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1. Tipos de
músculos
O músculo é uma entidade anatómica constituída por várias
entidades tecidulares que assegura, através de estímulos
adequados, o movimento e as atitudes posturais do corpo.
Uma vez que contém uma proteína denominada
mioglobina, tem, normalmente, uma cor vermelha.

de

As formações musculares são submetidas a estímulos
provenientes directamente dos centros cerebrais e, portanto,
dependentes da vontade, ou, então, eximindo-se a esse
controlo, vão fazer parte de arcos diastálticos ou, finalmente,
constituem um sistema autónomo.
Deste modo, uma primeira distinção divide os músculos entre
voluntários e involuntários.
Uma segunda distinção refere-se ao aspecto histomorfológico
da musculatura que, deste ponto de vista, é classificável em:

● musculatura estriada, pela presença, no seio dos
próprios elementos constitutivos, de formações características
dispostas transversalmente ao eixo principal da fibra;
● musculatura lisa, enquanto privada das formações
mencionadas no ponto anterior.
Os músculos estriados são, na sua maioria, voluntários; os
lisos, pelo contrário, são maioritariamente independentes da
vontade. Além disso, enquanto os primeiros, fixos na maior
parte a segmentos esqueléticos, são destinados a movê-los de
forma mais ou menos rápida, segundo o que for pedido pela
vontade, os segundos formam membranas contínuas à volta de
vasos, vísceras, etc, imprimindo-lhes movimentos fisiológicos
constantes. Um exemplo deste segundo caso é o músculo
cardíaco, ou miocárdio.
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A cada movimento do braço corresponde o movimento de um par de
músculos: quando se contrai um músculo, como no caso do antebraço (1), o
outro distende-se (2) e abranda o movimento.

Os músculos esqueléticos, pela sua distribuição particular,
contribuem para melhor modelar a superfície exterior do corpo.
De facto, alguns deles, estando logo abaixo da pele, entre esta
e as fáscias aponevróticas superficiais,
constituem os
músculos superficiais, que no Homem formam, sobretudo, a
chamada musculatura mímica da face.
Nota: Para mais informações
Sob as fáscias aponevróticas, as massas musculares
sobre o que são aponevroses,
esqueléticas, formadas por músculos que têm um ou mais
consulte o Glossário d´O Portal
pontos de inserção nos segmentos ósseos, tornam-se
Saúde. Clique aqui!
evidentes à superfície sob a forma de relevos, mais ou menos
acentuados, segundo o grau de desenvolvimento atingido pelo
pelo músculo, que podem ser mais facilmente observados no
corpo de indivíduos atléticos.
Os outros músculos, situados em planos inferiores, portanto
mais vizinhos dos segmentos ósseos, são designados por
músculos profundos.
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Cada músculo está envolvido por uma bainha de contenção,
formada por um tipo de tecido conjuntivo denso com feixes
entrelaçados, que se chama aponevrose. Da face profunda
desta originam-se septos que mergulham profundamente na
massa muscular, dividindo-a cada vez mais em feixes cada vez
mais pequenos, habitualmente chamados feixes de primeira,
segunda e terceira ordens.
Os septos conjuntivos, por seu turno, distinguem-se com o
nome de:

● epimísio – lâmina mais exterior (logo abaixo da
aponevrose), que envolve um número apreciável de fibras
musculares;
● perimísio – faixa que está em volta de
agrupamentos de fibras musculares, volumetricamente muito
importantes;
● endomísio – envolve poucos grupos de fibras
musculares, até se dispor em volta de um único feixe de fibras.
O revestimento conjuntivo, além de manter unido os vários
grupos de fibras musculares pertencentes a cada músculo,
contribui igualmente para conservar a forma e a direcção dos
feixes individuais durante a contracção.
No que diz respeito à forma, os músculos são por norma
distinguidos em três tipos:

●

curtos – mais numerosos, em relação com a coluna
vertebral;

● largos – representados tipicamente pelos músculos
que revestem as paredes abdominal e toráxica;
● longos – encontram-se sobretudo nos segmentos
esqueléticos dos membros.

A imagem mostra em corte as camadas da parede do estômago: em rosa, vêse as glândulas da mucosa gástrica; em tons de azul, o tecido conjuntivo; a
parte em cinzento representa a musculatura lisa.
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À parte estão os músculos das pálpebras, lábios, etc..., que
constituem o grupo dos chamados músculos orbiculares.
Alguns são chamados esfíncteres, pela possibilidade que têm
de se contrair em volta de orifícios circulares, fechando-os de
forma eficaz (esfincter do ânus, de natureza estriada e
portanto voluntário; esfincter da pupila, de natureza muscular
lisa e, assim, independente da vontade, são dois exemplos).

Outros músculos apresentam características particulares, pelo
que dificilmente são classificáveis pelas formas precedentes.
Atente-se aos exemplo dos músculos rectos abdominais, que
apresentam interrupções periódicas de natureza conjuntiva
(intersecções tendinosas).
Sob o aspecto descritivo, os músculos apresentam uma parte
média mais ampla, ou ventre, e duas extremidades
adelgaçadas que acompanham o tecido conjuntivo denso do
tendão, por meio do qual vai fixar-se num mesmo segmento
esquelético ou em segmentos ósseos contíguos ou então, como
acontece no olho, insere-se por um lado numa superfície óssea
e, por outro, no órgão a que está destinado.
Portanto, cada músculo terá uma inserção tendinosa inicial que
corresponde ao ponto da alavanca esquelética e uma inserção
tendinosa terminal situada no segmento ósseo móvel.
É preciso realçar que a origem de um mesmo terminal pode
fazer-se por duas ou mais extremidades tendinosas, às quais
correspondem outros tantos ventre musculares (bicípite
braquial, quadricípite femoral, etc). A terminação também
pode fazer-se por meio de vários segmentos tendinosos
(músculos flexores e extensores dos dedos, por exemplo).
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Representação da secção transversal de uma artéria. Na parte superior
esquerda, estão visíveis os glóbulos vermelhos; no centro, uma espessa
camada de tecido muscular; em baixo, à direita, uma camada de tecido
conjuntivo.

Os vasos e os nervos penetram nos músculos através dos
delgados septos do tecido conjuntivo.
As formações nervosas destinadas aos músculos são
representadas por nervos motores e sensitivos. As fibras
motoras servem para transmitir os estímulos necessários não
só ao movimento mas manutenção do tono muscular (estado
permanente de contracção activa do músculo, presente até na
chamada fase de repouso do mesmo e facilmente detectável
pela palpação).
As fibras sensitivas, presentes no músculo como fusos
neuromusculares ou órgãos músculo-tendinosos, enviam aos
centros nervosos informações sobre o estado de contracção do
músculo, isto é, fornecem a sensação muscular.
Como formações acessórias ou anexos do músculo,
descrevem-se, além das aponevroses de revestimento, já
mencionadas anteriormente, as aponevroses de inserção,
próprias de alguns músculos largos do abdómen, as bainhas
fibrosas dos tendões, as bainhas serosas e as bolsas
serosas.
Estas três últimas formações são úteis de um ponto de vista
fisiológico, na medida em que facilitam o mecanismo da
contracção muscular, já que através delas se facilita o
escorregamento das massas musculares e dos tendões sobre
as superfícies ósseas.
A unidade morfofisiológica elementar do músculo estriado
esquelético é representada pela fibra muscular, a qual é
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constituída por um segmento cilíndrico provido de vários
núcleos
(plasmódico)
imersos
numa
substância
protoplasmática
(sarcoplasma)
dotada
de
formações
diferenciadas, alongadas segundo o eixo da própria fibra
(miofibrilhas).

A fibra muscular é envolvida por um complexo proteicopolissacarídico. O comprimento de cada fibra é muito variado e
pode atingir, em alguns músculos, vários centímetros. O
diâmetro é igualmente muito variável.
Com a idade e com o treino, a fibra muscular sofre um
aumento de volume (hipertrofia). Ao contrário, com o
decurso de várias ocorrência patológicas (fracturas, por
exemplo), a imobilização prolongada provoca um grau variável
de hipotrofia muscular.
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4. Características
histoquímicas
Preparação histológica de tecido muscular pertencente à bexiga. AS fibras
musculares lisas estão misturadas com numerosas fibras elásticas, o que
explica a notável distensibilidade deste órgão.

Quem descobriu a estriação transversal dos músculos foi
Leeuwenhoek, ou seja, notou que a fibra muscular do músculo
esquelético,
além
de
uma
componente
longitudinal
(miofibrilhas) que lhe atravessava todo o corpo, mostrava a
intervalos regulares bandas mais claras e outras mais escuras,
alternadas, dispostas transversalmente.
O sarcolema, unidade múltipla formada pela união da
membrana própria da fibra (plasmolema) com um invólucro
exterior de proteína-polissacarídeo, a que se encosta, sob a
forma de uma meia de malhas entrelaçadas, um tecido
conjuntivo de fibras particulares, envolve e contém os
constituintes da fibra muscular. Entre o plasmolema e o
invólucro proteína-polissacarídeo existem núcleos pertencentes
às células satélites da fibra.
Os núcleos no interior do plasmolema, relativamente diferentes
dos precedentes, têm forma alongada, com o eixo maior
disposto
paralelamente
ao
eixo
da
fibra;
variam
acentuadamente em número segundo o comprimento da fibra
e no Homem, bem como em todos os mamíferos, situam-se na
periferia da fibra.
Também estão presentes organitos citoplasmáticos comuns a
outras células: aparelho de Golgi, gotículas lipídicas,
mitocôndrias, pequenas quantidades de glicogénio difusamente
distribuído e um extenso retículo endoplasmático em relação
com o plasmolema.
Nas secções de uma fibra muscular estriada, tratada por
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métodos histológicos, observa-se que a maior parte do
sarcoplasma está ocupado por miofibrilhas, que se dispõem, na
generalidade, de modo a formar pequenos feixes, separados
uniformemente por delgados interstícios de sarcoplasma, ou
reagrupados em áreas poligonais chamadas campos
colunares ou campos de Conheim.

Contracção muscular
O impulso para a contracção é fornecido por uma fibra nervosa
motora que, depois de se ter repetidamente ramificado,
termina numa zona do músculo, dando lugar a uma placa
motora.
O início da contracção muscular é comandado pelo impulso
nervoso que provoca na membrana sarcoplasmática uma
rápida onda de despolarização. Esta onda transmitir-se-ia ao
longo dos túbulos do retículo endoplasmático para solicitar ao
músculo uma rápida resposta mediante várias reacções que
envolvem conjuntamente o ATP, o glicogénio, etc..., dando
lugar a complexas interacções entre os filamentos de actina e
os de miosina.
A situação de fadiga muscular aparece relacionada com a
acumulação excessiva de substâncias derivadas da degradação
de glicogénio, como por exemplo o ácido láctico.
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O PORTAL SAÚDE é um portal agregador de conteúdos
relacionados com as áreas ligadas à Saúde.
O PORTAL SAÚDE disponibiliza, entre os seus conteúdos, um
Directório de Empresas do ramo, com o intuito de proporcionar
aos seus utilizadores um fácil e rápido acesso a contactos
relevantes do sector.
O PORTAL SAÚDE propõe-se a ser
ferramenta on-line de apoio ao utilizador.

uma

indispensável

Contactos:
Rua Braancamp, 52 - 4º
1250-051 Lisboa
Tel: 212476500
e-Mail: geral@oportalsaude.com
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