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A contração muscular
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Revisando

Músculo bíceps braquial

Revisando

Tendão conecta o músculo ao 

osso

Epimísio envolve o músculo
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Revisando

Perimísio envolve os fascículos

Revisando

Endomísio envolve as fibras 

musculares
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Revisando

Fibra muscular

Revisando

Fibra muscular possui miofibrilas
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Revisando

Miofibrilas possuem miofilamentos

de actina e miosina

Revisando

Sarcômero é responsável pelo 

encurtamento (contração).
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Revisando

Encurtamento do sarcômero.

Revisando

Encurtamento de vários 

sarcômeros (dentro das fibras) que 

resultam em encurtamento do 

músculo = contração muscular.
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Revisando

Estrutura do músculo esquelético

Tipos de fibras musculares esqueléticas
Fibras lentas

Fibras rápidas
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Todas as fibras musculares são iguais?

Velocidade de contração → diferentes isoenzimas da miosina

ATPase

Bulbo ocular

Fibras rápidas

Tensão máxima em 7,3ms

Músculo sóleo

Fibras lentas

Tensão máxima em 100ms
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Tipos de fibras
Se a reação é feita em pH básico (9,4), as fibras tipo 1 

ficam claras, e as 2 escuras.

Se a reação é feita em pH ácido (4,6), as fibras tipo 1 

ficam escuras, as 2 claras.

Biópsia muscular
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Fibras lentas
• Músculo sóleo: postura

(sustenta a Contração por

um longo período)

• Alta capacidade oxidativa:

• Rico suprimento capilar

• Numerosas mitocôndrias e 

enzimas aeróbias

• Alta concentração de 

mioglobina (similar à

hemoglobina) → fibras

vermelhas

Fibras rápidas • Também chamadas de fibras

rápidas glicolíticas

• Fibras mais espessas

• Menos capilares e mitocôndrias

do que as lentas

• Não possuem tanta hemoglobina

→ fibras brancas

• Grande reserva de glicogênio e 

alta concentração de enzimas

glicolíticas
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Fibras intermediárias

• Contração rápida

• Mas tb possuem alta capacidade oxidativa

• Relativamente (vs. rápidas) resistentes à fadiga (menos que

a lenta)

• São chamadas de fibras tipo 2a OU fibras rápidas oxidativas

Características de contração

2
b

2
a

1
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Recrutamento das 

unidades motoras

O recrutamento das fibras musculares de 

contração lenta e de contração rápida 

(unidades motoras) está relacionado com 

a intensidade de exercício.

O esforço físico cada vez mais intenso 

recruta mais fibras de contração rápida.

RECRUTAMENTO: DA UNIDADE 

MOTORA MENOR (FIBRA LENTA) PARA 

A MAIOR (FIBRA RÁPIDA)

Composição em termos de fibras musculares de CL e VO2máx 

em atletas de diferentes modalidades
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Percentual de fibras de contração lenta em três grupos musculares de 

homens (M) e mulheres (F) atletas

RESUMO – Características das ≠ fibras musculares
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Fadiga muscular

• INCAPACIDADE DE MANTER UMA DETERMINADA TENSÃO MUSCULAR QUANDO A 

CONTRAÇÃO É SUSTENTADA

• INCAPACIDADE DE REPRODUZIR DETERMINADA TENSÃO DURANTE CONTRAÇÕES 

RÍTMICAS AO LONGO DO TEMPO

Fadiga muscular

CONTRAÇÃO MÁXIMA SUSTENTADA

• Quando todas as unidades motoras são

recrutadas e a taxa de disparo neural é

máxima

• Acúmulo de K+ extracelular

(repolarização)

• Interfere na capacidade da membrana

produzir potencial de ação

• Fadiga curta → a tensão máxima poderá

ser produzida após repouso <1 minuto
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Fadiga muscular

EXERCÍCIO MODERADO

• Ocorre quando as fibras de contração lenta

exaurem suas reservas de glicogênio,

• E as fibras de contração rápida são

progressivamente recrutadas → obtem

energia através de glicólise anaeróbia, 

convertendo glicose em ác. lático, aumento

da [H+] e queda do pH

• Fadiga muscular → redução na capacidade

do retículo sarcoplasmático liberar cálcio

Efeitos do treinamento de resistência aeróbia

1. Aumento da capacidade de obtenção de ATP por vias oxidativas

2. Aumento do tamanho e número de mitocôndrias

3. Menor produção de ácido lático

4. Aumento do conteúdo de mioglobina

5. Aumento do conteúdo de triglicerídeo intramuscular

6. Aumento da lipase lipoprotéica

7. Aumento da proporção de energia derivada de gordura (maior preservação dos carboidratos)

8. Menor taxa de depleção de glicogênio durante o exercício

9. Redução nas fibras 2B (rápidas glicolíticas) e aumento nas fibras 2A (rápidas oxidativas)
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Outros tipos de músculo

Músculo estriado (esquelético e cardíaco)

Músculo liso

Músculo liso

• Camadas circulares

• vasos sanguíneos

• bronquíolos

• Camadas circulares e longitudinais

(sistema digestório, ureteres [urina], 

ductos deferentes [espermatozóides], 

tubas uterinas [óvulos]) → movimentos

peristálticos
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Músculo liso

Músculo cardíaco

• Células curtas, ramificadas e 

interconectadas (gap junctions)

• Única unidade funcional

• Capacidade de contração pode

ser aumentada pela adrenalina

e pelo estiramento das 

câmaras

• Potenciais de ação se originam

em células “marcapasso”



06/10/2017

18

RESUMO – Características dos ≠ tipos de músculos

Exercícios

43. Explique as diferenças entre músculo liso, esquelético e cardíaco.

44. O que é epimísio, perimísio e endomísio?

45. O que é sarcolema, sarcoplasma, túbulo transverso e retículo sarcoplasmático?

46. Qual a importância do túbulo transverso e do retículo sarcoplasmático no processo de contração 

muscular?

47. Quais são as proteínas envolvidas no processo de contração muscular?

48. Faça um desenho da fibra muscular, indicando a banda A, banda H, banda I, disco Z e sarcômero.

49. Explique detalhadamente como ocorre a contração muscular, desde a sinapse química até o encurtamento 

do sarcômero.

50. Quais são as diferenças entre fibras rápidas e fibras lentas? Cite exemplos.

51. Explique o mecanismo de fadiga muscular:

a. Na contração máxima sustentada

b. No exercício moderado
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