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Aula 7-Contração muscular 

Sidney Sato, MSc

Organização do Músculo-esquelético

Sarcolema: membrana 
celular da fibra muscular

Fibra muscular Miofibrilas
1500 filamentos de 

miosina  e 3000 filamento de 
actina

Faixa I (clara): só actina
Faixa A (escura): miosina e  extremidade dos 
filamentos de actina
Disco Z: outros filamentos: conecta as 
miofibrilas de forma transversal
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Os filamentos de actina se sobrepõe completamente aos de 
miosina na contração muscular.

As moléculas de TITINA mantém o posicionamento lado 
a lado dos filamentos de actina e miosina.

Sarcoplasma

Sarcoplasma: líquido intracelular  que contém potássio, magnésio 
e fosfato,  além de múltiplas enzimas protéicas e mitocôndrias.

Circunda as miofibrilas
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Mecanismo geral da contração 

muscular: Sequência

O potencial de ação se propagando 
pela membrana da fibra muscular 
faz liberar  íons cálcio do retículo 
sarcoplasmático fazendo ocorrer a 
contração muscular.

Mecanismo molecular da contração muscular

A contração 
muscular ocorre 
por mecanismo 
de deslizamento 
dos filamentos.
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Pontes cruzadas

Atividade ATP ase da 
cabeça de miosina: 
energização para o 
processo de 
contração.

Filamento de actina
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Mecanismo de “ir para diante” dos 

músculos

As pontes cruzadas puxam os filamentos de actina

Fontes de energia para reconstituir o 

ATP usado na contração muscular

• Fosfocreatina: ligação fosfato de alta energia: 
dura pouco;

• Glicólise do glicogênio (armazenado nas 
células musculares);

• Metabolismo oxidativo: contrações por longos 
períodos. Proveniente de carboidratos, 
gorduras e proteínas.
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Tipos de fibras musculares

Fibras Rápidas

• Fibras “grandes”

• Retículo sarcoplasmático 
muito extenso;

• Muitas enzimas glicolíticas;

• Suprimento de sangue 
menos extenso;

• Menor número de 
mitocôndrias;

Fibras Lentas

• Fibras menores;

• Sistema dos vasos 
sanguíneos e capilares mais 
extenso;

• Muitas mitocôndrias;

• Muitas mioglobinas;

Fadiga muscular

• Def: Contrações musculares fortes por período 
prolongado.

• Relacionada a depleção do glicogênio 
muscular;

• Eficiência da contração muscular diminui;
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Junção neuromuscular

Músculo esquelético: Junção 

neuromuscular

A PLACA MOTORA

Acetilcolina: neurotransmissor que excita a membrana 
da fibra muscular

Após a contração muscular: Destruição da 
acetilcolina: pela acetilcolinesterase



31/08/2014

8

O estímulo que causa a liberação da acetilcolina das 

vesículas  é a entrada de íons Cálcio.

Canal colinérgico

• Abertura dos canais de 
acetilcolina

• Íons sódio passam para 
o interior da fibra .

• Alteração potencial 
local: +++++ no interior 
da fibra muscular: 
potencial da placa 
motora.

• Forma-se um potencial 
de ação ao longo da 
membrana muscular

• Contração muscular
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Potencial de ação muscular

Acoplamento excitação contração no 

músculo


