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Liso

• Involuntário

• Paredes da maioria dos vasos sanguíneos (contração e relaxamento para 
regular o fluxo sanguíneo)

• Paredes dos órgãos internos (contração e relaxamento para movimentar o 
alimento, expelir urina, dar à luz, etc)

Cardíaco

• Apenas no coração

• Controle próprio com ajustes dos sistemas nervoso e endócrino (Sistema 
cardiovascular)

Esquelético

• Controle consciente

• Fixado ao esqueleto

•+ de 600 músculos esqueléticos no corpo humano
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Músculo estriado esquelético

Músculo esquelético
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A estrutura do músculo esquelético

Epimísio:

• tecido conjuntivo 
que recobre o 
músculo

Perimísio:

• tecido conjuntivo 
que recobre o 
fascículo

Endomísio:

• tecido conjuntivo 
que recobre as 
fibras 
musculares*

•*fibras 
musculares = 
células 
musculares

A estrutura do músculo esquelético
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A estrutura do músculo esquelético
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A fibra muscular

Sarcolema

• = membrana 
plasmática

• Funde-se com o 
tendão* na 
extremidade da 
fibra muscular

• *Tendão: tecido 
conjuntivo que 
prende o músculo 
ao osso

Sarcoplasma

• = citoplasma

• Contém proteínas, 
minerais, 
glicogênio, gorduras 
dissolvidas, e 
organelas

• Contém mais 
glicogênio do que 
um citoplasma de 
outras células

Túbulos transversos

• Túbulos T

• Extensões do 
sarcolema que 
passam 
lateralmente 
através da fibra 
muscular

• Interconectados 
quando passam 
entre as miofibrilas, 
permitindo que os 
impulsos nervosos 
sejam rapidamente 
transmitidos às 
miofibrilas

Retículo 
sarcoplasmático

• Rede longitudinal 
de túbulos

• Local de 
armazenamento de 
cálcio (essencial 
para contração 
muscular)

A fibra muscular
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Miofibrila

Fibra muscular Miofibrila
Miofilamentos:

•Actina e Miosina

Componentes de uma fibra muscular esquelética
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Proteínas responsáveis pela contração muscular

Microfotografia eletrônica de um corte longitudinal de 

miofibrilas

Filamentos 
finos

Filamentos 
grossos

Filamentos 
grossos

Delimita 
sarcômero
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Arranjo dos filamentos grossos e finos numa fibra 

muscular estriada
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Sarcômero

• SUBUNIDADE BÁSICA DA 

CONTRAÇÃO DO MÚSCULO 

ESTRIADO

Aspectos das fibras musculares esqueléticas ao

microscópio óptico
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Unidades motoras

Controle neural

• Músculos extrínsecos do bulbo do olho (posicionam os olhos) → 1:23 fibras

musculares → GRAU FINO DE CONTROLE

• Gastrocnêmio → 1:1000 fibras musculares → CONTRAÇÕES MAIS POTENTES

• Unidades motoras têm tamanhos variados → neurônio menor, inerva menos fibras, 

estimulado primeiro
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Relação estrutural entre a troponina, a tropomiosina e a actina

Papel do Ca2+ na contração

muscular

A ligação do Ca2+ à troponina

provoca o movimento do 

complexo troponina-

tropomiosina, que expões os

locais de ligação sobre a actina.

As pontes cruzadas da miosina

podem então se ligar à actina e 

sofrer estimulação muscular.
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Retículo sarcoplasmático

Estruturas envolvidas no acoplamento excitação-

contração
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Estrutura da miosina, mostrando seus locais de ligação de ATP 

e da actina

Ciclo da ponte cruzada que causa do deslizamento dos filamentos e a 

contração muscular



10/11/2017

14

A contração muscular

A contração muscular

Produz um trabalho mecânico, 

normalmente representado pelo 

descolamento de um segmento do 

corpo, quando as fibras musculares 

reduzem o seu comprimento em 

cerca de 1/3 ou metade em relação 

ao seu estado de repouso.



10/11/2017

15

Etapas da contração muscular

Potencial de ação no neurônio motor

Secreção de acetilcolina na fenda 

sináptica

Potencial de ação na fibra muscular

Propagação do potencial de ação

Liberação dos íons cálcio do retículo 

sarcoplasmático para o sarcoplasma

Os íons cálcio se ligam a troponina

provocando uma alteração na 

conformação espacial. Assim, os 

sítios de afinidade entre actina e 

miosina ficam descobertos

Junção neuromuscular
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Junção neuromuscular

Microfotografia de fibras musculares e junções

neuromusculares
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Etapas da contração muscular

Os íons cálcio se ligam a 

troponina provocando uma 

alteração na conformação 

espacial. Assim, os sítios de 

afinidade entre actina e miosina 

ficam descobertos

Etapas da contração muscular

Ocorre ligação entre actina e 

miosina

Na cabeça da miosina, há 

atividade da ATPase
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Etapas da contração muscular

No início da contração, ocorre 

união da cabeça da miosina com 

ATP, gerando ADP + Pi. Estes 

permanecem presos à cabeça de 

miosina

Etapas da contração muscular

A cabeça de miosina se liga à 

actina e ocorre alteração na 

conformação espacial do braço da 

miosina levando a uma força de 

deslocamento, ativada pela quebra 

de ATP. 
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Etapas da contração muscular

Com a inclinação ocorre a liberação do 

ADP +Pi e outra molécula de ATP 

poderá se ligar. 

Com a ligação do ATP ocorre o 

desligamento da actina e miosina e 

assim o ciclo poderá reiniciar, desde que 

os sítios de afinidade estejam liberados 

(depende do cálcio)

O cálcio será bombeado para o interior 

do retículo sarcoplasmático por uma 

bomba de cálcio em fração de segundo. 

Se houver outro potencial de ação 

muscular será novamente liberado

Resumindo: Contração muscular

1. Potencial de ação no neurônio motor

2. Secreção de acetilcolina na fenda sináptica

3. Potencial de ação na fibra muscular

4. Propagação do potencial de ação pelos túbulos T

5. Liberação dos íons cálcio do retículo sarcoplasmático 

para o sarcoplasma

6. Os íons cálcio se ligam a troponina provocando uma 

alteração na conformação espacial. Assim, os sítios de 

afinidade entre actina e miosina ficam descobertos

7. Ocorre ligação entre actina e miosina

8. Na cabeça da miosina, há atividade da ATPase

9. No início da contração, ocorre união da cabeça da 

miosina com ATP, gerando ADP + Pi. Estes 

permanecem presos à cabeça de miosina.

10. A cabeça de miosina se liga à actina e ocorre alteração 

na conformação espacial do braço da miosina levando 

a uma força de deslocamento, ativada pela quebra de 

ATP. 

11. Com a inclinação ocorre a liberação do ADP +Pi e outra 

molécula de ATP poderá se ligar. 

12. Com a ligação do ATP ocorre o desligamento da actina

e miosina e assim o ciclo poderá reiniciar, desde que os 

sítios de afinidade estejam liberados (depende do 

cálcio)

13. O cálcio será bombeado para o interior do retículo 

sarcoplasmático por uma bomba de cálcio em fração 

de segundo. Se houver outro potencial de ação 

muscular será novamente liberado
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