desenvolver velocidade com músculos predominantemente da 

estática. Com estas características cada região deve receber atenção diferente 

no que diz respeito ao treinamento de força, visando hipertrofia muscular. Por 

meio da musculação com seus princípios específicos podemos obter uma 

adaptação no músculo chamada de hipertrofia muscular que são processos 

fisiológicos que ocorrem na fibra muscular em decorrência de estímulos 

oferecidos aos músculos, causando a princípio microlesões para 

posteriormente haver a supercompesação, aumentando o diâmetro da fibra 

muscular, podendo também com o passar do tempo causar um aumento no 

número de células musculares, ou seja, hiperplasia. Fizemos uma pesquisa de 

campo com 09 sujeitos, professores de educação física, que atuavam como 

instrutores de musculação nas academias de Jataí - GO. O instrumento de 

coleta de dados foi o questionário misto. O principal objetivo era saber se estes 

sujeitos estavam trabalhando a musculatura com programas que levasse em 

conta as especificidades de cada músculo. Notamos que todos os sujeitos 

elaboravam programas de treinamento observando as necessidades de cada 

grupo muscular. Os exercícios utilizados pelos sujeitos encontram 

fundamentação teórica e possuem uma ou outra variação. Os professores 

acreditam que para se obter bons resultados em termos de hipertrofia muscular 

deve se observar fatores como: alimentação, repouso, treinamento, fator 

genético, dedicação, entre outros. 


