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INTRODUÇÃO
O músculo esquelético (doravante apenas músculo) integra 

40-55% da massa corporal.1,2 Serve à movimentação, ao metabo-
lismo energético e à qualidade de vida particularmente do idoso, 
em termos de independência e performance física.2 Alimentos 
e exercícios adequados otimizam-no prevenindo a obesidade.1  
A manutenção muscular envolve hormônios, citocinas, nutrientes e 
carga mecânica que determinam a síntese ou degradação proteica.2

OBJETIVO
Analisar a interação entre esteroides sexuais e fatores que in-

fluenciam a manutenção muscular.

MÉTODOS
Busca bibliográfica na United States National Library of 

Medicine (PubMed), Biblioteca Cochrane, Biblioteca de Medicina 
Baseada em Evidência do British Medical Journal, Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e 
Scientific Electronic Library Online (SciELO), selecionando-se 58 
artigos preferencialmente a partir de 2008, utilizando as seguintes 
palavras-chave: estradiol, testosterone, dehydroepiandrosterone, ske-
letal muscle, mitochondria (Tabela 1). Os artigos foram escolhidos 
pelo grau de esclarecimento sobre o mecanismo de ação hormonal 
na manutenção e crescimento muscular, e obtidos por meio da co-
nexão VPN2 da Universidade de São Paulo. Os níveis de evidência, 

quando especificados no texto, basearam-se no Oxford Centre for 
Evidence-based Medicine (maio 2001);3 quando o nível não estiver 
especificado, será considerado como de nível 5.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com finalidade didática, os resultados e a respectiva discus-

são serão apresentados em tópicos como segue abaixo.

Níveis circulantes de esteroides sexuais
No homem, aos 35-50 anos de idade, o nível de testosterona cir-

culante diminui anualmente em 1-3%, acompanhando-se de redução 
da massa e qualidade muscular (força por unidade de massa). Depois 
dos 50 anos de idade, a perda é avaliada em 1-2% anuais, chegan-
do a 49% aos 80 anos (Figura 1) (nível 3).4,5 Na mulher, aos 35-40 
anos de idade, sucede a diminuição gradual dos níveis de estradiol-17β 
(doravante apenas estradiol) e testosterona, intensificando-se após os 
55 anos com perda de massa e qualidade muscular. A diminuição de 
estradiol afetaria particularmente a qualidade muscular.6,7

No homem, 2-2,5% do nível circulante de testosterona cons-
tituem a fração livre (não ligada a proteínas); 44-73,8% ligam-se 
à globulina ligante de esteroides sexuais e 23,7-54% à albumi-
na.8,9 Na mulher, 1-1,9% do nível circulante de estradiol consti-
tuem a fração livre; 39,7-69% estão unidos à globulina ligante de 
esteroides sexuais e 30-58,3% à albumina. A fração biodisponível 
é a soma das frações livre e ligada à albumina (Tabela 2).8,9
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Tabela 1. Estratégia de busca para sexual steroids and skeletal muscle por meio dos bancos de dados PubMed, Biblioteca 
Cochrane, Biblioteca de Medicina Baseada em Evidência do British Medical Journal (BMJ), Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Scientific Electronic Library Online (SciELO) com auxílio da conexão USP VPN2 e 
também do Google, preferencialmente entre 2008 e 2011

Banco de dados Pub Med* Cochrane† BMJ‡ LILACS§ SciELO||

Revisão narrativa 31 1 1 1
Protocolo clínico 11
Estudo experimental 8
Comentário 1
Revisão sistemática 1 3
Total 52 3 1 1 1

Medical Subject Headings (MeSH): estradiol, testosterone, dehydroepiandrosterone, skeletal muscle, mitochondria; *Serviço da United States National Library of 
Medicine; †Biblioteca Cochrane; ‡Biblioteca de Medicina Baseada em Evidência do British Medical Journal (BMJ); §Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (Lilacs) e ||Scientific Electronic Library Online.
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Nos capilares, as proteínas ligantes interagiriam com a glicá-
lix endotelial determinando a liberação e difusão dos esteroides 
sexuais; também haveria a união do complexo esteroide globu-
lina ligante com a megalina, realizando a endocitose aparente-
mente mais eficaz que a difusão.9

Esteroides sexuais e crescimento muscular
O emprego de esteroides para aumentar a massa muscular 

iniciou-se ao redor de 1940 tanto em animais de corte como 
em fisiculturistas.10,11 Implantes contendo estrógenos ou an-
drógenos determinam aumento de aproximadamente 20% da 
massa muscular (carne) no gado bovino, mais acentuado quan-
do se associam ambos esteroides (nível 3).12-14

O crescimento muscular pós-natal decorre de hipertrofia das 
miofibras preexistentes cujo pré-requisito é a multiplicação dos 
mionúcleos em virtude da existência do domínio nuclear, cada 
mionúcleo regulando determinado volume de miofibrilas.15 
Como os mionúcleos não se multiplicam em condições natu-
rais, as células satélites ou miossatélites, situadas entre o sarco-
lema e a lamina basal das miofibras, multiplicam e diferenciam-
-se em mioblastos, que se integram às miofibras, fornecendo os 
núcleos necessários ao crescimento muscular (Figura 2).1,12,13,15

Costumeiramente atribuem-se, à classe dos esteroides andro-
gênico-anabólicos constituídos por testosterona e afins, os efeitos 
ligados à diferenciação sexual (androgênicos) e retenção de nitrogê-
nio (anabólicos).16 Como estradiol e afins também são anabólicos, 
há necessidade de reciclar este conceito (nível 3).17,18 No homem, 
os androgênico-anabólicos são usados no hipogonadismo e na per-
da muscular progressiva associada à idade (sarcopenia) ou ligada à 
enfermidade em qualquer idade (miopenia), decorrente de dimi-
nuição da síntese proteica e ativação da apoptose muscular, com 

diminuição progressiva da capacidade funcional e aumento do ris-
co de quedas, fraturas, dependência e morte precoce.4,19 O exercício 
físico concomitante facilita a adaptação muscular (desenvolvimen-
to por carga) e diminui este risco (nível 1).20-25 Na mulher adulta 
com hipogonadismo e na menopausada, em que o músculo está 
comprometido, além de estradiol é possível o uso de testosterona 
e seus precursores para tratar ou prevenir a astenia e sarcopenia.4,19 
Doping (aumento ilícito do rendimento muscular) é o uso de este-
roides androgênico-anabólicos para aumentar a massa e qualidade 
muscular além do natural em doses suprafisiológicas.11,16,26

Estradiol também aumenta o desenvolvimento muscular, ati-
vando a proliferação e diferenciação de células satélites, e preservan-
do a população de mioblastos através de ação antiapoptótica (nível 
3).17,27 Adicionalmente, o estradiol fortalece a ligação da miosina a 
actina, essencial à contração muscular (Figura 3) (nível 3).27

Pró-hormônios e ação hormonal
Deidroepiandrosterona e seu sulfato são pró-hormônios de 

testosterona e estradiol.28,29 No homem adulto, os níveis circulan-
tes do sulfato de deidroepiandrosterona atingem o zênite aos 20 
anos de idade e começam a declinar aos 30. Em menopausadas, 

Figura 1. Diminuição etária da qualidade muscular 
conforme a atividade física (treinamento, atividade normal 
e sedentarismo). A qualidade muscular do indivíduo de 80 
anos que treina (seta) corresponde à do sedentário de 50 
anos de idade.5

Figura 2. Processo de hipertrofia das miofibras.15

Tabela 2. As frações circulantes de testosterona no homem 
e estradiol na mulher8,9

Fração
Homem (testosterona) 

(%)
Mulher (estradiol) 

(%)
Livre A 2-2,5 1-1,9
Ligada à SHBG 44-73,8 39,7-69
Ligada à albumina B 23,7-54 30-58,3
Biodisponível (A+B) 25,7-56,5 31-60,2

SHBG = proteína ligadora de hormônios sexuais.
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os níveis circulantes são em média 80% menores àqueles existen-
tes em mulheres de 20 anos de idade (nível 3).30

Deidroepiandrosterona é secretada principalmente na zona reti-
cular das ad-renais onde, como também no fígado, é sulfatada pela 
sulfotransferase, aumentando sua meia-vida; nos tecidos-alvo, o sul-
fato de didroepiandrosterona é hidrolisado pela sulfatase (nível 3).31

Receptores esteroidianos
Testosterona atua no músculo em parte após conversão em di-

-hidrotestosterona pela 5α-redutase, e estradiol pela aromatase.29 
É desconhecida a proporção do efeito muscular devida à testoste-
rona, di-hidrotestosterona e ao estradiol, mas ratos orquiectomi-
zados tratados com estradiol ou testosterona ou di-hidrotestos-
terona ganham músculo, sendo o efeito mais acentuado com as 
últimas; acredita-se haver divisão funcional entre os hormônios 
com superposição de efeitos.4,18 Assim, por exemplo, a modula-
ção de genes que aumentam a síntese de glicogênio e utilização 
de ácidos graxos pelo músculo é feita pelo estradiol, cabendo à 
di-hidrotestosterona modular genes que geram a sinapse neuro-
muscular, transmissão do sinal neural, transporte de oxigênio e 
síntese de poliaminas.18

Testosterona e di-hidrotestosterona atuam por mecanismos 
genômico e não genômico, este sem ativação gênica imediata.  
No genômico, de ação mais lenta, a ligação com receptor ativa dire-
tamente o gene.32 No não genômico, de ação mais rápida, há intera-
ção com receptor androgênico membranar acoplado à proteína G ou 
com vias sinalizadoras.33,34 No exercício físico há aumento temporário 
dos níveis circulantes de testosterona total e livre que estimulam a 
síntese e diminuem a degradação proteica, aumentam o reaproveita-
mento de aminoácidos e ativam as células satélites (nível 3).35,36

Estradiol atua por meio de três receptores: α, β e receptor es-
trogênico acoplado à proteína G localizado no retículo endoplásmi-
co.37 Os efeitos não genômicos de estradiol elicitam respostas rápi-
das envolvendo vias sinalizadoras, ativadas de modo dependente ou 

independente do receptor estrogênico.38,39 A aromatase também se 
localiza no retículo endoplásmico, próxima ao receptor estrogênico.40

Esteroidogênese muscular
O nível de deidroepiandrosterona muscular depende do teor 

deste esteroide circulante, mas os níveis de testosterona e estra-
diol dependem da esteroidogênese local.30,31 As células satélites 
e miofibras contêm sulfatase, aromatase, 17β-hidroxiesteroide 
desidrogenase e 3β-hidroxiesteroide desidrogenase (Figura 4).31

Em ratos, os níveis basais musculares de testosterona livre e 
di-hidrotestosterona são maiores em machos, mas, quanto à dei-
droepiandrosterona não diferem entre os sexos.30 Os níveis mus-
culares de deidroepiandrosterona, testosterona e di-hidrotestos-
terona, bem como a expressão muscular de 17β-hidroxiesteroide 
desidrogenase e 3β-hidroxiesteroide desidrogenase aumentam 
em ambos os sexos após o exercício, o mesmo acontecendo com 
o sulfato de deidroepiandrosterona também nos dois sexos.30 
Graças ao exercício, esses estímulos aumentam massa, qualidade, 
metabolismo energético e capacidade antioxidante muscular.30

Di-hidrotestosterona ativa a expressão de genes associados com a 
síntese proteica e proliferação celular aumentando a massa muscular 
e, através de mecanismo não genômico, ativaria vias sinalizadoras, 
elevando a produção de adenosina trifosfato, responsável pela quali-
dade muscular.30 Esse mecanismo acaba falhando no idoso em razão 
do hipogonadismo. Na menacma, a mulher preenche suas necessi-
dades musculares, convertendo deidroepiandrosterona em testoste-
rona, a seguir em estradiol e di-hidrotestosterona. Por isso, apesar de 
o nível circulante de testosterona ser mais elevado no homem, cujo 
desenvolvimento muscular é maior, a adaptação muscular também 
ocorre na mulher. Mas na menopausada, a esteroidogênese local se-
ria insuficiente para sanar o déficit estrogênico e manter a qualida-
de muscular.6 Neste contexto, o metabólito da di-hidrotestosterona 
com ação estrogênica, 5α-androstane-3α, 17β-diol, ainda não tem 
um papel definido.41

Figura 3. Efeitos do estradiol sobre a qualidade muscular.6 
RE = receptor estrogênico. DNA = ácido desoxirribonucleico. 
GPER = receptor estrogênico acoplado à proteína G1 
localizado no retículo endoplásmico.

Figura 4. Esteroidogênese muscular. DHEA, 
SDHEA = deidroepiandrosterona e seu sulfato; 
17β-HSD = 17β-hidroxiesteroide desidrogenase; 
3β-HSD = 3β – hidroxiesteroide desidrogenase; 
3α-HSD = 3α-hidroxiesteroide desidrogenase.
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SISTEMA HORMÔNIO SOMATOTRÓPICO/FATOR 
INSULINOIDE DE CRESCIMENTO 1

Na produção de hormônio somatotrópico atuam no mínimo 
seis fatores: dois hormônios hipotalâmicos (hormônio liberador de 
hormônio somatotrópico e somatostatina), três hormônios este-
roidianos (testosterona, di-hidrotestosterona e estradiol) e o teor 
de gordura abdominal visceral, associada com menor produção de 
grelina (do inglês ghrelin onde gh indica a sua ação liberadora do 
hormônio de crescimento).38,39,42,43 Grelina teria o duplo efeito de 
aumentar a liberação de hormônio do crescimento e inibir a ação 
de somatostatina (nível 3).44 Hormônio somatotrópico aumenta 
a massa e qualidade muscular por meio das células satélites e mi-
tocôndrias.45 Seu nível circulante diminui em 1% ao ano após os 
30 anos de idade e cerca de 30% dos idosos com mais de 60 anos 
têm déficit do hormônio e fator insulinoide de crescimento 1; a 
diminuição decorreria do aumento do tônus somatostatinérgico.42

As ações do hormônio somatotrópico são realizadas através de 
seu receptor, porém, muitos efeitos são mediados por fator insu-
linoide de crescimento 1 de origem hepática ou suas isoformas 
produzidas no músculo, sob ação de di-hidrotestosterona por 
splicing alternativo, principalmente a isoforma 1Ea, similar ao 
fator hepático, e a isoforma 1Ec, conhecida como fator mecano 
de crescimento, recrutada quando há dano ou estresse mecânico 
muscular (nível 3).45,46 O fator mecano estimula a proliferação de 
células satélites e síntese de miofibrilas, ao passo que a isoforma 
1Ea modula a diferenciação de células satélites em mioblastos e a 
respectiva fusão às miofibras.12,35,47 Os principais determinadores 
do crescimento corporal pós-natal seriam o fator insulinoide de 
crescimento 1 e suas isoformas de origem autócrina ou parácrina.48

O efeito muscular da coadministração de testosterona e soma-
totrópico seria maior que o uso isolado de ambos (nível 2).49 No 
envelhecimento associado com diminuição da sensibilidade à in-
sulina devido à alteração pós-receptora, a atividade de fator insuli-
noide de crescimento 1 diminui, aumentando o déficit muscular.50

Mesmo na ausência de estradiol, o fator insulinoide de crescimen-
to 1 ativaria o receptor estrogênico por meio de vias sinalizadoras.36 
Estradiol também aumenta a concentração de receptores de fator in-
sulinoide de crescimento 1, favorecendo a ativação das proteínas do 
substrato do receptor de insulina, mediadoras de vias sinalizadoras.51

Citocinas
Há equilíbrio entre os efeitos anabólicos do sistema hormônio 

somatotrópico/fator insulinoide de crescimento 1 e os efeitos cata-
bólicos, principalmente de interleucina-6, na proteína muscular.36 
Esta citocina é pró-inflamatória e aumenta a produção de proteínas 
ligantes de fator insulinoide de crescimento 1 no músculo, dimi-
nuindo a sua ação. Este efeito é recíproco porque o fator insulinoide 
infrarregula a produção de citocinas pró-inflamatórias (nível 3).52  
O hipogonadismo menopausal aumenta as citocinas pró-inflama-
tórias interleucina-6 e fator de necrose tumoral α, responsáveis pela 
inflamação muscular de baixo grau nesta fase. A ação anti-inflama-
tória do estradiol resulta da redução local destas citocinas.53

Mitocôndrias e radicais oxidantes
As mitocôndrias regulam a respiração celular e a fosforilação 

oxidativa que origina os elétrons responsáveis pelo gradiente eletro-
químico que sintetiza trifosfato de adenosina. O produto colateral 
é a produção da maior parte de radicais oxidantes no organismo.53

O receptor β localiza-se na matriz mitocondrial, participando 
da regulação do gradiente eletroquímico e da expressão do genoma da 
organela (nível 3).54 A exclusão experimental do receptor β determina 
diminuição da qualidade muscular.18 A aromatase também se situa na 
matriz mitocondrial, facilitando a utilização do estradiol.53

A diminuição do nível circulante de estradiol na menopausa ele-
varia a vulnerabilidade celular ao estresse oxidativo pelo aumento 
da fração de receptor β livre, pois a ligação dos estrógenos ao re-
ceptor β estabilizaria o potencial de membrana das mitocôndrias, 
reduzindo tal vulnerabilidade.53 Através de mecanismo genômico, 
estradiol promoveria a produção de energia por fosforilação oxida-
tiva e diminuiria a geração mitocondrial de radicais oxidantes que 
afetariam o ácido desoxirribonucleico mitocondrial, induzindo a 
mutações responsáveis por doenças relacionadas à idade.54 Todavia, 
falta ao estradiol a capacidade de reverter as mutações acumuladas, 
constituindo uma explicação de sua impotência na reversão de  
doenças cardiovasculares nos estudos da Womens’ Health Initiative.54

O mecanismo da influência de testosterona sobre as mito-
côndrias dos miócitos seria a conversão para estradiol, estímulo 
genômico da biogênese mitocondrial, estímulo da interação 
com cofatores que regulam a expressão de proteínas de desa-
coplamento ou associação direta com o genoma mitocondrial, 
alterando a formação de radicais oxidantes.55

As mitocôndrias estão envolvidas na apoptose, forma de 
morte celular responsável pela remoção de células de tecidos, 
desempenhando papel crítico no desenvolvimento e manu-
tenção do músculo, sobretudo na atrofia resultante do desuso 
muscular crônico e sarcopenia. O exercício atenuaria algumas 
etapas pró-apoptóticas que ocorrem nestas condições.56

CONCLUSÃO
Estradiol e testosterona atuam no músculo, efeito otimizado 

por alimentos e exercícios adequados. O dispositivo esteroidogê-
nico local converte pró-hormônios em testosterona, di-hidrotes-
tosterona e estradiol, fomentando a manutenção e crescimento 
muscular. O maior desenvolvimento muscular no homem é de-
terminado por nível circulante mais elevado de testosterona, mas 
a esteroidogênese local possibilita a adaptação muscular na mu-
lher. A ação do hormônio somatotrópico seria direta ou através do 
fator insulinoide de crescimento 1 ou suas isoformas produzidas 
localmente. Estradiol beneficiaria o músculo diminuindo o efeito 
catabólico local de citocinas. Enquanto estradiol ativaria a fosfori-
lação oxidativa através do receptor estrogênico β situado na matriz 
mitocondrial, o mecanismo de ação mitocondrial de testosterona é 
menos esclarecido. Reduzindo a concentração de radicais oxidan-
tes, estradiol diminuiria a geração de mutações do ácido desoxirri-
bonucleico mitocondrial no decorrer da vida, mas não reverteria a 
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mutação já ocorrida. Dada a sua importância, deve ser enfatizada a 
necessidade de exercício constante para a preservação da qualidade 
muscular, estando também indicado o uso de esteroides androgê-
nico-anabólicos no hipogonadismo e sarcopenia.
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RESUMO
Antecedentes: Exercício físico, doping, sarcopenia e astenia menopausal envolvem alterações significativas dos níveis 
de esteroides sexuais.
Objetivo: Estudo das interações entre esteroides sexuais e fatores que influenciam a manutenção muscular.
Metodologia: Busca bibliográfica na United States National Library of Medicine, Biblioteca Cochrane, Biblioteca de 
Medicina Baseada em Evidência do British Medical Journal, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde e Scientific Electronic Library Online, selecionando-se 58 artigos preferencialmente a partir de 2008.
Resultados: Os esteroides sexuais ativam massa, qualidade (força por unidade de massa), metabolismo energético e 
capacidade antioxidante muscular. O nível superior de testosterona determina maior desenvolvimento muscular no 
homem, mas a adaptação (desenvolvimento por carga) ocorre nos dois sexos, modulada pela síntese esteroidiana 
local. O exercício ativa esta síntese para aumentar a massa e a qualidade muscular, elevando o gasto energético e a 
capacidade antioxidante do músculo. No músculo, testosterona é convertida parcialmente em di-hidrotestosterona e 
estradiol, possivelmente todos estes hormônios contribuindo para manter e aumentar a massa e qualidade muscular, 
pois em animais de corte, o tratamento com testosterona ou estradiol aumenta a produção de carne, principalmente 
quando ambos são associados. O doping decorre do uso de doses suprafisiológicas de esteroides androgênico-anabólicos. 
Vários efeitos do hormônio somatotrópico, cuja secreção é estimulada pelos esteroides sexuais, são mediados por fator 
insulinoide de crescimento 1 ou suas isoformas produzidas localmente.
Conclusões: Na astenia menopausal e sarcopenia são necessários exercício físico e alimentação adequados, e correção 
do déficit esteroidiano sexual para adaptar a integridade morfofuncional do músculo.
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