










 ENDOCRINOLOGIA 

MUSCULAR 
 





MÚSCULO ESQUELÉTICO 



 ENDOCRINOLOGIA 

MUSCULAR 
 



ENDOCRINOLOGIA 

MUSCULAR 











Ex imp 2020 fís e resposta metab e hormonal 



Ex imp 2020 fís e resposta metab e hormonal 







 ENDOCRINOLOGIA 

MUSCULAR 
 

SECRETOMA MUSCULAR 

FORMADO POR 319 PROTEÍNAS 

ISOLADOS 6255 PRODUTOS DE 

EXPRESSÃO GENÉTICA 



EXERCÍCIO FÍSICO E REPERCUSSÕES 

HORMONAIS 

O exercício físico produz drámaticos desafios aos mecanismos 

homeostáticos. 

Em resposta ao exercício agudo podemos observar o aumento de 

determinadas respostas metabólicas 10 ou mais vezes. 



EXERCÍCIO FÍSICO E SUAS 

REPERCUSSÕES HORMONAIS 

Tanto a atividade física aeróbica, quanto a anaeróbica provocam 

significativas repercussões hormonais. 

O exercício de resistência provoca uma aguda resposta hormonal. 

Os estudos têm demonstrado que essa resposta aguda é mais crítica 

para o crescimento muscular e a remodelação do músculo, que as 

mudanças crônicas observadas em repouso.  



SISTEMA ENDÓCRINO E TREINO 

  O sistema endócrino é o fator determinante na adaptação  

     fisiológica ao exercício físico. 

  Através da modulação dos processos anabólico X catabólico. 

  A proporção testosterona X cortisol é um excelente marcador 

     do balanço anabólico X catabólico. 

  As variações dos  níveis de IGF1 circulante são um excelente 

     marcador de treino adequado ou overtraining, bem como de  

     balanço energético negativo. 



Os hormônios anabólicos, testosterona e superfamília do GH, elevam-

se precocemente, 10 à 30 minutos, após o estímulo adequado do 

exercício de resistência. 

EXERCÍCIO FÍSICO E SUAS REPERCUSSÕES 

HORMONAIS 



 Protocolos que envolvem elevado volume de treino, de intensidade moderada a 

elevada, com curtos períodos de descanso e utilizando grandes grupos 

musculares, tendem a provocar importantes elevações hormonais agudas de : GH, 

Testosterona e Cortisol, comparados com pequeno volume de treino, alta 

intensidade e longos intervalos de descanso. 
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HORMONAIS 

Intensidade 

Volume 

Intervalo de descanso 

Seleção e sequência de exercícios 

Velocidade da repetição 

Frequência 

A Prescrição e Manipulação do Programa de Exercícios: 

 



EXERCÍCIO FÍSICO E SUAS 

REPERCUSSÕES HORMONAIS 

Três Fundamentais Conceitos para Maximizar as 

Adaptações do Sistema Neuromuscular 

Sobrecarga progressiva = aumento do recrutamento de motoneurônios 

Variação 

Especificidade = interação hormônio-tecidual  
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Variáveis a Serem Observadas 

Predisposição genética 

Sexo 

Nível de treinamento 

Potencial de adaptação 

Idade 

Gordura corporal 
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  Síntese das 

proteínas 

contráteis dos 

mionúcleos 

GH imp. e musculo 

Aumenta  

Síntese Proteica 

Inibe  

Proteólise 



Endocr.Rev.1998;19:717-97 

 ATIVIDADE 

DO GH 

EXERCÍCIO FÍSICO 

 CARACTERÍSTICA  

MOLECULAR DO GH 

MODULA 



Band 1 

Band 2 



Gs 



MAIS DE 100 DIFERENTES  

TIPOS  GH ESTÃO 

PRESENTES 

 NA CIRCULAÇÃO  



EXERCÍCIO FÍSICO E PRODUÇÃO DE GH 

Potencialmente todos os tipos de exercícios estimulam a secreção de GH. 

Normalmente, depois de 10 à 20 minutos de iniciado o exercício, os níveis 

de GH plasmático se elevam marcadamente. 

Tais níveis se mantém elevados durante 2 horas  

    após haver cessada a atividade física. 



GH E ESPORTE  

Os níveis plasmáticos de GH elevam-se logo após ao início do exercício 

     físico.(1) 

 Pico máximo: 30 `a 50 minutos do exercício físico e 

     mantém-se elevado durante 2 horas após haver cessada 

     a atividade física.    

A elevação do GH é precedida por aumento dos ácidos  

     graxos livres circulantes.(2) 

 Esse aumento dos ác.graxos livres exerce um efeito  

     poupador de glicogênio.(2)  

 

Metabolism,1963;12:577-9.(1) 

Science,1965;150:1051-3.(2) 

JCEM.1999;84:4570-7.(3) 

Br.J.Sports Med.1997;31:267-8.(4) 

N.Engl.J.Med.2004;351:847-9.(5) 

Br.Med.J.1976;2:914-5.(6) 



EXERCÍCIO FÍSICO 

E PRODUÇÃO DE GH 

Exercício de intensidade moderada (10RM) com curto período de 

descanso (1 min.) provoca maiores elevações de GH e T, que os de 

alta intensidade (5RM) com longo período de descanso ( 3 min.). 

Exercícios com oclusão vascular provocam significativo aumento da 

produção de GH, mas não de T. 

Os exercícios que provocam maior stress metabólico  

    são os que provocam maior liberação de catecolaminas 

    e GH.  
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No Rest 

With Rest 







+616% 
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