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Composição de Diferentes Músculos 

Rato 
 

% Tipo I % Tipo IIa 
 

% Tipo IIx 
 

% Tipo IIb 
 

Plantaris 8 20 45 17 

Soleus 97 3 0 0 

EDL 4 20 31 36 

Vastus L. 0 0 2 96 

Vastus Lateralis Humano 

Humano % Tipo I 
 

% Tipo IIa 
 

---------- % Tipo IIx 
 

Vastus L. 49 42 ---------- 6 

Bloemberg&Quadrilatero. PLoS ONE, 7: e35273, 2012 



Diferentes Músculos são Solicitados 
pelo SNC de Maneiras Diferentes 

SO ou Tipo I 

FG ou Tipo IIb 

FOG ou Tipo IIa 



O “Padrão da Solicitação Neural” determina o 
tipo de fibra muscular da unidade motora 

• Conclusão suportada por 

–  Estudos de inervação cruzada 

– Estudos de estimulação elétrica. 
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Como o “Padrão da Solicitação Neural” determina o 
tipo de fibra muscular da unidade motora? 
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Velocidades de contração (encurtamento) muscular 



Força vs. Tipo de Fibra 



O cálcio produz encurtamento mais rápido em 
fibras do tipo II, comparado ao tipo I 
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Fadigabilidade dos Diferentes Tipos de Fibras 



A composição muscular parcialmente determina o 
sucesso no esporte de elite 



Percentual de fibras do tipo I do 
gastrocnêmico de corredores fundistas 
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Fink et al. Ann N Y Acad Sci, 301:323-7, 1977 

N = 14 

N = 18 
N = 19 

Incluía medalhista 
olímpico e 
recordistas 
americanos 

Alguns com 
92% de Tipo I 



Fibras do tipo II são recrutadas em 
intensidade elevadas de esforço 

Type IIx 



Treinamento de Endurance 

Type IIx 



Treinamento resistido em humanos 

Green et al. Am. J. Physiol. 276: R591-6, 1999 
 

 Diâmetro das fibras 

% IIx 

SDH não alterado 

Análise histoquímica e morfológica  



Diferença Sexual 

Roepstorff et al. J Physiol, 574.1: 125-38, 2006 

Estas características favorecem: 
menor fadigabilidade e maior 
oxidação de gordura nas mulheres  



Envelhecimento 

•Atrofia das fibras e perda de força muscular 

•Aumento do % de fibras do tipo I  

•Diminuição do % de fibras do tipo 2 

•Atrofia das fibras do tipo 2 

•Grande diminuição da área total de fibras do tipo II 

Por morte ou 
transformação 
em tipo I 

Compatível com a grande 
perda de força muscular 



Em Resumo 

As fibras musculares são caracterizadas pelas propriedades 
morfológicas, contráteis e bioquímicas em 3 principais tipos 

Os diferentes tipos de fibra muscular resultam da expressão de 
diferentes proteínas e/ou isoformas de proteínas, que são 
controladas pela atividade do neurônio motor 

Os diferentes tipos de fibras garantirão a realização adequada 
de diferentes tarefas motoras 

O exercício causa uma alteração de tipo de fibra:  
Tipo IIx (IIb nos roedores) em IIa. 
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