


MÚSCULO, SAÚDE E LONGEVIDADE 

O músculo esquelético, é muito mais do que um tecido importante 

para a locomoção humana. 

Além de ser uma grande glândula endócrina, o músculo é um robusto 

marcador de saúde. 

Manter a massa muscular, através da vida, é imprescindível para 

promover melhor performance atlética e longevidade. 
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INFLAMAÇÃO SUB-CLÍNICA 

MÚSCULO UMA GLÂNDULA ENDÓCRINA 



Musculo gland endocr 2015 

MÚSCULO UMA GLÂNDULA ENDÓCRINA 



MÚSCULO UMA GLÂNDULA ENDÓCRINA 



 O potencial do músculo esquelético para induzir stress metabólico é 

refletido por sua capacidade em aumentar o gasto energético em 

1000 vezes do repouso até o pico máximo de exercício, para 

satisfazer as demandas do mesmo.   

RESTRIÇÃO CALÓRICA E 

REPERCUSSÕES HORMONAIS  

EXERCÍCIO FÍSICO E O EIXO HIPOTÁLAMO-

HIPÓFISE-ADRENAL 



Estratégias nutricionais 2016 aula 
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A acelerada demanda metabólica do músculo, não aconteceria sem a 

robusta resposta hepática. 

Sem essa resposta, a sustentação do E.F. seria impossível. 

O fígado armazena, libera e recicla a energia.  

EXERCÍCIO FÍSICO E A RESPOSTA 

 HEPÁTICA 
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HORMONAIS  



O E.F. provocaria severa hipoglicemia, caso não houvesse a rápida 

liberação de energia, via glicose. 

Boa parte da energia advinda do fígado é provienente da oxidação de 

ácidos graxos mobilizados do tecido adiposo. 

As adaptações que ocorrem, imediatamente, no início do E.F., 

facilitam a reposição das reservas de glicogênio. 

EXERCÍCIO FÍSICO E A RESPOSTA 

 HEPÁTICA 
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 LEA: baixa energia disponível < 30Kcal/Kg de FFM/dia 

 

 

 EA= energia ingerida (Kcal) - energia gasta no exercício 

                                               FFM 

 

 RED-S: Relative Energy Deficiency in Sport  

ENERGIA DISPONÍVEL 
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 Triad: baixa energia disponível e alterações na função menstrual 

e saúde óssea. 

 

 RED-S: Relative Energy Deficiency in Sport  
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ANABOLISMO 
SAUDÁVEL 

2016 SP 
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AMENORRÉIA HIPOTALÂMICA FUNCIONAL 

Ausência de menstruação, por alterações do eixo H-H-Ovário, sem a 

presença de doença anatômica ou orgânica. 
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AMENORRÉIA HIPOTALÂMICA 

ETIOLOGIA 

Exercício em excesso 

Dietas restritivas 

Stress psicológico 

Anorexia nervosa 
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Triad in imp female 2018 
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 Nas mulheres com LEA< 30Kcal/Kg de FFM/dia, a probabilidade 

é que mais de 62% desenvolvam disfunções menstruais. 

 Essas disfunções podem ser alterações da fase luteínica, 

anovulação e oligomenorréia. 

 A severidade dos distúrbios menstruais não está correlacionada 

com a magnitude do déficit  energético. 

ENERGIA DISPONÍVEL E ALTERAÇÕES 

MENSTRUAIS 
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Med.Sci.Sports.Exerc.2018:551-61 



 Atletas amenorreicas têm percentual de tecido gorduroso absoluto 

e relativo inferior as eumenorreicas. 

 Atletas amenorreicas apresentam RMR reduzido quando 

comparadas com eumenorreicas, tal redução gira em torno de 8%. 
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AMENORRÉIA HIPOTALÂMICA 

CONSEQUÊNCIAS 

Perda de massa óssea 

Alterações estéticas: cabelo e unhas 

Alterações psicológicas 
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AMENORRÉIA HIPOTALÂMICA 

QUAL A CONDUTA TERAPÊUTICA???? 
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AMENORRÉIA HIPOTALÂMICA 

CONDUTA 

Intervenção nutricional 

Intervenção na atividade física 

Intervenção hormonal 

Intervenção psicológica 
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AMENORRÉIA HIPOTALÂMICA 

CONSEQUÊNCIAS HORMONAIS 

Disfunção Tireoideana 

Hipercortisolismo 
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ENERGIA DISPONÍVEL 
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 O padrão energético ideal é considerado: >45Kcal/Kg de FFM/dia, 

embora sempre tenhamos que levar em conta as variabilidades 

individuais. 



INSULINA 

 Nas mulheres amenorreicas encontramos aumento da 

sensibilidade à Insulina e baixos níveis da mesma. 

 Os níveis de Insulina se relacionam com os pulsos de GnRH tanto 

em homens, quanto em mulheres. 
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GH E IGF1 

 Dentre os fatores que controlam a secreção de GH, temos a 

Ghrelina. 

 GH ajuda a manter a euglycemia em estado de LEA, favorecendo a 

oferta energética advinda do tecido adipose. 

 Mulheres amenorreicas tendem a ter níveis mais baixos ou elevados 

de GH, mas, principalmente, níveis muito reduzidos de IGF1, quando 

comparadas com eumenorreicas. 
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GH E IGF1 
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 As mulheres amenorreicas também apresentam níveis mais 

elevados de IGFBP1. 

 A LEA também provoca resistência periférica em homens. 

 Quedas extremamente significativas de IGF1 também são 

observadas em homens anoréticos ou com LEA. 



CRH E CORTISOL 

 Mulheres amenorreicas apresentam níveis mais elevados do 

Cortisol basal, noturno e na urina de 24 h do que as eumenorreicas. 

 Tanto CRH quanto a hypercortisolemia alteram a pulsatibilidade do 

GnRH. 

 Mulheres amenorreicas além de apresentar níveis mais elevados de 

Cortisol, apresentam níveis mais baixos da glycemia que as 

eumenorreicas, isso justifica o decréscimo da performance 

neuromuscular. 
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LEA E EIXO H-H-G 

 Indivíduos com LEA apresentam a amplitude dos pulsos de LH 

diminuidos, bem como a secreção pulsátil total. 

 Os níveis de E2 e P4 urinários são baixos nas mulheres 

amenorreicas. 
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 Homens normais submetidos a jejum de 72 hs, apresentaram severa 

queda dos níveis de Testosterona total, comparado com os níveis 

pré-jejum. 

 Esses homens quando receberam Leptina recombinante, nesse 

período de jejum, não apresentaram queda dos níveis de Tt. 



LEA E EIXO H-H-G 
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 Em muitos homens, com LEA, os elevados níveis de Cortisol 

suprimem a Tt, sem diminuir os níveis de LH, condição conhecida 

como exercise-hypogonadal male condition- EHMC. 



EXERCÍCIO FÍSICO E O EIXO HIPOTÁLAMO-

HIPÓFISE-ADRENAL 

Do repouso ao início do exercício físico, há uma quebra exponencial da 

homeostase, provocando um severo stress metabólico. 

A mobilização dos substratos extracelulares é, totalmente, dependente 

da integração dos sistemas: SNAutônomo e SE. 

Com o objetivo de disponibilizar o aumento de carboidratos e gorduras. 
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GLICOCORTICÓIDES 

O exercício físico provoca severo estímulo hipotalâmico, tanto a nível 

de CRH, quanto AVP. Essas secreções são diretamente proporcionais 

a intensidade do exercício.  

Em humanos, os pulsos de ACTH e a secreção de AVP são conjuntas 

e paralelas durante o exercício. 

RESTRIÇÃO CALÓRICA E 

REPERCUSSÕES HORMONAIS  



RESTRIÇÃO CALÓRICA E REPERCUSSÕES 

HORMONAIS  



EXERCÍCIO FÍSICO E O EIXO HIPOTÁLAMO-

HIPÓFISE-ADRENAL 

Do repouso ao início do exercício físico, há uma quebra exponencial da 

homeostase, provocando um severo stress metabólico. 

A mobilização dos substratos extracelulares é, totalmente, dependente 

da integração dos sistemas: SNAutônomo e SE. 

Com o objetivo de disponibilizar o aumento de carboidratos e gorduras. 

RESTRIÇÃO CALÓRICA E 

REPERCUSSÕES HORMONAIS  
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 Tanto a síntese proteica, quanto a proteólise são afetadas pelos GC. 

 A primeira a ser afetada, entretanto, é a diminuição da síntese 

proteica. 

 A elevação crônica dos níveis de GC, quer seja endógena ou 

exógena, além de produzir perda de massa muscular tende a induzir à 

resistência anabólica. 
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 O excesso crônico de GC provoca perda de força e massa muscular. 

 Diminuição da capacidade das fibras musculares de captarem 

aminoácidos dos fluidos extracelulares. 

 Diminuição conteúdo ribossomal 

 Diminuição da eficiência da translação proteica 

CORTICÓIDES E A DIMINUIÇÃO DA SÍNTESE 

PROTEICA 
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 A degradação proteica é também ativada, via 

proteossoma, quando os níveis de L-Leucina são 

insuficientes. 

 A falta de signalização via mTORC1 leva a perda de 

    massa muscular ou a atrofia da mesma. 

Biochem.Biophys.Res.Commun 2005;336:660-6 

Cell,2009;136:521-34 

O MEIO-AMBIENTE ANABÓLICO 
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Corticoides e musc esque. 
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 Atividade física intensa e esportes estão associados com profundas 

alterações no sistema endócrino e produção de citoquinas. 

 Inúmeros mecanismos provocam alterações nos níveis dos 

hormônios tireoideanos advindas do intenso exercício físico e, muitas 

vezes, associados a inadequado aporte nutricional. 

EXERCÍCIO FÍSICO E O EIXO H-H-T 
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Sint Hs Ts 2017 
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EUTHYROID SICK SYNDROME 

 Mulheres atletas, quando submetidas, tão sómente, a 4 dias de baixa 

ingesta calórica, já ocorre redução dos níveis de T3 e T3livre e aumento 

de T3r e discreta elevação de T4. 

Am.J.Physiol.1994:817-23 

Am.J.Physiol.1993:924-30 

Exercicio e stress sist 
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EUTHYROID SICK SYNDROME 

 Há portanto, diminuição periférica da conversão de T4 para T3,  

aumento da conversão de T4 para T3r ou diminuição da habilidade de 

degradar T3r. 

 Do ponto de vista laboratorial também costuma-se observar aumento 

dos níveis de Cortisol e Adrenalina, baixos níveis de albumina e 

selênio. 
J.Endocr.Invest.1992:437-41 

Surgery,1998:560-7 

Acta Chir Scand.1984:273-6 

Perif metabol dos HT eutir sick 
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NFK-B 
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