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RESUMO 

 

A junção neuromuscular (JNM) é uma complexa região, de união entre o sistema 

nervoso periférico e as fibras musculares, onde ocorre a sinapse e permite a 

contração muscular. Devido a sua alta plasticidade, a morfologia da JNM é 

diferenciada de acordo com as espécies, estágio de desenvolvimento, 

grupamento muscular, tipo de fibra muscular e estímulos como distintos tipos de 

atividade física. Os exercícios físicos, sejam eles aeróbios ou resistidos, 

proporcionam melhor qualidade de vida e manutenção da saúde. Sua prática 

resulta em estímulos suficientes para promover mudanças a nível celular, como 

adaptações nas JNMs, aumento de neurotransmissores, dos ramos terminais, 

da área da placa motora e das estruturas na zona ativa. A prática de exercício 

físico altera a morfologia da JNM essas adaptações se mantêm com a prática, 

evitam a denervação de fibras musculares e assim atuam indiretamente na 

longevidade do indivíduo, gerando uma melhor qualidade de vida. A prática de 

modalidades desportivas geram adaptações em regiões específicas 

dependendo das características da modalidade.  Esta revisão bibliográfica tem 

como objetivo abordar e discutir essas adaptações decorrentes do exercício 

físico associada a diferentes modalidades. Como base para a revisão foram 

utilizados artigos científicos e estudos em plataformas de base de dados como: 

PubMed, Scopus e Scholar Google. Concluímos a partir desta revisão que a 

JNM, devido a sua plasticidade, se adapta, tanto de maneira morfológica quanto 

fisiológica, atendendo assim as necessidades da atividade que o indivíduo se 

submete, sejam elas exercícios físicos resistidos ou aeróbicos. 

 

Palavras-chave: Placa motora, junção neuromuscular, atividade física, 

envelhecimento, exercício aeróbio, exercício resistido. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 
The neuromuscular junction (NMJ) is a complex region of union between the 

peripheral nervous system and muscle fibers, where the synapse occurs and 

allows muscle contraction. Due to its high plasticity, the morphology of JNM is 

differentiated according to the species, stage of development, muscle group, type 

of muscle fiber and stimuli such as different types of physical activity. Physical 

exercises, whether aerobic or resistance, provide better quality of life and health 

maintenance. Its practice results in sufficient stimuli to promote changes at the 

cellular level, such as adaptations in JNMs, increase in neurotransmitters, 

terminal branches, the motor end plate area and structures in the active zone. 

The practice of physical exercise alters the morphology of the JNM, these 

adaptations are maintained with the practice, they avoid the denervation of 

muscle fibers and thus act indirectly on the longevity of the individual, generating 

a better quality of life. The practice of sports modalities generates adaptations in 

specific regions depending on the characteristics of the modality. This literature 

review aims to approach and discuss these adaptations resulting from physical 

exercise associated with different modalities. As a basis for the review, scientific 

articles and studies were used in database platforms such as PubMed, Scopus 

and Scholar Google. We conclude from this review that the JNM, due to its 

plasticity, adapts, both morphologically and physiologically, thus meeting the 

needs of the activity that the individual undergoes, whether they are resistance 

or aerobic physical exercises.  

 

Key-words: Motor end plate, neuromuscular junction, physical activity, aging, 

aerobic exercise, resistance exercise 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A junção neuromuscular (JNM) é a interface entre duas regiões: os 

terminais dos axônios motores (região pré-sináptica) e as placas motoras das 

fibras musculares (região pós-sináptica). Além dessas duas regiões a JNM inclui 

também a fenda sináptica, que corresponde ao espaço entre o terminal do axônio 

motor e o sarcolema da fibra muscular, onde estão localizados os receptores de 

Acelticolina (AchR) na membrana pós-sináptica, também encontrado na região 

o sarcolema pós juncional que atua no suporte estrutural e metabólico para a 

região. Essa interface e suas estruturas são responsáveis por transduzir o sinal 

elétrico em químico, a partir do neurotransmissor acetilcolina (Ach), isso irá gerar 

respostas mecânicas, como a contração muscular (KRAUSE NETO et al., 2015). 

A JNM é fundamental para a mobilidade, além de garantir a contração 

muscular, também é responsável na orientação do mioblasto e possui influência 

na predominância do tipo de fibra muscular nos grupamentos musculares. Essa 

influência depende do padrão de inervação do neurônio motor. Neurônios 

motores tônicos promovem a formação de fibras musculares do tipo de contração 

lenta (tipo I), enquanto neurônios de disparo segmentar geram fibras musculares 

de contração rápida (tipo II). A mudança do neurônio motor pode decorrer em 

mudanças na tipificação das fibras musculares em um grupamento (LEPORE et 

al., 2019). 

Com o envelhecimento, a JNM também sofre alterações decorrente de 

efeitos como a sarcopenia, que pode causar a atenuação da expectativa e 

qualidade de vida de idosos, devido a quedas e fraturas que podem gerar 

complicações ao organismo já fragilizado. Uma das principais causas da 

sarcopenia é a denervação, mudanças em sua estrutura morfológica, podem 

provocar fragmentação da interface sináptica e até mesmo sua total denervação 

da placa motora (PARK, 2015).  
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1.1 Justificativa 

 

O movimento é essencial para o ser humano tanto para interagir com o 

meio, quanto para alterá-lo, o movimento está presente em ações motoras, 

representações emocionais, e até mesmo a comunicação. O tecido 

musculoesquelético é recrutado desde as tarefas mais básicas, como a 

deambulação, dicção, até as mais complexas tarefas e de destreza fina como 

realizar uma cirurgia. Entretanto, apesar da complexidade dos tecidos 

associados á função muscular, seria ineficaz na ausência dos processos 

bioquímicos ativados pela sinapse transmitido pelo sistema nervoso periférico.  

Como todo o corpo humano é adaptável a estímulos sejam eles internos 

ou externos, não é diferente na região da JNM, devido a sua alta plasticidade a 

prática de exercícios físicos podem geram adaptações positivas, assim como 

hábitos de uma vida sedentária pode resultar consequências negativas. As 

adaptações da JNM são associadas ao volume do estímulo, que podem 

repercutir em aumento de sua área promovendo maior capacidade de contração 

muscular e/ou maior eficiência no “drive” motor.  

Bem como, a ausência de estímulos pode promover adaptações nocivas 

á JNM, nem sempre de forma aguda, mas algumas de forma crônica. O estilo de 

vida sedentário presente no cotidiano de muitos indivíduos, pode resultar em 

quadros agravados de sarcopenia no envelhecimento com habilidade motora 

limitada, gerando assim dependência tanto física quanto fisiológica.  

A JNM é essencial para o movimento, mas também depende do estímulo 

do movimento para promoção de efeitos adaptativos para torná-la mais eficiente. 

A presente revisão busca, de forma integrativa, reunir e descrever as adaptações 

e suas repercussões ao indivíduo.  
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2. OBJETIVO 

 

     O objetivo do presente estudo consiste em realizar uma revisão bibliográfica, 

a fim de descrever e discutir as adaptações da junção neuromuscular associado 

ao exercício físico aeróbio e resistido. 
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3. METODOLOGIA 

 

     Este estudo realizou uma revisão bibliográfica, como principal tópico, a junção 

neuromusculare sua plasticidade associada à prática de exercício físico. Foram 

utilizados artigos científicos das bases de dados como: PubMed, Scopus e 

Scholar Google, com os seguintes termos: “neuromuscular junction”, “resistance 

training”, “end plate”, “presynapitc”, “postsynapitc”, “resisted training”, “stained 

área”, publicados entre os anos de 2010 a 2021. 

. 

3.1 Critérios 

 

Foram consultados artigos científicos que abordaram como assunto e 

protocolo somente seguindo os seguintes critérios:  

● Modelo experimental humano, rato e/ou camundongo; 

● Nos protocolos de atividade física foram abordadas as práticas de 

exercícios resistido e aeróbio; 

● Assuntos relacionados ao desenvolvimento, envelhecimento, lesões, 

patologias e outras associações a prática de exercício físico. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 Junção Neuromuscular 

 

A sinapse química que tem como localização a interface que engloba o 

sistema nervoso periférico e o sistema muscular é denominada de junção 

neuromuscular. Advindo do sistema nervoso periférico, o axônio possui ramos 

terminais que se ligam ao sarcolema das fibras musculares e forma a placa 

motora (DESCHENES, 2019).  

A JNM possui cinco principais componentes: o envoltório da célula de 

Schwann (forma uma espécie de capuz no axônio terminal), a fenda sináptica 

que corresponde ao espaço estreito entre o terminal do axônio e o sarcolema da 

fibra muscular, a membrana pós-sináptica, que possuem AchR, e o sarcoplasma 

pós-juncional da fibra muscular, que é essencial para o suporte estrutural e 

metabólico da JNM (KRAUSE NETO et al., 2015; ALVAREZ-SUAREZ et al., 

2020).  

A região pré-sináptica começa no final da fibra nervosa mielinizada pré-

terminal que é circundada por uma bainha de células epiteliais perineurais 

(Bainha de Henle), que é parcialmente rodeada por fibroblastos e outros 

elementos do tecido conjuntivo. A bainha de Henle envolve a célula de Schawn 

que se expande e envolve o axônio terminal. Essa extensão da célula de 

Schwann contém inúmeros microfilamentos, retículos endoplasmáticos liso e 

rugoso, e mitocôndrias, células da glia que auxiliam a JNM. (MECH et al., 2020).  

Conforme a aproximação dos terminais axonais ao sarcolema, a região 

passa a ter a ausência da bainha de mielina, porém, possui a presença da célula 

de Schwann terminal. A célula de Schawn terminais possuem papéis 

fundamentais na formação, desenvolvimento e regeneração da JNM, e é 

considerada uma das mais importantes células de apoio do complexo sistema 

neuromuscular (SUGIURA; LIN, 2011). Uma célula semelhante a um fibroblasto 

recentemente nomeada kranócito cobre as células de Schawn terminais e se 

estende por toda área da placa terminal. Não se sabe se o kranócito tem papel 

na formação do JNM, no entanto quando ocorre a denervação da região, 

rapidamente se prolifera e se espalha, logo antes da célula de Schawn atuar na 
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manutenção da região, sugerindo que mantêm um possível papel no reparo da 

JNM (LEPORE et al., 2019).  

O axônio terminal também contém neurofilamentos, microtúbulos, retículo 

endoplasmático liso e rugoso, uma variedade no número de mitocôndrias e 

vesículas sinápticas. A quantidade de componentes subcelular pode variar nas 

JNMs, devido a idade, estágio de desenvolvimento e atividade neural (LI et al., 

2018). 

Na região pré-sináptica da JNM também são encontradas as vesículas 

sinápticas, preenchidas com AchR, que com o sinal elétrico são liberados na 

fenda sináptica que iniciam o processo da sinapse química (Figura 1) (RIZALAR 

et al., 2020). O local onde essas vesículas se acumulam é denominada zona 

ativa. Esse local conecta as áreas pré e pós-sinápticas alinhando-as na fenda 

sináptica. A zona ativa é formada por canais de cálcio que quando ativos servem 

de estímulo para a neurotransmissão (HIROSHI; KAZUHIRO, 2018). 

         Localizada em regiões do sistema nervoso periférico, a JNM permite a 

comunicação do neurônio motor alfa e as fibras musculares. Quando o potencial 

de ação chega na JNM, são liberadas Ach, através de mudanças homeostáticas, 

que ao chegarem nos AchR, localizados na região pós-sináptica, desencadeiam 

a despolarização dos túbulos T da fibra muscular e ativa a liberação de cálcio no 

retículo sarcoplasmático, iniciando assim o processo de contração muscular 

(ROCHA et al., 2020; LI et al., 2018). 

A fenda sináptica é localizada entre as membranas pré e pós-sinápticas, 

essa região é dividida por diversas fendas que podemos classificar como fendas 

primárias e secundárias. A fenda primária é limitada pela membrana pós-

sináptica e se opõem espacialmente às dobras juncionais. As fendas 

secundárias são espaços entre as dobras juncionais e cada fenda secundária se 

comunica com a fissura primária. No espaço da fenda sináptica existe a lâmina 

basal sináptica que contém diversos componentes moleculares que são 

responsáveis pela manutenção da JNM como fibrilas colágenas, fibronectinas, 

lamininas, nidógenos e perlecan (JONES et al., 2016; HIROSHI; KAZUHIRO, 

2018). 

  Nessa região da fenda sináptica também existem grandes concentrações 

de acetilcolinesterase (AchE), responsável pela hidrólise do neurotransmissor de 

Ach, assim encerrando a transmissão sináptica. As fendas sinápticas possuem 
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papéis funcionais na manutenção e organização da especialização da região pré 

e pós-sináptica (HIROSHI; KAZUHIRO, 2018). 

            As dobras juncionais na região pós-sináptica são semelhantes às 

encontradas na região pré-sináptica e são exclusivas da JNM, não ocorrendo em 

mais nenhum tipo de sinapse. Essas dobras aumentam significativamente a área 

da região pós-sináptica e pelo fato de terem fendas secundárias aumentam 

também o volume da região (Figura 1) (LI et al., 2018). 

 

Figura 1.  Micrografia de transmissão da junção neuromuscular. 
  

Fonte: Seene et al. (2017). Estrutura da JNM em micrografia eletrônica de transmissão 
dos elementos da sinapse (1), vesículas da região pré-sinaptica (2), região pré-sináptica 
(3), dobras juncionais (4), sarcolema da membrana muscular (5). Barra: 1 μm. 

 

O nível de desenvolvimento e complexidade na região pode variar de 

acordo com a espécie, estágio de desenvolvimento, tipo de inervação e tipo de 

fibra muscular. As JNMs recém-formadas apresentam aspecto mais raso e é 

limitada na sua capacidade de inervar diversas fibras musculares. Em mamíferos 

no geral, fibras musculares rápidas possuem melhor desenvolvimento das 

dobras do que em fibras lentas, em humanos essa diferença é mínima (JONES 

et al., 2016; HIROSHI; KAZUHIRO, 2018). 

Componentes moleculares como vesículas, microtúbulos, filamentos 

finos, ribossomos e grãos de glicogênio são encontrados nas dobras, vesículas 

revestidas também são encontradas em dobras com desenvolvimento inicial, no 

entanto não estão presentes em dobras maduras (HIROSHI; KAZUHIRO, 2018). 
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Encontrada também na região pós-sináptica, a área corada representa o 

aglomerado de AchRs (Figura 2). Utiliza-se do método de imunofluorescência 

para fazer a mensuração desta região, comumente realizando a quantificação 

da área total e do perímetro da região, assim possibilitando compreendendo as 

adaptações do aglomerado de AchR e sua dispersão (ROCHA et al., 2020).   

 

Figura 2. Imunofluorescência da região corada da junção neuromuscular. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Rocha et al. (2020). Região pós-sinaptica através da demarcação 
dos AchR do músculo gastrocnêmio de ratos sedentários (S), imobilizados (IM), 
imobilizados não treinado (INT) e imobilizados treinados (IT). Delimitação das 
morfometrias realizadas na área total (I) e área corada (II) dos AchR. 

 

O sarcoplasma juncional pode ser limitado por miofibrilas ou pelo 

sarcolema. A área deste sarcoplasma pode variar entre JNMs e até mesmo em 

diferentes regiões do músculo (proximal, ventral ou distal). É possível observar 

mitocôndrias, retículo endoplasmático liso e rugoso, cisterna de Golgi, 

lisossomos, pequenas vesículas, microtúbulos, filamentos, e grãos de glicogênio 

na região. O sarcoplasma é atravessado por túbulos transversos que formam 

fendas secundárias. As funções metabólicas da região incluem síntese e 

degradação dos AchR e síntese de excretores de Ach iguais da região da placa 

terminal e regulação do meio iônico subsináptico (BARIK et al., 2016). 

A formação das JNM ocorre antes dos mioblastos se fundirem para a 

formação dos miotúbulos, desenvolvendo assim o tecido muscular, as fibras 

nervosas começam a participar do processo logo após a surgimento dos 
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mioblastos. Em músculos que são inervados de maneira focal o contato sináptico 

inicial se dá em um local aleatório da fibra muscular ao longo do pequeno 

miotubo, a região sináptica tende a ficar no centro da fibra muscular e recebem 

uma inervação poliaxonal que após o período de gestacional se perde (LI et al., 

2018). 

Em músculos inervados de maneira distribuída ainda ocorre o contato nos 

miotubos, porém em todo seu comprimento, assim a distância de cada sinapse 

não ultrapassa de 170 µm, cada região de contato recebe uma inervação 

poliaxonal que posteriormente dá lugar a inervação de um único neurônio motor. 

Conforme a fibra muscular se torna mais alongada, cresce o espaço entre as 

JNM. A região da sinapse pode se alterar devido a diversos fatores e pode ser 

evidenciado a partir do aparecimento e desaparecimento de entradas 

poliaxonais no desenvolvimento da JNM, as mudanças na arquitetura molecular 

do nervo terminal, da lâmina basal e na região pós-sináptica durante o processo 

de desenvolvimento ou regeneração da JNM. O surgimento do nervo colateral, 

utraterminal e intraterminal que aparece em resposta a diversos estímulos (LI et 

al., 2018; BARIK et al., 2016).   

  As terminações nervosas podem apresentar diferentes formatos, com 

placas terminais circulares ou elípticas, e que envolvem a fibra muscular e forma 

um “loop” Esse tipo de terminação ocorre em fibras musculares inervadas de 

maneira focal e distribuída e geram um potencial de ação que se propaga. As 

terminações nervosas também podem ter o formato de “uva” ou “pretzel”, 

consistem em pequenos filamentos que terminam em pequenas expansões, são 

normalmente encontradas em fibras tônicas inervadas de maneira distribuída em 

espécies de aves e répteis, e não propaga o potencial de ação, mas também 

pode ocorrer em fibras inervadas de maneira focal (GUPTA et al., 2020).  

Existem também as terminações nervosas em forma de pincel, que 

consistem em longos e finos ramos que seguem em paralelo à disposição das 

fibras musculares. São comumente encontradas em sapos e tartarugas e 

propagam o potencial de ação ao longo da fibra muscular. Terminações 

musculares em forma de trilho são encontradas em fibras musculares intrafusais 

e invernadas por neurônios motores. Por fim, existe a terminação nervosa em 

forma de cesto, está associada a inervações mioseptais, pesquisas sobre esse 

tipo de formação são inconclusivas (GUPTA et al., 2020). 
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4.2 Exercício físico   

 

Importantes órgãos de saúde internacionais (OMS) recomendam a prática 

regular de exercícios físicos. Esses posicionamentos se dão principalmente pelo 

fato que o exercício físico é capaz de modular e prevenir comorbidades e 

doenças crônicas não transmissíveis, como: doenças cardiovasculares, artrite e 

diabetes tipo II. Tudo isso diante de respostas sistêmicas e integrativa que o 

organismo possui aos estímulos da prática exercício físico (World Health 

Organization, 2020). 

          O eixo neuromuscular é um dos mais complexos do organismo e a prática 

de exercícios físicos resultam em sua adaptação, principalmente na JNM. Devido 

sua função na transmissão do impulso nervoso, sinapse, para a desencadear a 

contração muscular, a JNM está integralmente associada às tarefas diárias, 

como o caminhar e até o trabalho, carregar compras, ou se agachar para pegar 

as chaves, e á até tarefas motoras mais complexas, como saltar uma altura 

específica, ou guiar um implemento com características variáveis. A JNM tem 

uma alta capacidade de plasticidade e alterações, mesmo com atividades 

cotidianas, mas suas maiores adaptações ocorrem na presença de estímulo de 

exercícios físicos (DESCHENES, 2019).  

Como a adaptação da JNM é dependente do estímulo, tipos diferentes de 

exercício físicos podem resultar em diferentes adaptações, podemos classificá-

los em exercício físico resistido e de resistência, ou exercício anaeróbicos e 

aeróbicos (DESCHENES, 2019). Exercício de resistência ou aeróbico, consiste 

em contrações consistentes de baixa intensidade por longos períodos, a geração 

de força durante esse tipo de exercício é pequena, e englobam atividades como: 

corrida, ciclismo e natação. Esse tipo de estímulo pode causar uma 

transformação nas fibras, como a mudança de fibras do tipo IIb para IIa, fazendo 

assim que os músculos sejam mais eficientes durante a prática da atividade 

física (QAISAR et al., 2016).  

Exercício resistido ou anaeróbico, se caracteriza por contrações de baixa 

frequência, mas alta intensidade, normalmente contra uma resistência externa, 

e incluem atividades como:  levantamento de peso e musculação. Mudanças 

como aumento no número de sarcômeros e miofibrilas são adaptações 
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musculares nesse tipo de atividade (YAN et al., 2011).  

Os principais resultados investigados e discutidos neste trabalho estão 

apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Descrição dos treinamentos abordados e principais resultados.  

Autores 
Modelo 

experimental 
Idade Protocolo Período Músculo Resultados 

Seene et al. 

(2017) 
Ratos Wistar 

16-17 

semana

s 

Esteira rolante 

1h/dia 
6 semanas Quadriceps 

↑Área do ramo terminal 

↑N° de mitocôndrias 

↑N° de ramos terminais 

↑Área da fenda sináptica 

↑Vesículas de Ach 

 

Deschenes  

et al. (2011) 

Ratos Fischer 

344 

8 e 24 

meses 

Escada vertical 

1h/dia 
7 semanas 

Sóleo e 

Plantar 

↑Área da placa motora 

↑Comprimento dos Ramos 

terminais 

↓Disperção dos AchR’s 

(Fibras lentas) 

↑Disperção de AchR’s (Fibras 

rápidas) 

 

Deschenes et 

al. (2016) 

Ratos Fischer 

344 

8 e 24 

meses 

Esteira rolante 

1h/dia 
10 semanas 

Sóleo e 

Plantar 

↑Complexidade dos ramos 

terminais 
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↑Perímetro e área total 

corada 

↑Perímetro da área terminal 

Rocha et al. 

(2020) 
Ratos Wistar 3 meses 

Imobilização 

articular (10 dias) 

e natação 

(1h/sessão; 5 

dias/semana) 

4 semanas Gastrocnêmio ↑Área da placa motora 

Barbosa et al. 

(2021) 
Ratos Wistar 2 meses 

Alongamento 

estático prévio á 

escada vertical 

(9 escaladas 

com carga 

progressiva/ 

sessão; 

3x/semana) 

8 semanas Gastrocêmio 
↑Perímetro e área da placa 

motora 

Yeghiazaryan 

et al. (2014) 
Ratos Wistar 

2-3 

meses 

Esteira rolante 

(45min/sessão) 
5 dias 

Sóleo e 

extensor 

longo dos 

dedos 

↑Atividade da gelatinolitíca 

↑Área e comprimento dos 

nervos terminais 

↑N° de ramos 
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Blotnick et al. 

(2016) 

Ratos 

Sprague-

Dawley 

9-10 

semana

s 

Esteira rolante 

(1h com 2min de 

alta intensidade 

a cada 18min; 5 

sessões/semana

) 

2 semanas 

 

Sóleo, Tibial 

Anterior, 

Músculo 

extensor 

longo dos 

dedos, 

Plantar, 

Gracil 

 

↑Atividade de AChE em fibras 

rápidas 

-- Atividade de AchE em 

fibras lentas 

Deschenes et 

al. (2018) 

Ratos Fischer 

344 

23 

semana

s 

Esteira roalante 

(5x/ semana) 
8 semanas Sóleo 

↑Performance neuromuscular 

↑Recuperação de força em 

intervalo 

↑Resistência á fadiga 

 

Wen et al. 

(2009) 

Ratos 

Sprague-

Dawley 

8 

semana

s 

Esteira rolante 

(até a fadiga) 
1 dia Gastrocnêmio ↓Atividade AchE 
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Gyorkos et al. 

(2013) 

Ratos 

Sprague 

Dawley 

6 meses 

Natação (2h/dia) 

e 

Corrida (2h/dia) 

2 semanas 

Sóleo (SL) e 

Extensor 

longo dos 

Dedos (EDL) 

↑Células da Glia 

↑Área Total da Placa motora 

SL 

↑Perimetro da Placa Motora 

SL 

↑Perímetro da Área Corada 

SL 

↓Área e Perímetro da Área 

corada EDL 

 

Goulart et al. 

(2014) 

Camundongos 

C57Bl/6 
--- 

Esteira rolante 

(10m/min; 

30min/sessão) 

8 semanas 

Gastrocnemio 

e Nervo 

isquiático e 

↑Regeneração da Fibra 

nervosa 

↑Reinervação 

↑Fibras mielinizadas 

 

Kinnunen et 

al.  (2017) 

Humanos 

(Mulheres) 

22-23 

anos 

HIIT (3x/semana; 

45min) 
3 semanas 

Sóleo (SL), 

Tibial anterior 

e 

Gastrocnêmi

o Lateral 

↑Impulso Neural (SL) 

↓Ativação do antagonista 

(SL) 

-Performance no esporte 

↑Ativação muscular voluntária 
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Rudolf et al. 

(2014) 
Ratos 

Jovens, 

adultos 

e idosos 

Aeróbico / 

Resistido 
--- --- 

↑Expansão das regiões pré e 

pós-sináptica 

↑Comprimento dos ramos 

↑Complexidade dos ramos 

↑N° de ramos 

↑Vesículas contendo ACh 

↑AChR 

Krause Neto 

et al. (2017) 
Ratos Wistar 

20-24 

meses 

Escada vertical 

com sobrecarga 

+ administração 

de testosterona 

15 semanas 
Sóleo (SL) e 

plantar (PL) 

↓Área corada total (SL) 

↑ Área corada total (PL) 

Emerson et 

al. (2015) 

Humanos 

(Homens e 

Mulheres) 

60 anos 

Exercício 

Resistido 

(Agachamento, 

supino, 

desenvolvimento, 

extensão de 

tríceps e flexão 

de bíceps) 

6 semanas --- 
↑Potência Máxima realizada 

↓Fadiga neuromuscular 
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Soendenbroe 

et al. (2020) 

Humanos 

(Homens e 

Mulheres) 

Adultos 

e idosos 

Extensão de 

perna 

1 dia de 

exercício 

 

Vasto Lateral 

Quadriceps 

↑Ação das células satélite 

↑Estabilização da JNM 

↑Produção de Ach 

Cook et al. 

(2017) 

Humanos 

(Homens e 

Mulheres) 

18-22 

anos 

LegPress 

(3x/semana) 

Grupo 

Moderado: 70% 

1 RM 

Oclusão: 20% 

1RM 

6 semanas Quadriceps 

↑Força e Hipertrofia 

↓Torque Muscular 

- Adaptações 

neuromusculares 

Li et al. 

(2018) 

Humanos 

(Homens) 

19-23 

anos 

Treinamento 

complexo e 

aeróbico 

Treinamento 

Resistido e 

Aeróbico 

8 Semanas --- 

↑Força em 1RM 

↑Força máxima 

↑Força reativa 

Romero-

Arenas et al. 

(2017) 

Humanos 

(Homens) 
23 anos 

HITP (Treino de 

força de alta 

intensidade) 

6 semanas 

(3x/semana) 
--- 

↑Força na fase concêntrica 

↑Recrutamento seletivo das 

fibras 

↑Frequência de disparo 
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TPT (treino de 

força tradicional) 

Ruas et al. 

(2018) 

Humanos 

(Homens) 
23 anos 

1 set de 10RM 

em um 

dinamômetro 

isocinético 

6 semanas 

(2x/semana) 

Quadriceps e 

Isquiotibiais 

↑Ativação muscular 

↑Hipertrofia 

Pallarés et al. 

(2019) 

Humanos 

(Homens) 
23 anos 

Treinamento 

resistido 

(2 a 4x/semana) 

6 meses --- ↑Performance neuromuscular 

Martínez-

Cava et al. 

(2019) 

Humanos 

(Homens) 

23 ±4 

anos 

Supino diferentes 

amplitudes 

(2x/semana) 

10 semanas --- 

↑Adaptações grupo amplitude 

completa 

↑Performance neuromuscular 

↑Força 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Legenda: Especificações: Aumento (↑); redução (↓); sem alteração (-); dado não apresentado pelo autor (---). 
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4.2.1 Tipos de fibras musculares 

 

Diferentes adaptações ao mesmo estímulo podem ocorrer dependendo 

do tipo de fibra que compõem o músculo (DESCHENES et al., 2014). As fibras 

musculares são divididas em tipo I e II e caracterizadas pela sua velocidade de 

contração, seu metabolismo, seu tamanho e demais características 

morfofuncionais.  

As fibras do tipo I, também chamadas de fibras vermelhas, devido à alta 

concentração de mioglobina e elevada vascularização, baixa velocidade de 

contração e oxidativas. Essas fibras possuem maior facilidade em obter ATP por 

vias aeróbias, são subdivididas em I e IC, essa última com menor capacidade 

oxidativa e mais raramente encontrada.  

As fibras do tipo II são denominadas de fibras brancas, glicolíticas ou de 

contração rápida. Esse tipo de fibra possui alta concentração de ATPase, com 

isso o ciclo de contração ocorre mais vezes em um determinado período, assim 

causando mais tensão no músculo, gerando assim mais força. No entanto, 

apresenta baixa resistência a fadiga, esgotando suas reservas energéticas em 

um curto espaço de tempo. Podemos subdividir essas fibras em IIB, IIAB, IIA, 

IIAC e IIC (Tabela 2) (CRETOIU el al., 2018).   

A fibra do tipo IIB a de velocidade mais rápida, utiliza predominantemente 

o metabolismo glicolítico para a produção de energia, porém mais propensa a 

fatiga que as fibras do tipo IIA. A fibra IIA é uma fibra rápida intermediária, possui 

potencial moderadamente desenvolvido para geração de força, utiliza tanto o 

metabolismo oxidativo como o glicolítico para a produção de energia durante a 

contração muscular, possui uma contração rápida, porém com considerada 

resistência à fadiga. (QAISAR et al., 2016).  

         A composição de tipo de fibra é associada conforme a função muscular, no 

qual, os músculos relacionados à postura tendem a possuir predominância de 

fibras do tipo I, enquanto músculos que estão relacionados à força e contrações 

rápidas tendem ao tipo II. Essa composição é geneticamente definida, no 

entanto, pode ser alterada de acordo com estímulo neuromuscular, carga, e 

variações hormonais. Podemos encontrar esses fatores em diferentes tipos de 

exercício físico (PIOVESANA et al., 2009). 
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Tabela 2. Comparação das características morfofuncionais dos tipos de fibras 

musculares dos Tipo I e II. 

 Fibra Tipo I Fibra Tipo II 

Atividade da ATPase Baixa Alta 

Conteúdo de Mioglobina Alta Baixa 

Densidade Capilar Alta Baixa 

Densidade de mitocôndrias* Alta Baixa 

Diâmetro dos motoneurônios Menor Maior 

Enzimas glicolíticas Baixa Alta 

Enzimas oxidativas Alta Baixa 

Força Baixa Alta 

Reservas de ATP e CP Baixa Alta 

Reservas de glicogênio* Sem 

diferença 

Sem 

diferença 

Reserva de gorduras Alta Baixa 

Resistência à fadiga Alta Baixa 

Velocidade de Contração Baixa Alta 

Fonte: Elaborado pelo autor. *Facilmente adaptável com o exercício físico. 
 

Os músculos são formados por mais de um tipo de fibra apesar de um tipo 

se sobressair, devido a esse fato, os músculos mais utilizados em pesquisas que 

buscam entender as adaptações da JNM em diferentes tipos de fibra, são os 

músculos sóleo e plantar, devido a sua heterogeneidade de fibras (DESCHENES 

et al., 2014).  

Existem três tipos de distribuição de inervação da JNM nas fibras 

musculares: distribuição focal, distribuída e a mioseptal. Na distribuição focal a 

posição da JNM na fibra muscular, a configuração do axônio terminal e o 

desenvolvimento da região pós-sináptica pode variar por diferentes razões 

como: espécies, grupos musculares e tipos de fibra (GUPTA et al., 2020). 

A maioria dos músculos possuem JNMs em sua região ventral seguindo 

de forma paralela ou oblíqua ao longo do eixo muscular, como os músculos 

bíceps e o reto femoral. As fibras musculares que possuem a distribuição focal 

são fibras do tipo II ou também conhecidas como fibras de contração rápida. 
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Fibras musculares que são inervadas de forma distribuída homogênea possuem 

espaçamentos uniforme entre uma JNM e outra, enquanto a densidade de JNM 

podem variar entre espécies (ROCHA et al., 2020). 

As fibras que são inervadas de forma homogênea ou são fibras 

musculares do tipo I, fibras de contração lenta, que não necessitam de um 

potencial de ação rápido, ou fibras do tipo IIA conhecidas por sua característica 

intermediária. Por fim, existem as fibras musculares que são inervadas de 

maneira mioseptal, frequentemente ocorre em pequenos vertebrados, e sua 

inervação ocorre em localizações próximas do ponto fixo e ponto móvel do 

músculo (SANTOSA et al., 2018). 

As adaptações nas regiões da JNM variam, porém, estudos demonstram 

que exercícios aeróbicos tendem a causar mais alterações em ambos os tipos 

de fibra pois causa a hipertrofia da JNM, e de suas estruturas principalmente na 

região pré-sináptica (NISHIMUNE et al., 2013).  

Na região pós-sináptica são encontradas apenas mudanças significativas 

nas apenas fibras do tipo II de contração rápida, como aumento do perímetro e 

dispersão da placa motora, enquanto as fibras de contração lenta não 

apresentaram adaptações significativas. (DESCHENES et al., 2014; KRAUSE 

NETO et al., 2015). O exercício resistido por sua vez causa adaptações mais 

sutis, a redução da dispersão dos AchR’s nas fibras de contração lenta e teve o 

efeito contrário em fibras de contração rápida. O exercício resistido não foi capaz 

de geral adaptações significativas nas regiões pré e pós-sinápticas em ambos 

os tipos de fibra, mas teve causa um aumento ligeiro na área total da JNM 

(DESCHENES et al., 2014; KRAUSE NETO et al., 2015).  

 

 4.2.2 Exercício aeróbio 

 

 O exercício de resistência tem como características repetitivas 

contrações, sustentadas e de baixa intensidade por um longo período de tempo, 

sem provocar a fadiga. Suas vias metabólicas são o ciclo de Krebs e fosforilação 

oxidativa. A produção de força é geralmente pequena, por volta de 30% da carga 

máxima de um indivíduo. Caminhar, nadar, correr, andar de bicicleta são 

exemplos de exercícios aeróbicos (QAISAR et al., 2016). 

A JNM tem respostas adaptativas devido ao tipo de treinamento aeróbico, 
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alguns autores encontraram um processo de hipertrofia da JNM como ato 

compensatório, já outros relataram nenhuma mudança significativa na 

morfologia da JNM (SEENE, et al., 2017). Além de mudanças morfológicas, 

mudanças fisiológicas também ocorrem, a amplitude e frequência do potencial 

da unidade motora aumentam, assim como a atividade da AchE, enzima 

catalizadora da decomposição da acetilcolina (DESCHENES, 2019).  

Respostas adaptativas ao estímulo do exercício de resistência incluem 

mudanças estruturais e moleculares de diferentes partes da JNM. Na região pré-

sináptica podem causar: aumento dos ramos terminais, tanto sua área total, 

como comprimento e complexidade, o número de ramificações terminais de um 

axônio podem passar de 2-4 para até 10, no sarcoplasma próximo aos ramos 

terminais também ocorre um aumento na atividade e número de mitocôndrias 

(SEENE et al., 2017; NISHIMUNE et al., 2013).   

         Mudanças moleculares também ocorrem, o número vesículas que 

aparecem principalmente no sarcoplasma da região pré-sináptica aumentam 

causando assim um maior na síntese de Ach. Outras regiões podem sofrer 

mudança, aumento de enzimas, colinesterase, que atuam no processo da 

hidrólise da Ach, o crescimento em sua área total, maior dispersão, fendas 

sinápticas mais largas e maior acúmulo de AchR são alterações encontradas na 

região pós-sináptica da JNM. Também pode ocorrer um aumento no aglomerado 

de mitocôndrias nas miofibrilas que circundam a conexão nervo-músculo 

(KRAUSE NETO et al., 2015; SEENE et al., 2017). 

        No geral o exercício de resistência causa uma hipertrofia da JNM, aumento 

sua área total e de suas estruturas adjacentes, o desuso por algum motivo, como 

levar um estilo de vida sedentário, imobilização e até mesmo voos espaciais em 

gravidade zero, podem causar ações degenerativas na JNM, sendo assim o 

exercício físico é requerido na manutenção e prevenção da degeneração da 

região (NISHIMUNE et al., 2013).     

Diferentes protocolos podem gerar diferentes tipos de adaptações. No 

estudo realizado por Seene et al. (2017) seguiram um protocolo de treinamento 

de esteira durante seis semanas com um volume total de 60 minutos por dia 

cinco vezes por semana, onde foram usados ratos Wistar, ao final do treinamento 

foi analisado os músculos do quadríceps femoral, as seguintes adaptações 

foram encontradas: aumento da área do ramo terminal, o número de ramos 
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terminais, assim conseguindo enervar uma maior área, por consequência houve 

um aumento no número de mitocôndrias no local, assim como a taxa de Ach, 

para conseguir lidar com o aumento dos neurotransmissores as fendas 

sinápticas também tiveram suas áreas aumentadas. 

Outros estudos que seguiram protocolos de exercícios aeróbicos 

obtiveram resultados similares, como é o caso do estudo seguido por Deschenes 

(2016), onde foram utilizados ratos adultos e idosos, além de identificar depois 

de um período de 10 semanas de treinamento de esteira o aumento da 

complexidade dos ramos terminais, também identificou o aumento da área e 

perímetro da região corada, região de aglomerados de AchRs dando indícios de 

maior atividade de neurotransmissores na região. Yeghiazaryan et al, (2014) 

também identificaram maior número de ramos terminais e sua complexidade 

após somente 5 dias de protocolo de corrida em esteira em ratos com a idade 

entre 2 a 3 meses. 

Deschenes et al, (2018) realizaram um protocolo de treinamento em 

esteira parecido com o anterior, a diferença é que foram utilizados ratos Wistar 

idosos (23 meses), durante o protocolo os ratos corriam nas esteiras durante 

uma hora, cinco vezes por semana, durante 8 semanas. Ao final do protocolo os 

ratos demonstraram maior performance neuromuscular, conseguindo resistir por 

mais tempo a fadiga e maior recuperação de força durante intervalos de 

descanso.  

No entanto como já foi discutido nesta revisão os músculos compostos 

por diferentes tipos de fibra podem sofrer diferentes adaptações a um mesmo 

estímulo Blotnick et al, (2016), demonstraram essa diferença nas adaptações em 

seu estudo que usou como protocolo o exercício intervalado de alta intensidade 

(HIIT). Nesse estudo foi seguido um protocolo de duas semanas, em que os ratos 

Sprague-Dawley corriam durante uma hora e em intervalos de 18 minutos 

realizavam um aumento de velocidade, esse protocolo foi realizado 5 dias por 

semana. Após o treinamento os músculos sóleo, tibial anterior, extensor longo 

dos dedos, plantar e grácil foram analisados.  

Os achados foram na enzima AchE, responsável por realizar a hidrólise 

do neurotransmissor Ach (WEN, et al. 2009). A atividade de AchE aumentou 

apenas em fibras tipo II enquanto nas fibras do tipo I não ocorreu qualquer 

alteração. Isso pode ser explicado pelo aumento de Ach induzido pela contração 
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recorrente do mesmo músculo, o excesso de Ach poderia decorrer um 

dessensibilização dos AchRs. 

Utilizando-se também do protocolo de HIIT, Kinnunen et al, (2017) 

realizaram um estudo com atletas profissionais de hockey feminino, onde 

durante a pré-temporada realizaram protocolo de HIIT, 45 minutos por dia, três 

vezes na semana durante duas semanas. Após o período de treinamento foram 

realizados alguns testes físicos e por meio da eletromiografia dos músculos 

soleo, tibial anterior e gastrocnêmio - ventre lateral. Após a análise dos dados, 

concluíram que as duas semanas de protocolo aumentam a taxa de impulsos 

nervosos que chega ao músculo soleo, e demonstrou uma maior eficiência visto 

que a ativação de seu antagonista, o músculo tibial anterior diminuía durante sua 

contração. 

Contudo, não é necessário ser um atleta profissional para observar as 

adaptações positivas e benefícios do exercício aeróbico. Mesmo indivíduos com 

lesões conseguem usufruir de protocolos simples e com resultado, foi o que 

Goulart et al, (2014) comprovaram em seu estudo onde foi induzido lesões ao 

nervo isquiático em ratos, responsável em inervar parte do membro inferior. 

Durante o estudo, devido à lesão do nervo isquiático, os ratos foram submetidos 

a um protocolo simples de esteira durante 30 minutos, três vezes por semana, 

durante oito semanas. Como resultado for observado que não apenas houve 

regeneração da fibra nervosa como também a reinervação dos músculos, além 

de um aumento de fibras mielinizadas. 

      

4.2.3 Exercício resistido 

 O exercício resistido tem como principais características a baixa 

frequência e alta intensidades de contrações, contra uma resistência externa. A 

produção de força é alta e geralmente próximo a 80% da carga máxima 

aguentada pelo indivíduo. Musculação e levantamento de peso são atividades 

que têm como principal ferramenta o exercício resistido (QAISAR et al., 2016). 

O exercício resistido ou anaeróbico além de causar ganho de massa 

muscular e força pode gerar adaptações diferentes e similares à prática de 

exercícios aeróbico como: maior área da placa motora e ramos terminais, 

aumento nos números de AchRs e sua área na região pós-sináptica, no entanto 
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limitando sua dispersão, deixando os aglomerados compactos (DESCHENES et 

al, 2019; DESCHENES et al, 2014). 

Com a prática de exercício resistido, o aumento na região pré-sináptica 

também é observada, ocorre aumento da área ocupada por vesículas de Ach, 

isso somado ao aumento de AchRs na região corada na área pós-sináptica faz 

com que a sinapse libere maior quantidade de neurotransmissores durante o 

processo, porém é um aumento de aproximadamente 15% comparado com 30% 

do exercício aeróbio (RUDOLF et al., 2015).  

Contudo, a variedade de técnicas possíveis na prática de exercício 

resistido são capazes de resultar em diferentes tipos de adaptações. A prática 

constante de exercício resistidos promovem adaptações mais acentuadas, no 

entanto, como demonstrado por Soendenbroe et al, (2020) mesmo que de forma 

aguda (treinamento de um dia) é capaz de gerar respostas fisiológicas, como 

maior ação das células satélites na JNM e maior produção de Ach. 

Conforme ocorre o aumento da frequência e constância do exercício 

resistido as adaptações variam. Em um estudo realizado com idosos e com 

duração de 6 semanas que teve como protocolo a prática de exercícios como 

agachamento, supino, desenvolvimento, extensão e flexão de bíceps, Emerson 

et al, (2015) obtiveram como resultados a redução da fadiga neuromuscular e 

aumento de capacidade de produção de força. Infelizmente alguns indivíduos 

não possuem um estilo de vida saudável (por diversos motivos sociais e 

econômicos), e chegam à senilidade com dificuldade na manutenção e produção 

de força, e por consequência dificuldade em realizar exercícios resistidos. Como 

alternativa existem técnicas que permitem gerar uma resposta metabólica 

mesmo com baixas cargas, como o caso do treinamento com oclusão, essa 

técnica não deixa de gerar adaptações da JNM.  

Cook et al, (2017) realizaram um estudo onde os participantes foram 

separados em um grupo que realizou o exercício legpress a 70% de 1RM, o que 

simboliza um treino comum, enquanto, outro grupo realizava o mesmo exercício 

com a condição de oclusão, mas com apenas 20% de 1RM. O protocolo seguiu 

por 6 semanas e conseguiu demonstrar que ambos os grupos obtiveram 

resultados similares apesar da diferença de carga, ambos os grupos resultaram 

em adaptações na JNM, aumento na capacidade de força e hipertrofia, contudo 

o grupo de oclusão obteve menores números na capacidade de torque muscular.  
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Além de condições físicas diferentes, técnicas de treinamento podem ser 

específicas dependendo do esporte praticado, Martíınez-Cava et al. (2019) 

realizaram um estudo com levantadores de peso, que treinam um movimento em 

diferentes amplitudes e graus de movimento. A dúvida levantada em questão é 

se a diferença entre os movimentos promoveria alguma diferente resposta na 

JNM. Com isso, foram divididos indivíduos treinados em três diferentes grupos, 

enquanto um dos grupos realizou o movimento em sua total amplitude os outros 

grupos trabalharam em fases específicas do movimento. Após dez semanas de 

protocolo os resultados demonstraram que todos os grupos apresentaram 

adaptações neuromusculares e ganho de força, no entanto o grupo com 

amplitude total foi o mais significante, ao revelar uma performance 

neuromuscular e resistência à fadiga maior que os outros grupos. 

A intensidade do treino e exercícios também é uma variável comumente 

usada para obter resultados em periodizações. Romero-Arenas et al. (2017) 

compararam o método tradicional de treinamento com um método de 

treinamento resistido de alta intensidade (HIPT), esse método consiste em uma 

série de movimento multi-articulares realizados em um curto espaço de tempo, 

com um descanso muito curto entre séries, e exercícios que aumentam a 

demanda fisiológica. 

Romero-Arenas et al. (2017) separaram dois grupos, um realizou o 

treinamento tradicional e outro o HIPT, o protocolo seguiu por 6 semanas em 

que os participantes treinavam três vezes por semana. Após o período de 

treinamento o grupo que realizou o HIPT foi capaz de gerar mais forças nas fases 

concêntricas do movimento, obteve uma taxa de disparos maiores que 

chegavam na JNM e uma contração seletiva de determinado tipo de fibra. 

 

4.3 Envelhecimento e JNM 

 

Envelhecimento é um processo natural e é caracterizado pela perda 

progressiva de massa, função muscular e a um declínio nas funções 

neurofisiológicas. A sarcopenia, uma das consequências do envelhecimento, 

perda progressiva de massa muscular, tem grande influência na qualidade de 

vida de pessoas idosas e tende a aumentar os riscos de mortalidade devido à 

facilidade de desenvolver algum tipo de comorbidade, deficiência ou dificuldade 
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de mobilidade. (JANG; VAN REMMEN, 2011). 

O desenvolvimento da sarcopenia é multi-fatorial e resulta de fatores 

intrínsecos e extrínsecos. Contudo, estudos conduzidos em animais e humanos 

sugerem que a degeneração de neurônios motores, seguido por mudanças 

estruturais na JNM, denervação e perda de unidades motoras contribuem 

significativamente para perda muscular progressiva. As fibras musculares 

passam por um processo contínuo de degradação e regeneração das unidades 

motoras, no entanto quando a degradação é maior que regeneração, problemas 

estruturais começam a ocorrer na JNM seguido por processos de denervação 

das fibras (ANAGNOSTOU; HEPPLE, 2020).  

A denervação tem diversos impactos durante o processo de 

envelhecimento, podendo comprometer a mobilidade e acelerar os processos de 

sarcopenia e atrofia muscular. (ANAGNOSTOU; HEPPLE, 2020). Durante a vida 

do indivíduo ocorre um ciclo de re-inervação por outros neurônios motores 

próximos de áreas que sofreram uma degradação de unidades motoras, 

iniciando um processo de compensação onde ramos terminais de outras 

unidades motoras ganham comprimento na tentativa de inervação das fibras 

musculares, como consequência ocorre perda de força geral e controle 

muscular, no entanto esse processo começa a falhar com a idade avançada, 

deixando áreas totalmente desnervadas  (GONZALEZ-FREIRE et al., 2014). 

   O processo de denervação das fibras musculares causa a fragmentação 

das JNM, consequentemente alterando suas estruturas e morfologia pré e pós-

sinápticas (RUDOLF et al., 2014). Mudanças pós-sinápticas podem incluir, 

diminuição do aglomerado de AchR na região, redução nos números de fendas 

pós-sinápticas, degeneração de mitocôndrias da região, que como tentativa 

compensatória se fundem formando megamitocôndrias (GONZALEZ-FREIRE et 

al., 2014). Enquanto mudanças morfológicas pré-sinápticas incluem: diminuição 

nas vesículas de Ach, diminuição espacial das zonas ativas e danos oxidativos 

causado por radicais livres, essas mudanças causadas pela denervação levam 

a fragmentação gradual da JNM (Figura 3) (ANAGNOSTOU; HEPPLE, 2020). O 

maior comprimento, porém, afinamento, dos ramos de nervos terminais devido 

ao envelhecimento também foi observado (WILLADT et al., 2017; DESCHENES 

et al., 2014). 
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Figura 3. Imunofluorescência da junção neuromuscular (JNM) de ratos jovens adultos 
e idosos. 

 
Fonte: Anagnostou e Hepple (2020). Demonstração do impacto do envelhecimento na 
JNM do músculo gastrocnêmio, em jovem adulto (a) e idoso (b,c). Podemos observar a 
fragmentação dos aglomerados de AchR (b) e algumas placas terminais que carecem 
completamente de terminais motoneurônios detectáveis (c). Imunomarcação dos AchR 
pós sinápticos (BTx), ramos terminais do motoneurônio (Syn), e neurofilamento do 
axônio (Nf200). Barra: 20 µm. 
 

Assim como outras condições adquiridas pelo envelhecimento, a 

denervação das fibras e a fragmentação da JNM, podem ser moduladas pela 

prática de exercícios e estilo de vida saudável (VALDEZ et al., 2010).  

A alta plasticidade sináptica da região pode ser estimulada pela prática de 

exercícios resistidos, como a musculação e exercícios de resistência, como a 

corrida, ambos podem gerar adaptações morfológicas positivas em fibras 

envelhecidas e aumento dos componentes pré e pós-sinápticos e outras 

adaptações, como o aumento da unidade motora, maior dispersão de AchRs, 

menores frequências de fragmentação da JNM e denervação da fibra muscular 

(DESCHENES et al., 2014).  

 

4.3.1 Envelhecimento e exercício físico 

 

Diante dos diversos benefícios advindos do exercício físico apresentados 

anteriormente, mesmo que a prática de exercícios seja iniciada somente na 

senilidade pode até reverter alguns casos de denervação e fragmentação da 

JNM, sendo assim um dos principais fatores na luta contra condições 

degenerativas do sistema muscular (POUR et al., 2017; TAETZSCH; VALDEZ, 

2018).  

Adaptações causadas por exercício físico de resistência podem variar de 

acordo com o avançar da idade, podendo até ocorrer adaptações parecidas com 

indivíduos jovens, porém em menor escala, como o aumento de ramos terminais 
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e sua complexidade, na região pós-sináptica também ocorrem adaptações, 

como a diminuição da área corada na região pós-sináptica no músculo sóleo, 

porém um aumento no perímetro da mesma área foi encontrado no músculo 

plantar (DESCHENES et al., 2011).  

Essas diferentes mudanças podem variar por conta do tipo de fibra 

predominante no músculo, na região pré-sináptica das fibras de contração lenta 

a média de tamanho dos ramos terminais tende a diminuir enquanto nas fibras 

de contração rápida aumentaram (KRAUSE NETO et al., 2015). 
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5. CONCLUSÃO  

 
  As adaptações na região da JNM podem variar de acordo com o tipo de 

prática de exercício físico, técnica aplicada durante o treinamento e duração do 

protocolo.  

           As adaptações sejam elas morfológicas, fisiológicas ou neuronais não 

garantem uma longevidade maior, mas as consequências positivas das 

adaptações, como maior área de inervação, aumento das estruturas da JNM, 

maior liberação de neurotransmissores e aumento da eficiência neural, 

influenciam na qualidade de vida e capacidade de realizar tarefas diárias.  

          Esses fatores, principalmente na senilidade, evitam que o desuso 

acarretem efeitos negativos como a denervação das fibras musculares, podendo 

causar quadros de patologias com a sarcopenia. 

A diversidade da prática pode promover distintas respostas, indivíduos 

que procuram adaptações específicas, como aumento em frequência de disparo, 

ou resistência maior à fadiga, devem se basear em protocolos que gerem 

respostas em músculos, regiões ou amplitudes de movimentos utilizadas em 

suas práticas, como foi o caso nos estudos de Kinnunen et al, (2017) e Martíınez-

Cava et al (2019). As adaptações também em conjunto com outras respostas 

adaptativas devido ao exercício físico também estabelecem melhor qualidade de 

vida e eficiência em atingir resultados com objetivos específicos, como Romero-

Arenas et al (2017) demonstraram. 

Até mesmo indivíduos que não levaram uma vida ativa com a prática de 

exercícios físicos quando chegam à idade avançada, podem se beneficiar de 

adaptações na área da JNM, mesmo que possuam limitações na realização de 

exercícios devido à falta de força. Técnicas permitem promover estresse 

mecânico e fisiológico suficientes para causar respostas na área da JNM (por 

exemplo, oclusão), podendo assim, em alguns casos, até reverter a denervação 

de fibras musculares provenientes do envelhecimento, evitando assim que 

quadros como a sarcopenia se agravem. 

Esta revisão foi capaz de reunir resultados que demonstram que 

independente da situação, idade ou condição do indivíduo a prática de exercícios 

físicos é capaz de promover alterações positivas e melhora na funcionalidade da 

JNM.  
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