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✓Definição do sistema cardíaco

✓Classificação do sistema Cardíaco

✓Coração
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➢Tipos de músculos

➢Classificação

➢Tipos de contração

➢Placa motora

➢Objetivos: apresentar os tipos de músculos.

➢Recursos: slides



Os músculos são formados por conjuntos celulares capazes de alterar
seu comprimento ativamente, contraindo ou relaxando.

A capacidade de contrair das células musculares é fornecida pelas
proteínas ativadas por potenciais de ação que percorrem a
membrana plasmática.
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• São células alongadas, podendo ser chamadas
de fibras musculares.

• Em conjunto formam feixes ou fascículos.

• E dentro dos feixes encontramos as miofibrilas
ou miofilamentos.

mol.icb.usp.br
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Fáscia muscular – membrana que envolve o músculo e ou conjunto de
músculos.
Epimísio – membrana que envolve o músculo individualmente.
Perimísio – membrana que envolve o feixe muscular.
Endomísio – membrana que envolve a fibra muscular.
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ESTRUTURA MUSCUCLAR ESQUELÉTICA:

Tecido conjuntivo, inervação e irrigação
sanguínea

As fibras de tecido conjuntivo que envolvem os
músculos e os feixes musuclares estendem-se a
partir do corpo do músculo, formando tendões
que ligam músculos a ossos ou à derme, na pele.

Os neurónios motores são células nervosas
especializadas que estimulam a contração
muscular.
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São células nervosas responsáveis
pela produção dos movimentos dos
músculos.

Placa motora é junção de um
neurônio e uma fibra muscular, que
sendo ativada libera acetilcolina
produzindo um potencial de ação na
fibra.
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A liberação da acetilcolina por um
neurônio motor na placa motora
leva a ativação de receptores
musculares e consequentemente a
excitação muscular. O resultado da
reação entre acetilcolina e os seus
receptores é a abertura de canais
de sódio e potássio gerando
potencial de ação na placa motora.
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1- O que são músculos?

2- Quais são os divisões do músculo?

3- O que é acetilcolina?

4- O que é placa motora?

5- O que é Neurônio motor?
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Revisão das questões em casa e fazer uma pesquisa na
internet das principais fontes energéticas e fisiologia da
contração muscular.
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✓Sistema ósseo

✓Definição

✓classificação


