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AJUSTES E ADAPTAÇÕES NEUROMUSCULARES AO TREINAMENTO FÍSICO

1. INTRODUÇÃO

A musculatura esquelética representa aproximadamente 50% do peso corporal

total e é o maior sistema orgânico do ser humano, sendo um importante tecido na

homeostasia bioenergética, tanto em repouso como em exercício. Representa o principal

local de transformação e de armazenamento de energia, sendo o destino final dos

sistemas de suporte primários envolvidos no exercício, como o cardiovascular e o

pulmonar (1). Formado por quatro principais tipos de fibras, tipo I, IIA, IID/X e IIB, os

músculos se diferem quanto as suas propriedades contráteis e energéticas, sendo

dependentes da isoforma de miosina de cadeia pesada (MHC) que predomina em cada

tipo de fibra (2). Além da distribuição de fibras, a ativação neural bem como a massa

muscular são importantes fatores reguladores da produção de força muscular, e

portanto, da performance esportiva.

Ainda que a genética tenha uma importante participação no tamanho e fenótipo

muscular, diversos estímulos que modifiquem a atividade contrátil (exercício,

estimulação elétrica, desnervação), a carga imposta sobre os músculos (exercícios com

sobrecarga, microgravidade), o suprimento de substratos (intervenções nutricionais) ou

outros fatores como a hipóxia e estresse térmico, induzem a modulação na forma e

função muscular (3). Sendo assim, o músculo esquelético é um tecido altamente

responsivo a mudanças em demandas funcionais (4).

Embora os avanços nas técnicas de biologia molecular têm permitido a melhor

compreensão dos mecanismos celulares e moleculares envolvidos na plasticidade

muscular, ou seja, de como este tecido se adapta às diferentes demandas impostas a ele,

ainda existem muitas lacunas quantos as diversas combinações de variáveis no âmbito

do treinamento desportivo. Sendo elas: responsividade ao treinamento, gênero, idade,

tipos de treinamento, nível de treinamento, diferentes grupos musculares e a dosagem

de treinamento (duração, intensidade, frequência, volume e intervalo). Dessa forma,

discorreremos nesta apostila as adaptações neurais e morfológicas observadas após

treinamento de força, visto que a força muscular é uma capacidade física

indiscutivelmente importante em diferentes modalidades esportivas.
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2. MECANISMOS ENVOLVIDOS NA REGULAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR

São muitos os trabalhos que evidenciam a importância da força muscular. O

treinamento de força tem demonstrado ser efetivo na melhoria de várias capacidades

funcionais, bem como o aumento da massa muscular (5, 6).

A força é caracterizada pela habilidade do sistema nervoso em ativar músculos

envolvidos em movimentos específicos. As primeiras adaptações causadas pelo

treinamento de força voluntário são obtidas por meio de adaptações neurais, sendo que

as modificações morfológicas tornam-se mais evidentes em longo prazo (7). Dessa

forma, o aumento inicial na força é oriundo de adaptações neurais, que ocorrem mais

rapidamente do que o aumento da massa muscular (após 8 à 12 semanas). É importante

ressaltar, que após período de destreino, da mesma forma observa-se perda inicial das

adaptações neurais e posteriormente redução da massa muscular, demonstrado que

alterações morfológicas são sempre tardias em relação a alterações neurais.

De fato, os ganhos de força são mais relevantes durante as fases iniciais do que

nas fases intermediárias e avançadas do treinamento de força (tabela 1) (8). Parte dessa

dificuldade esta relacionada tanto aos menores ganhos neurais quanto ao menor

crescimento muscular, embora exista a hipótese que após longos períodos de

treinamento de força, o mecanismo principal da regulação da força é a ativação neural

em detrimento aos ganhos de massa muscular.

Tabela 1- Ganhos de força de acordo com a progressão do treinamento. Adaptado (8)

Grupos Ganhos de Força (%)

Iniciante 40

Ativo 20

Treinado 16

Avançado 10

Elite 2
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3. ADAPTAÇÕES NEURAIS AO TREINAMENTO DE FORÇA

Sistema Neuromuscular e Controle Neural

O movimento humano é controlado e regulado pelo sistema nervoso central

(SNC). Embora o cérebro seja o controlador principal das atividades dos músculos, em

que muitas das suas atividades ocorrem no nível medular, o arco reflexo é um

mecanismo básico para atividades automatizadas. Os impulsos são integrados e

transmitidos ao órgão periférico. A reação do processo contrátil da fibra muscular é

controlada pela soma de impulsos neurais inibitórios e excitatórios que transmitem

continuamente aos neurônios e determinam seu potencial para a excitação. Assim os

impulsos excitatórios excedem os impulsos inibitórios da fibra muscular, dando início à

contração muscular. Este processo facilita o recrutamento de unidades motoras de forma

sincrônica.

As unidades motoras são unidades funcionais básicas do músculo esquelético e

definem-se como um nervo motor e todas as fibras por ele inervadas (9). Estas

estabelecem a ligação entre os músculos e o sistema nervoso (principal componente para

os ganhos iniciais de força), tornando o recrutamento das fibras musculares de forma

sincronizada. O recrutamento das unidades motoras é determinado geralmente pelo

tamanho de seu motoneurônios, que destaca-se por agrupar um número aproximado de

10 a 180 fibras por unidade motora de fibras lentas, e 300 a 800 fibras por unidade motora

de fibras rápidas (10). Uma das características do maior recrutamento dos

motoneurônios é conhecido como princípio do tamanho. Desta forma, o início do

treinamento de força não estabelece a habilidade de recrutar uma porcentagem elevada

de suas unidades motoras, e estas habilidades são fatores determinantes na aquisição da

força muscular (11). O princípio do tamanho proporciona uma base anatômica para o

recrutamento ordenado de unidades motoras específicas a fim de produzir uma

contração muscular uniforme. Ele apresenta o recrutamento dos motoneurônios, de

forma crescente, dos menores motoneurônios para os maiores (11).

Os ganhos de força destacam-se a partir de uma melhora na sincronização das

unidades motoras, por resultado da maior velocidade de contração, e

consequentemente,  pelo aumento da capacidade dos músculos gerarem mais força. Os

ganhos iniciais de força caracterizam-se por um maior nível de excitação e subsequente

desinibição ou facilitação neural, resultando uma exacerbação na excitabilidade dos
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motoneurônios, portanto, um maior recrutamento de unidades motoras, que poderiam

dar origem a uma ativação plena dos grupos musculares (12). A maior ativação neural

mostra ser o mecanismo responsável pelo aumento da força muscular, que ocorre

quando se inicia um treinamento de força e que não estão relacionados à hipertrofia das

fibras musculares.

O padrão de recrutamento das unidades motoras depende do exercício que está

sendo executado, pois nem todas as unidades motoras são solicitadas ao mesmo tempo

(12). De fato, quando uma unidade motora é ativada, uma quantidade muito pequena

de força é produzida. Se várias unidades motoras são ativadas, mais força será

produzida. Se todas as unidades motoras em um músculo são ativadas, será produzida

a força máxima por um músculo, evento esse denominado de somação de unidades

motoras múltiplas. Assim o fato de o músculo contrair-se ou manter-se relaxado,

depende do somatório de impulsos nervosos recebidos pelas unidades motoras num

determinado estímulo. Este controle diferencial de testes-padrão de recrutamento das

unidades motoras de forma sincronizada é provavelmente o fator principal que

distingue não somente o desempenho de atletas, mas também os indivíduos treinados

dos destreinados. Assim, o sistema neuromuscular quando estimulado pode ser

utilizado e desenvolvido para alcançar melhores adaptações com o treinamento intenso

de força, consequentemente objetivando um melhor desempenho motor.

Coordenação Intramuscular

A coordenação intramuscular surge como um dos fatores decorrentes da

adaptação neurogênica e demonstra a importante função representada pelas unidades

motoras nesse processo. A melhora da ativação das unidades motoras é justamente o

que possibilita uma das primeiras alterações adaptativas no sistema neuromuscular,

levando à incrementos da capacidade de se desenvolver força de contração (13).

No início do treinamento, a coordenação intramuscular assume importante

função para todas as modalidades esportivas, principalmente aquelas que exigem

potência e força. Assim, a maior ativação das unidades motoras proporciona uma

participação mais ativa do músculo esquelético. Indivíduos não treinados têm menor

sucesso no recrutamento das unidades motoras para um determinado movimento em

comparação a indivíduos treinados. Dessa forma, indivíduos não treinados possuem um

déficit de ativação de unidades motoras em relação à indivíduos  treinados, que
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apresentam maior quantidade de fibras musculares ativadas e sincronizadas,

significando maior coordenação e recrutamento de unidades motoras, e

consequentemente, maior produção de força muscular (13). Além disso, a coordenação

intramuscular possui uma estreita ligação com o princípio do tamanho, observado no

recrutamento das diferentes unidades motoras.

Outro mecanismo que representa a adaptação neural, talvez um dos mais

importantes, é o aumento da frequência de disparos das unidades motoras durante o

treinamento de força. Este mecanismo define-se, pelo fato de quanto maior o estímulo,

maior será o número de fibras recrutadas para gerar força (8, 11), consequentemente um

aumento na taxa do recrutamento dos motoneurônios (10). No músculo esquelético, a

duração do período de contração é muito superior à duração do potencial de ação que o

desencadeia. Assim, o potencial de ação termina durante a fase inicial do período de

contração. Deste modo, se o motoneurônios for estimulado repetidamente, e se o

segundo impulso atingir o músculo antes de ocorrer o relaxamento após o primeiro

estímulo, este contrai- se novamente. Como o músculo ainda se encontra num estado de

contração parcial quando se inicia a segunda contração, o grau de encurtamento final

será ligeiramente superior (nível superior de tensão). Assim, a força resultante dos dois

estímulos será consideravelmente maior do que a que resultaria de um único estímulo

com a mesma intensidade (somatório). O fenômeno de somatório de onda começa a

ocorrer quando a frequência de estimulação ultrapassa 10 impulsos por segundo. Para

frequências de estimulação mais elevadas, o grau de somatório das contrações

sucessivas torna-se cada vez maior, devido ao fato das contrações subsequentes

surgirem em tempos cada vez mais precoces após a contração precedente. Dessa forma,

o aumento na taxa de impulsos do sistema nervoso faz com que as unidades motoras

gerem mais força, assim tornando-se um outro exemplo da adaptação neural.

Coordenação Intermuscular

A coordenação intermuscular ocorre quase que simultaneamente com a

coordenação intramuscular, diferenciando-se pelo fato de ocorrerem ajustes entre as

musculaturas envolvidas num ato motor. Dessa forma, a coordenação intermuscular

representa a cooperação de diversos músculos em um determinado movimento, o que

evidencia a sua importância no esporte quando a força necessária para um determinado
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movimento e a técnica com que este é executado, leva a uma reunião entre a eficiência e

a coordenação motora.

O aprimoramento das capacidades coordenativas dos sistemas musculares

acontece pelo aumento na inervação das musculaturas. Tanto músculos agonistas

quanto antagonistas desempenham um importante papel nesta adaptação, resultando

em acréscimos na produção da força. Dessa forma, observa-se o maior recrutamento das

musculaturas necessárias e seus sinergistas, promovendo a inibição das musculaturas

antagonistas e finalmente mantendo a integridade das articulações por meio das

musculaturas estabilizadoras. Essa regulação intermuscular também é chamada de

inibição da co-ativação dos músculos agonistas e antagonistas. Em indivíduos não

treinados existe maior co-ativação dos músculos agonista e antagonista, enquanto que

em indivíduos treinados, quando o agonista recebe o impulso para se contrair, seu

antagonista relaxa por meio da inibição recíproca. Para que um músculo agonista

produza força máxima, o maior número de unidades motoras dos músculos devem ser

recrutadas para minimizar a intensidade da co-ativação, assim ocorrendo a contração

máxima. A ativação simultânea dos músculos antagonistas pode estar associada à

atividade dos agonistas, especialmente com movimentos fortes e rápidos, que requerem

precisão. A redução da co-ativação explica parte dos ganhos de força atribuídos aos

fatores neurais.

Outro mecanismo de coordenação intermuscular, o déficit bilateral é definido

como a redução do impulso nervoso para as unidades motoras, durante a atividade de

força que envolva o uso de dois membros superiores e/ou inferiores. Em alguns casos,

o déficit bilateral pode não acontecer; a força gerada é idêntica à atividade unilateral.

Um dos motivos desse acontecimento é a baixa sensibilidade da eletromiografia na

avaliação dos músculos com elevada hipertrofia (14).

O fim ou a diminuição do déficit bilateral é atingido por meio do treinamento de

força nos dois braços e/ou em ambos os membros inferiores. Em atividades em que

acontecem movimentos simultâneos de ambos os braços – como no caso do remo – não

observamos o déficit bilateral na atividade de força. Contudo, o déficit bilateral ainda

pode acontecer pela maior solicitação de um membro no exercício ou na diferença do

recrutamento neural pelo efeito cruzado, merecendo mais estudos, pois seus

mecanismos neurais ainda são desconhecidos.
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3. AUMENTO DA MASSA MUSCULAR: HIPERPLASIA VS. HIPERTROFIA

A principal adaptação que ocorre em resposta a um treinamento de força, regular

e progressivo, é o aumento da área de secção transversa (AST) do músculo esquelético,

efeito que é designado por hipertrofia. A hipertrofia observada em atletas de força, como

fisiculturistas e basistas, vem sendo atribuída a um aumento anormal no tamanho das

fibras musculares (15). Todavia, alguns relatos têm proposto a hiperplasia das fibras

musculares como um mecanismo alternativo ao aumento da AST do músculo

esquelético induzido pelo treinamento de força (16, 17). É conhecido que aumento da

massa muscular leva ao aumento da capacidade máxima para gerar força e, em torno

desta questão, vários investigadores têm procurado determinar ao longo dos anos se a

hipertrofia muscular induzida pelo treino de força é devida: (I) à hipertrofia das células

existentes; (II) ao aumento do número de células num determinado músculo – efeito

designado por hiperplasia; (III) a uma combinação destes dois efeitos – hipertrofia e

hiperplasia.

Hiperplasia Muscular

Hiperplasia se traduz por um aumento no número de células, neste caso as

células (ou fibras) musculares em relação ao número original. Apesar dos fatores

responsáveis pelo provável aumento do número de fibras musculares ainda

permanecerem obscuros, sobrecargas crônicas, impostas ao músculo esquelético de

várias espécies animais, parece estimular o surgimento de novas fibras por meio de dois

mecanismos: A partir da fusão de células satélites e formação de uma nova fibra (“De

Novo” ou geminação lateral) (18) e por divisão da fibra muscular (splitting) (19).

As células satélites (CS) são estruturas de reserva não-funcionais e

especializadas, também conhecidas por células tronco miogênicas. Estas células ficam

localizadas na periferia da fibra muscular, mais especificamente entre a lâmina basal e a

membrana plasmática, também conhecida por sarcolema. Estas células encontram-se

normalmente em estado quiescente. Sabe-se que as CS exercem um papel primário no

processo regenerativo do tecido muscular esquelético lesionado, e em resposta aos

possíveis processos adaptativos estimulados pelo treinamento de força (20, 21). Após a

hipertrofia inicial da fibra muscular, uma grande demanda mecânica, como a imposta

pelo treinamento de força, estimularia a formação de novas fibras, uma vez que os danos

à fibra, provocados por este estímulo, resultariam na liberação de fatores miogênicos de
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crescimento. De fato verificou-se um aumento na ativação das CS necessárias para

reparação das fibras que sofreram microlesões, ou danos, induzidos pelo exercício físico

(22). Estes danos induzem a ativação e proliferação das CS que podem tanto substituir

as fibras que foram danificadas (caso a extensão do dano tenha provocado a necrose

deste tecido), ou fundir-se à estas fibras (caso o dano seja extenso, mas não chegue a

provocar a necrose tecidual). Entretanto, a hiperplasia poderá não acontecer caso a

necrose da fibra muscular, provocada pelo exercício, ocorrer na mesma proporção da

proliferação das CS (23).

Os primeiros estudos que demonstraram o fenômeno da hiperplasia em animais

foram resultantes de experimentos de sobrecarga de estiramento, enquanto na

hipertrofia compensatória por ablação, observava-se pouca alteração no número de

fibras (24). No entanto, modelos de animais submetidos ao treinamento de força

demonstraram resultados mistos no que diz respeito ao aumento de número de fibras

musculares (24). Ainda que existissem resultados promissores quanto ao aumento no

número de fibras após treinamento de força em animais, a limitação metodológica

empregada para tal fenômeno foi questionada. A utilização da metodologia de

histologia para quantificação do número de fibras numa AST de um determinado

músculo é colocada em questão. Esta limitação da técnica ocorre pelo simples fato das

fibras musculares não atravessarem o músculo em toda sua extensão, ou seja, desde a

origem à inserção. Por conseguinte, um número de estudos têm utilizado a digestão de

ácido nítrico para dissociar e contar o número total (real) de fibras. Usando esta técnica,

Gollnick e colaboradores (25) estudaram a resposta de hipertrofia compensatória

(ablação) e modelos de estiramento crônico em ratos. Eles não encontraram nenhuma

evidência de hiperplasia e atribuiu o aumento da massa muscular devido à hipertrofia

das fibras existentes. Em contraste, Gonyea e colaboradores (19) realizaram contagens

de fibra após uma média de 101 semanas após treinamento de força de alta intensidade

em gatos, e observaram aumento significativo do número de fibras (9%; p <0,05), que foi

atribuído devido a formação novas fibras (“De Novo”) a partir de células satélite.

Outra questão importante nos estudos conduzidos em modelos animais esta

relacionada a espécie estudada. Uma revisão de 17 estudos (26) demonstrou menos

hiperplasia em músculos de mamíferos quando comparado à músculos de aves (8% vs

21%, respectivamente) e quando a técnica de digestão de ácido nítrico foi usada em

comparação com a contagem histológica  esse número reduziu de 21% para 11%.
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É interessante observar, entretanto, que estes relatos foram feitos em estudos

utilizando animais de laboratório, como aves e mamíferos. Mas, e em seres humanos?

Seria possível estabelecer esta relação? Os resultados encontrados em animais poderiam

ser relacionados com os encontrados em humanos submetidos ao treinamento de força?

Embora não seja um fenômeno constatado de fato na espécie humana, a

hiperplasia muscular parece não ser uma adaptação improvável nestes indivíduos.

Alguns estudos fornecem consideráveis dados que sugerem a ocorrência do aumento no

número de fibras musculares em seres humanos.

O maior empecilho no estudo da hiperplasia muscular em seres humanos in vivo

é a metodologia utilizada na investigação deste fenômeno, que por ser muito invasiva

encontra barreiras éticas. Mesmo em estudos feitos em cadáveres existem grandes

diferenças inter-individuais que confundem as adaptações ambientais das questões

genéticas (27). No entanto, evidências de formação de novos miotúbulos a partir de

células satélites após 6 semanas de treinamento de força (28), bem como, o aumento na

expressão de MHC embrionárias e neonatal em pequenas fibras musculares após

treinamento de força intenso (29), sugerem o fenômeno de hiperplasia em seres

humanos, mesmo que a baixa taxa de formação de fibras induza pequenos acréscimos

na AST muscular e na função muscular (27, 30).

A comparação da AST média de fibras musculares após treinamento de força tem

sido utilizado para inferir ou refutar possíveis alterações no número de fibras

musculares (31-34). Dada a variabilidade da medição da AST de fibras a partir de

amostras de biopsia, frequentemente associada ao número baixo de sujeitos, conclusões

errôneas podem ser geradas.

Um pouco mais válida é a determinação do número de fibras, dividindo-se a AST

(estabelecida por tomografia computadorizada ou ressonância magnética) pela AST

média de fibras obtidas em biópsias. Usando esta técnica, Alway e colaboradores (35)

relataram uma correlação significativa entre o número de fibras e a AST em

fisiculturistas de elite que poderia ser atribuídos tanto a uma resposta adaptativa quanto

a um processo de auto-seleção. Em resposta a 3 meses de treinamento de força intenso,

McCall colaboradores (36) não encontraram nenhuma mudança no número de fibras,

apesar de um aumento de 10% na AST muscular. Dessa forma, a contribuição

quantitativa da hiperplasia nos incrementos da AST muscular de humanos em resposta

ao treinamento de força ainda permanece desconhecida. No entanto, estudos do

músculo de humanos e de mamíferos sugerem que a hiperplasia tenha uma pequena
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contribuição no aumento da massa muscular em resposta ao aumento da sobrecarga,

mas ainda com pequenos acréscimos na função muscular (37).

A análise dos dados das várias investigações mostra claramente que o aumento

da massa muscular é devida, essencialmente, ao aumento da AST da fibra esquelética e

não à hiperplasia. O número de fibras dentro de um músculo parece ser minimamente

afetado pelo treinamento de força, pelo menos com base nos estudos em que foram

utilizados mamíferos. A hipertrofia da célula parece, assim, ser responsável por 95-100%

do aumento da muscular.

Hipertrofia Muscular

O aumento na AST das fibras musculares esqueléticas (hipertrofia de fibras) é

geralmente considerado como a primeira adaptação a longo prazo observada após

treinamento de força, fenômeno esse amplamente documentado (38).

Após o treinamento de força, a hipertrofia vêm sendo demonstrada ocorre

preferencial em fibras tipo II ou glicolíticas (39, 40), que apresentam uma maior

plasticidade, uma vez que a hipertrofia mais rapidamente durante o treinamento e

atrofia mais rápido durante o destreinamento. Portanto, não é de estranhar que estudos

de curta duração (6-10 semanas) só encontraram hipertrofia significativa em fibras tipo

II, (40, 41) e que os estudos de longo prazo têm mais frequentemente encontrados

aumentos significativos na AST tanto em fibras do tipo II quanto em fibras do tipo I (42).

A hipertrofia da fibra muscular ocorre pelo aumento do número de sarcômeros

(aumento do número de pontes cruzadas) dispostos em paralelo e, assim, um aumento

na produção de força e potência. Alterações na AST de fibras musculares em seres

humanos pode apenas ser avaliadas por meio de biópsia do músculo esquelético.

Diferentes estudos demonstram taxas de incrementos diferenciadas quanto ao ganho de

massa muscular observada após treinamento de força (41, 42). Tal variabilidade pode

ser explicada por uma série de fatores, incluindo: (I) a irreprodutibilidade da técnica de

biópsia, (II) a responsividade individual ao treinamento, e (III) a natureza precisa do

estímulo do treinamento (comprimento muscular, tipo e velocidade de contração,

duração e intensidade das cargas). A variabilidade da medida da AST de fibras de uma

única amostra de biópsia tem sido bem documentado (coeficiente de variação = 10%-

24%) (33, 43, 44). Esta variabilidade parece ser em grande parte devido à

heterogeneidade do tamanho das fibras dentro do músculo esquelético, que pode ser
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parcialmente influenciada pela profundidade do local da biópsia (45), bem como, por

artefatos de congelamento e cortes histológicos (46). Assim, enquanto evidências apoiam

fortemente a hipertrofia da fibra muscular após treinamento de força intenso, dados de

amostras isoladas de biópsia devem ser tratados com muita cautela.

MacDougall e colaboradores (42) examinaram a estrutura das miofibrilas de seis

indivíduos, antes e após 6 meses de treinamento de força. Apesar das grandes variações

de tamanho dentre as amostras de miofibrilas estudadas, esses indivíduos apresentaram

um aumento significativo da AST miofibrilar após o treinamento (16%, p <0,01),

corroborando com um aumento de 31% na AST das fibras musculares. Foi também

observado um aumento de três vezes no número de miofibrilas, que foi resultante da

divisão longitudinal “splits” das miofibrilas pós-treinamento.

Esse crescimento e proliferação miofibrilar são mudanças morfológicas centrais

responsáveis pelo crescimento muscular induzido por sobrecargas em seres humanos.

Durante o crescimento normal dos músculos esqueléticos de mamíferos, o número de

miofibrilas tem sido relatado aumentar em até 15 vezes (47). Em uma série de

investigações sobre o crescimento pós-natal de ratos, foi proposto um mecanismo

responsável por essa proliferação miofibrilar (47-49). Trata-se do desalinhamento

sarcomérico nas bandas A e I, evidenciado pela ruptura  dos discos Z. A medida em que

aumenta o tamanho (densidade) das miofribrilas, os miofilamentos periféricos

(principalmente a actina) são submetidos a uma deslocação lateral entre a banda A e o

Disco Z, onde esses miofilamentos são tracionados de forma obliqua até a ruptura do

disco Z (Figura 1).

Figura 1: Divisão miofibrilar por ruptura do disco Z durante sobrecarga muscular.

Uma vez que ocorre o rompimento do disco Z em uma determinada região do

sarcômero, próxima a essa região, uma série de rupturas acontecem no disco Z até a
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divisão longitudinal completa da miofibrila. Assim, a resposta do crescimento muscular

observada após treinamento de força intenso, como a proliferação miofibrilar,

provavelmente também ocorra devido a ruptura do disco Z e divisão longitudinal

miofibrilar.

Muitos investigadores descobriram que a proporção núcleo/citoplasma

continuam constantes em várias condições de crescimento muscular (em animais, (50,

51) e em humanos (52)). Em humanos foi demonstrado uma correlação direta entre o

número de mionúcleos e o diâmetro das fibras musculares (53). Assim, parece que um

único mionúcleos só pode ser capaz de manter um volume fixo de material

citoplasmático, e esta razão parece ser cerca de duas vezes mais elevada para  fibras de

tipo II em relação a fibras do tipo I.

Estudos com animais demonstraram que, durante o crescimento e maturação

normais, o aumento no tamanho das fibras musculares ocorriam devido a adição de

novos mionúcleos originários de populações de CS (50, 51). Como mencionado

anteriormente, ao contrário do mionúcleo das fibras musculares, as CS sofrem mitose e

parte das células filhas (mioblastos) oriundas dessa divisão tornam-se então um

mionúcleo “verdadeiro”, posteriormente incorporado na fibra muscular (54). Dessa

forma, novos mionúcleos derivados de CS auxiliam na produção de proteinas

musculares específicas, contribuindo para o aumento na AST da fibra muscular (55).

Estudos conduzidos por Rosenblatt e colaboradores (56-58) demonstraram mudanças no

músculo esquelético de mamíferos adultos em resposta à sobrecarga em modelo de

ablação. Estes autores relataram significativo menor crescimento muscular após

irradiação muscular, a qual impede a divisão CS. Eles concluíram que a proliferação

dessas células é pré-requisito para a hipertrofia do músculo sinergista após a ablação.

Em humanos, Kadi e colaboradores (59) demonstraram que tanto o número de

células satélites quanto o números de mionúcleos foram maiores em levantadores de

elite do que em indivíduos não treinados. Esses autores concluíram que o máximo

crescimento das fibras musculares nestes atletas era dependente do maior conteúdo de

mionúcleos. No entanto, resultados controversos (29, 60-62) observados em diferentes

períodos de treinamento de força e tipos de contração, sugerem que a hipertrofia inicial

pode apresentar um limitado aumento no domínio mionuclear, sendo mantida a

quantidade de proteinas citoplasmáticas para cada núcleo, porém, posteriormente,

mionúcleos adicionais derivados de CS são necessários.
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Como resultado final da hipertrofia muscular, proteinas contráteis são

produzidas e integradas nas miofibrilas de fibras existentes. Este acréscimo na produção

de proteinas musculares requer um sustentado aumento nos processos de síntese

proteica em relação a degradação de proteinas. Esse aumento é dependente da regulação

da transcrição e tradução celular. Recentemente diferentes candidatos ao crescimento

muscular vêm sendo relatados na literatura como importantes mecanismos envolvidos

na regulação da hipertrofia muscular, como: o IGF-I e a Miostatina.

3. CANDIDATOS DO CRESCIMENTO MUSCULAR

IGF-I

Em 1976, Rinderknecht e Humbel (63) isolaram do soro humano, dois compostos

com estruturas semelhantes à insulina nomeados "fator de crescimento semelhante à

insulina 1 e 2" (IGF-1 e IGF-2), sendo o IGF-1 um fator importante na homeostase

muscular por meio dos processos de proliferação, diferenciação, crescimento e

sobrevivência celular (64).

Além da molécula circulante produzida pelo fígado em resposta ao hormônio do

crescimento (GH), existem outras isoformas de IGF-1 produzidas em vários tecidos,

incluindo o músculo esquelético (MGF), que exercem ações autócrinas-parácrinas (65).

Todas as isoformas de IGF-1 são processadas em uma proteina madura que

consiste num pequeno peptídeo de 70 aminoácidos com estrutura semelhante à da

insulina. Diferentes métodos usados em animais, incluindo a infusão de proteinas

recombinantes e a superexpressão do gene que codifica o IGF-1, vêm demonstrado a

importância desse fator no processo de hipertrofia muscular esquelética (66-68). A

participação do IGF-1 no crescimento celular se faz por dois mecanismos: 1) pela

ativação/diferenciação das células satélites que se fundem nas fibras musculares

auxiliando na regeneração e no crescimento muscular (69), e 2) pelo aumento da síntese

proteica advinda da ativação das vias de sinalização Akt/mTOR e MAPK (mitogen

activated protein kinase), sendo esta última envolvida principalmente na proliferação

celular (70).

Camundongos transgênicos que superexpressam IGF-1 apresentam hipertrofia

muscular, atenuação da atrofia relacionada à idade e incrementos na massa e força

musculares (67). Um mecanismo envolvido parece ser o aumento do número de

mionúcleos por meio da ativação de CS. Desta forma, está bem estabelecido que este
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hormônio exerce uma ação anabólica no músculo esquelético, levando à hipertrofia das

fibras musculares.

Embora não seja o único, o IGF-I é o principal ativador da via de sinalização

Akt/mTOR, sendo essa via também reconhecida como a via IGF/Akt/mTOR. O início

dessa sinalização é deflagrado pela ligação do IGF-I ao receptor de tirosina quinase tipo

I (IGF-IR), que semelhante ao receptor de insulina, é composto por duas subunidades 

extracelulares e duas subunidades  transmembrânicas, ligadas por pontes de dissulfeto

(Figura 2) (71).

Figura 2: Estrutura dos receptores de insulina e IGF-1.

Depois de ligado ao receptor, o IGF-1 promove a transfosforilação do mesmo,

resultando na fosforilação do substrato do receptor de insulina (IRS-1). Este ativa a

translocação da PI3K (phosphatidylinositol-3 kinase) para a membrana, que promove a

fosforilação do PIP2 (phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate) em PIP3 (phosphatidylinositol

3,4,5-triphosphate), causando a fosforilação e o recrutamento  da PDK1/2 (quinase

dependente de fosfoinositídeos) para o domínio PH (pleckstrin homology) do PIP3,

mesmo sitio que será recrutada a Akt e subseqüentemente fosforilada pela PDK1/2

(Figura 3).

Foi demonstrado que a hipertrofia de miotúbulos in vitro induzida por IGF-I

depende da via de sinalização celular iniciada pela PI3K e Akt, que leva à ativação da

mTOR (como mencionado acima). Alvos desta proteina são a p70S6k e a 4E-BP1. Desta

forma, este hormônio promove a síntese proteica, ao estimular o início da tradução.

Rapamicina, um inibidor seletivo da mTOR, bloqueou a hipertrofia muscular em todos

os modelos experimentais testados, sem causar atrofia em músculos controle (72).

P
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Figura 3: (A) Esquema da via de sinalização Akt/mTOR envolvida na regulação da massa
muscular. A ativação da via ocorre em resposta a diferentes fatores como a insulina, o IGF-1 e
outros ligantes do receptor de tirosina quinase. Após ligado ao receptor, o IGF-1 promove a
fosforilação do IRS1, que ativa a translocação da PI3K  para a membrana, com subsequente
fosforilação do PIP2 em PIP3, que recruta e fosforila a PDK. A PDK fosforila Akt, que é uma
grande ativadora da mTOR, uma serina/treonina quinase que regula os fatores de início da
tradução e alongamento. A Akt além de ativar mTOR, fosforila e inibe FOXO, um fator de
transcrição responsável pela ativação de genes constituintes de sistemas proteolíticos, como
ubiquitina-proteassoma e autofagia. (B) Mediadores da regulação da mTOR1. As proteinas
constituintes do complexo sensível à rapamicina,  mTOR1 ou TORC1, são: Raptor, mLST8, e
PRAS40. A Rheb  é uma pequena GTPase responsável em estimular mTOR. Esta pode ser inibida
por TSC 1/2, um importante inibidor endógeno da mTOR. O eixo TSC e AMPK tem importante
regulação na homeostasia da energia celular, e regulam a mTOR, inibindo-a. As setas indicam
ativação, as barras indicam inibição e os círculos verdes fosforilação.

Curiosamente, a administração de IGF-I a animais em jejum provocou a inibição

da expressão de proteinas envolvidas na proteólise via sistema ubiquitina-proteassoma,

que se mostrou elevada nos animais não tratados. Além disso, a adição deste hormônio

inibiu a expressão destas proteinas também em células musculares em cultura

submetidas a altas doses de glicocorticóides (73). Assim, o IGF-I, além de seus efeitos

anabólicos, atua também inibindo o processo de degradação proteica, via sistema

ubiquitina-proteassoma, uma vez que a Akt modula a transcrição de ubiquitinas ligases

BA
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ao regular a translocação nuclear dos fatores de transcrição FoxO1 e FoxO3. Quando

fosforilado pela Akt, as proteinas FoxO ficam retidas no citosol, permanecendo

incapazes de estimular a transcrição de atrogin-1 e MuRF1, que são proteinas-chave no

processo de proteólise dependente de proteassoma (74).

O IGF-I é capaz de estimular a proliferação, diferenciação e fusão das células

satélites, apresentando-se assim possivelmente como um importante mediador da

resposta ao treinamento de força. De fato, a expressão gênica do IGF-I se relacionou com

a hipertrofia das fibras musculares (75) e se mostrou elevada 48 horas após uma sessão

de treinamento de força para membros inferiores (76).

Singh e colaboradores (1999) (77) verificaram um aumento de 500% nos níveis de

IGF-I (sem fazer distinções das diferentes isoformas) no músculo quadríceps após 12

semanas de treinamento de força (80% de 1RM). De forma aguda, a expressão do mRNA

do MGF e IGF-IEa mostrou-se significativamente elevada após 2,5 horas da sessão de

exercício, também a 80% de 1RM (78). Um aumento significante da expressão do MGF

ocorreu após 10 séries de 6 repetições de extensão de joelhos a 80% de 1RM em

indivíduos jovens, mas não em idosos (78). Além do aumento da expressão das

isoformas de IGF-I no músculo após o exercício de força, também a capacidade de

ligação, afinidade e expressão do mRNA do receptor deste hormônio se mostraram

elevadas.

Miostatina

A Miostatina (Growth and differentation factor 8, GDF-8) é um membro da

superfamília de fatores de crescimento TGF-β (transforming growth factor – β) e tem como

função a regulação negativa da massa muscular. De fato, camundongos com inativação

do gene para Miostatina, apresentam um notório crescimento muscular e passaram a ser

conhecidos como “double muscling”(79). Até o momento já foram descritas mutações no

gene da Miostatina em diferentes espécies como, o gado da raça “belgian blue” e cães da

raça Whippet, sendo que ambos apresentavam músculos mais desenvolvidos quando

comparados aos animais com gene intacto, mostrando a importância da Miostatina na

regulação do desenvolvimento e crescimento muscular(80-82).

A Miostatina permanece em um estado latente com um pró-peptídeo inibitório.

Esse complexo pode ser regulado negativamente quando ligado a Folistatina ou FLRG

(Follistatin-related gene protein). No entanto, quando o complexo pró-peptídeo-miostatina
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é desfeito, a Miostatina se torna ativa, podendo interagir com o seu receptor de

membrana (Activina IIB) (Figura 4).

Figura 4: Após a sua síntese, a Miostatina (latente) é secretada para o meio extracelular. Após

passar por um processo de clivagem, a Miostatina é liberada do pró-peptídio, podendo exercer

sua ação de inibição da hipertrofia e hiperplasia (Miostatina ativa).

Lee e McPherron (2001)(83) foram os primeiros a demonstrar os mecanismos de

ação da Miostatina e como ela atua negativamente no crescimento muscular agindo na

inibição da proliferação dos mioblastos, e portanto, impedindo a progressão do ciclo

celular por meio da menor ativação de células satélites. Dessa forma, não apenas a

Miostatina, mas todos os constituintes envolvidos nesta cascata de sinalização merecem

atenção quanto à possível contribuição dessa via no desempenho muscular.

Recentemente foi demonstrado por Walsh e colaboradores (2007)(84), que tanto

alterações no gene da Folistatina quanto da  Activina IIB, avaliados em 115 homens e 278

mulheres entre 19 e 90 anos de idade, contribuíam para variações inter-inidivíduos em

relação a massa e força muscular.

Em 2004, foi relatado o primeiro caso de mutação no gene da Miostatina em uma

criança, cuja massa do quadríceps apresentava valores superiores aos de crianças do

mesmo gênero e de faixa etária superior (6.72 cm2 vs. 3.13±0.49 cm2), além da constatação

no aumento da força muscular (85). No entanto, por ser um estudo de caso, pouco se
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pode inferir sobre a relação entre a mutação do gene da Miostatina e a produção de força.

Neste sentido, SEIBERT e colaboradores (2001) (86), realizaram um estudo com 286

mulheres idosas e constataram a existência de 6 diferentes polimorfismos no gene da

Miostatina. Dentre os polimorfismos encontrados, somente o R153 teve associação com

o aumento na produção de força (Hand grip e flexão e extensão de joelhos).

Embora muitos estudos em modelos animais e em humanos já demonstraram a

importância da sinalização da via da Miostatina na regulação da massa muscular, pouco

ainda se conhece sobre a relação das alterações gênicas dos constituintes dessa via, na

modulação da massa e do desempenho muscular em seres humanos. Para isso, novos

estudos precisam ser realizados.

Além da importante contribuição genética da miostatina em promover

incrementos na massa e função musculares, esse sistema também pode ser modulado

pelo treinamento físico?

Um estudo realizado por Roth e colaboradores (2003) (87) demonstrou que o

treinamento de força, utilizando apenas contrações concêntricas, promoveu redução na

expressão gênica da Miostatina. A redução na expressão da Miostatina também foi

observada no estudo conduzido por Kim e colaboradores (2005) (88). Neste estudo foi

observado aproximadamente 40% de decréscimo no conteúdo de RNA mensageiro

(RNAm) de Miostatina, em homens e mulheres jovens, assim como idosos (homens) 24

horas após uma sessão aguda de treinamento.

Hulmi e colaboradores (2007) (89) avaliaram, de maneira elegante, o efeito agudo

e crônico do treinamento de força sobre a expressão da Miostatina. Neste trabalho, foram

realizadas biópsias do músculo vasto lateral, uma hora antes, uma hora após e 48 horas

após a sessão de treino, em duas condições diferentes: pré-treinamento (sujeitos

destreinados) e pós-treinamento de força (sujeitos treinados). Na primeira sessão aguda

de treino (indivíduos destreinados), o conteúdo de RNAm de Miostatina não apresentou

nenhuma variação significativa nas 3 biópsias realizadas. No entanto, após 21 semanas

de treinamento (indivíduos treinados), o conteúdo de RNAm de Miostatina apresentou

redução após uma hora, e este decréscimo foi ainda maior 48 horas após o término da

sessão de treino. Porém, é importante destacar que o nível basal de Miostatina (1 hora

antes da sessão), depois de 21 semanas de treinamento de força, estava maior do que na

condição pré-treinamento (início do estudo). Com relação ao receptor ActIIB, uma hora

após a primeira sessão de treino (indivíduos destreinados), o conteúdo estava reduzido,

e este permaneceu reduzido após 48 horas. Porém, após 21 semanas de treinamento, este
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efeito parece ser atenuado, podendo ser observada somente uma tendência de queda no

nível de expressão gênica do receptor ActIIB, nas biópsias retiradas após a sessão (1h e

48h após a sessão de treino).

Por sua vez, um estudo demonstrou que o conteúdo de Miostatina no músculo

(RNA mensageiro e proteina) e a concentração de Miostatina plasmática estavam

significativamente aumentados após 6 e 12 semanas de treinamento de força (90). Porém,

o conteúdo de FLRG (antagonista da Miostatina) no soro sanguíneo estava 127%

aumentado, enquanto que a expressão do receptor ActIIB encontrava-se reduzida. Uma

possível explicação para o aumento na expressão de Miostatina, pode estar associada ao

aumento da concentração de cortisol e do conteúdo de receptores para o mesmo no

músculo esquelético, observados no grupo treinado em relação ao grupo controle. A

elevação deste hormônio poderia ativar a transcrição do gene da Miostatina. Isto,

provavelmente, ocorre devido à presença de supostos elementos responsivos aos

glicocorticóides no promotor do gene da Miostatina (91). Mesmo com o conteúdo de

Miostatina aumentado, a força, a massa muscular e o volume da coxa estavam com

valores maiores do que os observados no grupo controle, confirmando a eficiência do

treinamento em promover hipertrofia e aquisição de força. Além disso, embora a

Miostatina estivesse aumentada, houve também aumento da expressão de FLRG e

redução na expressão do receptor ActIIB. Isto sugere a ocorrência de um mecanismo

contra regulatório sobre a ação da Miostatina.

Dessa forma, possíveis candidatos envolvidos na regulação da massa muscular

(IGF-I, Miostatina e outros) vêm sendo sugeridos importantes mediadores desse

fenômeno, o que torna a hipertrofia muscular, uma regulação complexa.
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