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1873, heterogeneidade do m. esquelético 

Antoine Ranvier, anatomista francês concluiu 

•Alguns músculos de coelho eram mais vermelhos do que 
outros (pálidos) 

•Comparado aos pálidos, os vermelhos se contraiam mais 
lentamente , mas sustentavam uma força por tempo maior 

Gastrocnemius de Rato 

•Estabeleceu-se a nomenclatura: m. vermelho e m. branco 

Em 1926: a cor do m. esquelético relaciona-se com o conteúdo de mioglobina 
(proteína que contém ferro) 



Mais detalhes da heterogeneidade do m. esquelético 
na década de 1960. I 

Coloração (histoquímica) para 
identificar: 

•A abundância de cGPDH (glicolítica) 

•A abundância de succinato 
desidrogenase (mitocôndria) 

•A atividade ATPásica da cabeça da 
miosina 



A = Eosin para morfologia B = Ativ. ATPase da Miosina 

C = SDH para Cap. Oxidativa D = cGPDH para Cap. Glicolítica 
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Oxidativa Não Glicolítica 

Peq. 
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Não 
Oxidativa 

Glicolítica 

Peq. Rápida 

Glicolítica Oxidativa 

FOG 

FG 

SO 

•SO: fibra lenta e oxidativa 
•FOG: fibra rápida, oxidativa e glicolítica 
•FG: fibra rápida e glicolítica 



Mais detalhes da heterogeneidade do m. 
esquelético na década de 1960. II 

Relação entre as características histoquímica e as propriedades 
mecânicas das fibras musculares  
(m. vermelho vs. branco; ex: soleus vs. EDL) 



Mais detalhes da heterogeneidade do m. 
esquelético na década de 1960. III 

Caracterização das propriedades 
mecânicas das unidades motoras 

Motor  
Units 

Placa motora (verde) 
Neurônio motor (vermelho) 

*Imagens não são da época 



Em 1968, as conclusões já eram 

Unidades motoras são homogêneas em relação as características 
de suas fibras musculares 

Unidades motoras com fibras FOG  ou com FG são de contração rápida 
 
 
 
Unidades motoras com fibras SO são de contração lenta 
 
 

•SO: fibra lenta e oxidativa 
•FOG: fibra rápida, oxidativa e glicolítica 
•FG: fibra rápida e glicolítica 

Produzem menos força, mas a taxa de declínio é lenta (i.e. resistente a fadiga) 

Produzem mais força, mas a taxa de declínio é rápido (i.e. fadigável); 
*Fadigabilidade da FOG é intermediária entre FG e SO. 
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Diferentes Isoformas da cadeia pesada da miosina ocorrem 
nos diferentes tipos de fibras musculares (1988-1994) 

Duas cadeias pesadas, 
cada uma delas com duas 
cadeias leves “torcidas’ 
ao seu redor 

Cadeia Pesada da Miosina (MHC) 
Existem 11 isoformas; 4 são expressas em 
m. esquelético de mamífero adulto: 
Tipos I, IIa, IIb e IIx 



As 4 isoformas da cadeia pesada da miosina 
(MHC) nos diferentes tipos de fibras 

SO: fibra lenta e 
oxidativa 

•FOG: fibra rápida, 
oxidativa e glicolítica 

•FG: fibra rápida e 
glicolítica 

MHC-tipo I MHC-tipo IIa MHC-tipo IIb MHC-tipo IIx 

MHC-tipo I MHC-tipo IIa MHC-tipo IIx 

Definição bioquímica e mecânica 

Roedores 

Humanos 
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Características dos Tipos de Fibras de M. 
Esquelético Humano 

 

 

 

TYPE of FIBER 

Characteristic (MHC isoform) SO (I) FOG ( IIa) FG (IIx) 

Myosin ATPase LOW HIGH HIGH 

Contraction Speed SLOW FAST FAST 

Fatigue Resistance HIGH Intermediate LOW 

Oxidative Capacity HIGH HIGH LOW 

Anaerobic Enzymes LOW Intermediate HIGH 

Mitochondria MANY MANY FEW 

Capillaries MANY MANY FEW  

Myoglobin Content HIGH HIGH LOW 

Color of Fiber RED RED WHITE 

Glycogen Content LOW Intermediate HIGH 

Myoglobin Content HIGH HIGH LOW 

Fiber Diameter SMALL Intermediate LARGE 
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