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RESUMO 

Objetivo: Investigamos o efeito de dois protocolos de natação nas características 

morfológicas, contráteis e metabólicas dos diferentes tipos de fibras do músculo reto 

do abdome de rato. Métodos: Os ratos foram divididos em 3 grupos (N = 5 cada): a) 

grupo treinado 1h por dia (1h/dia), 2x por semana (2x/sem); b) grupo treinado 1h/dia, 

5x por semana (5x/sem), ambos durante 9 semanas consecutivas; c) grupo controle: 

sedentário. Foram avaliados os pesos corporais, os diâmetros das fibras, pelo método 

de coloração HE, e a distribuição dos tipos de fibras pelas as propriedades 

metabólicas identificadas pela reação de NADH redutase e reação de ATP-ase 

miofibrilar.  Resultados: O peso corporal aumentou no grupo treinado 2x/sem e 

diminuiu no grupo treinado 5x/sem em relação ao grupo controle.  O diâmetro das 

fibras aumentou de 45,4 µm no grupo controle para 56,6 µm  e 54,4 µm  no grupo 

treinado 2x/sem e 5x/sem, respectivamente. Também foram observadas pequenas 

fibras angulosas atróficas. O exercício aeróbio remodelou a distribuição das fibras, 

aumentando a freqüência de fibras oxidativas lentas (SO) e oxidativas-glicolíticas 

rápidas (FOG) e diminuindo a freqüência de fibras glicolíticas (FG). Em resumo, a 

freqüência das fibras SO aumentou, enquanto a freqüência das FOG + FG 

diminuíram nos ratos treinados em comparação aos sedentários. Conclusões: Estes 

resultados mostram que os dois protocolos de exercício da natação aumentam 

prioritariamente o metabolismo aeróbio das fibras de contração lenta e intermediária, 

além de provocar  grau variável de mudanças na morfologia das fibras. 
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INTRODUÇÃO 

O tecido muscular esquelético é caracterizado pela sua plasticidade, ou 

seja, sua capacidade de adaptação a determinado estímulo. Os resultados obtidos em 

estudos realizados em modelos animais, principalmente em roedores,  evidenciaram que 

os músculos respiratórios, oblíquo externo, e reto do abdome são metabolicamente 

plásticos e ativamente recrutados durante o exercício de corrida (Abbrecht, 1991). 

A grande variação nas freqüências dos tipos de fibras nos mesmos 

músculos de diferentes indivíduos provavelmente reflete a plasticidade das fibras, isto é, 

capacidade em adaptar as propriedades bioquímicas e fisiológicas de acordo com a 

carga ou intensidade do exercicio executado (Brooke & Engel, 1969); (Jonhson et al., 

1973). 

Até o presente momento, há controvérsias quanto ao desempenho dos 

músculos respiratórios no exercício físico. O termo exercício refere-se tanto à corrida, 

ao ciclismo, à natação, remo, como outras modalidades. Testes submáximos têm 

mostrado pequenas, porém significativas, melhoras em indivíduos placebos, treinados e 

indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística e falência cardíaca.  

 Além disso, a atividade física imposta à musculatura influencia a 

morfologia, o metabolismo e as características contráteis de suas fibras. Desta forma, o 

conhecimento destas características facilita a aplicação de modalidades de exercícios, os 

quais podem melhorar o desempenho muscular (Taylor & Brassard, 1981; Hodgson; 

Rose; Allen, 1985). 

As características intrínsecas da fibra permitem aos músculos adaptações 

nos sistemas miofibrilar e metabólico, ajustando-se continuamente às necessidades 

funcionais.  O exercício físico, a estimulação elétrica, a desnervação, a reinervação, o 



envelhecimento e os hormônios são estímulos que podem influenciar no fenótipo de 

músculos esqueléticos de mamíferos (Petter & Staron, 2000; 2001; Baldwin & Haddad, 

2001). 

Os músculos da expiração mais importantes são os abdominais, reto do 

abdome, oblíquos interno e externo e transverso do abdome. Em humanos, é 

experimentalmente difícil averiguar a exata tendência do recrutamento dos músculos 

respiratórios durante o exercício isotônico. Porém, o consenso geral é que, aumentando 

a intensidade de exercício, os músculos são recrutados proporcionalmente (Shell, 2002). 

As adaptações musculares que ocorrem em resposta ao aumento da 

atividade neuromuscular no treinamento físico são qualitativamente similares, porém 

quantitativamente menores do que as respostas adaptativas à estimulação crônica de 

baixa freqüência. A maioria dos protocolos de treinamento de longa duração tem uma 

resposta muscular menos intensa quando comparada com a estimulação de baixa 

freqüência. Nos estudos que usaram treinamento de longa duração, a principal resposta 

adaptativa consistiu no aumento da capacidade enzimática aeróbia para a obtenção de 

energia (Holloszy & Booth, 1976; Saltin & Gollnick, 1983; Terjung & Hood, 1986; 

Booth & Baldwin, 1996);  

O exercício de longa duração promove várias adaptações na musculatura 

esquelética, incluindo um aumento da capacidade oxidativa e da defesa antioxidante das 

fibras (Fitts et al., 1975; Holloszy & Booth, 1976; Powers et al., 1994).  

Conforme estudos histológicos, histoquímicos e imuno-histoquímicos, a 

estrutura muscular varia qualitativa e quantitativamente entre as espécies, raças, 

indivíduos, idade, sexo, grupamento muscular, inervação e atividade física (Cumming et 

al., 1994).  



As alterações nas características morfológicas, metabólicas e 

contráteis dos tipos de fibras musculares esqueléticas, decorrentes de exercício físico 

regular revelam-se variáveis entre os indivíduos e os tipos de músculos, 

especialmente nos músculos do sistema respiratório. 

Desse modo, o objetivo da presente pesquisa foi avaliar os efeitos de 2 

protocolos de natação na morfologia (hipertrofia ou atrofia) e na remodelagem das 

fibras musculares mo músculo reto do abdome de ratos, avaliando a distribuição dos 

diferentes tipos de fibras oxidativas lentas (SO), oxidativas intermediárias (FOG) e 

rápidas (FG) através de suas propriedades morfológicas e bioquímicas. 
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CONCLUSÕES 

Os resultados mostraram que o exercício da natação com freqüência 

semanal de 2x ou 5x durante 9 semanas promoveu alterações do peso corporal, mas 

alterou principalmente a distribuição relativa dos tipos de fibras musculares, 

aumentando a freqüência das fibras oxidativas lentas (fibras SO) acompanhada de 

redução da freqüência de fibras glicolíticas-oxidativas (Fibras FOG)  e rápidas (FG) 

no músculo abdome de rato. Além disso, houve grau variável de mudanças na 

morfologia das fibras. Tais resultados indicam que o exercício de natação é adequado 

para a melhora das propriedades aeróbias da musculatura respiratória, com possível 

aplicação terapêutica em processos patológicos onde essa musculatura se encontra  

prejudicada. 
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