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Tecido Muscular

Histologia

▪ Movimento corporal

▪ Estabilização das posições do corpo 

▪ Circulação de substâncias dentro do corpo

▪ Aquecimento corporal (termogênese)

TECIDO MUSCULAR

Principais funções
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▪ Constituído por células alongadas e contráteis (fibras musculares)

▪ Grande quantidade de filamentos proteicos citoplasmáticos (miofibrilas)

▪ Origem mesodérmica a partir de células precursoras (mioblastos)

Célula muscular multinucleada = Miócito.

Citosol = Sarcoplasma.

Membrana plasmática = Sarcolema.

Retículo endoplasmático liso = Retículo Sarcoplasmático.

TECIDO MUSCULAR
Características gerais

Embora compartilhem algumas propriedades, diferem um do outro:

▪ Localização

▪ Anatomia microscópica

▪ Forma de controle pelo sistema nervoso

TIPOS DE TECIDO MUSCULAR

Tecido muscular liso (não estriado)

Tecido muscular estriado esquelético

Tecido muscular estriado cardíaco
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Células uninucleadas, alongadas, sem estrias e com as

extremidades afiladas (aspecto fusiforme).

▪ Localização: esôfago, estômago, intestino, útero, bexiga etc.

▪ Controle nervoso: involuntário

▪ Velocidade de contração: lenta

▪ Função: constrição dos vasos sanguíneos e vias respiratórias

propulsão dos alimentos pelo trato gastrointestinal

contração da vesícula biliar e da bexiga urinária

TIPOS DE TECIDO MUSCULAR
Tecido muscular liso (não estriado)

Células do músculo liso (A), núcleo (B) e tecido conjuntivo (C).
Fonte: Atlas digital de Histologia Básica.

Tecido muscular liso
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Fibra cilíndrica ramificada (anastomosada) e estriada com um núcleo central; discos 

intercalares unem as fibras vizinhas.

▪ Localização: parede do coração (miocárdio)

▪ Controle nervoso: involuntário

▪ Velocidade de contração: rápida e rítmica

▪ Função: bombear sangue para o corpo

TIPOS DE TECIDO MUSCULAR

Tecido muscular estriado cardíaco

TIPOS DE TECIDO MUSCULAR
Tecido muscular estriado cardíaco

Discos intercalares

Espessamentos transversos irregulares do sarcolema que conectam as extremidades das 

fibras musculares cardíacas.

Adesão, sustentação e resistência mecânica

Propagação dos potenciais de ação de uma 
fibra muscular para outra
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Célula do músculo estriado cardíaco (A), núcleo (B), discos intercalares (C), ramificações
(D), espaços vazios (E), fibras de colágeno (F). Fonte: Atlas Digital de Histologia Básica.

Tecido muscular estriado cardíaco

Fibra cilíndrica longa, estriada, com muitos núcleos localizados na periferia (sincício

multinucleado).

▪ Localização: fixado aos ossos por meio de tendões

▪ Controle nervoso: voluntário

▪ Velocidade de contração: rápida 

▪ Função: movimento, postura e produção de calor

TIPOS DE TECIDO MUSCULAR

Tecido muscular estriado esquelético “Carne”
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Células do músculo estriado esquelético (A), núcleo (B), bandas I (C), bandas A (D).
Fonte: Atlas digital de Histologia Básica.

Tecido muscular estriado esquelético

Tipos de fibras musculares esqueléticas

Tipo I (lentas) – Fibras vermelhas

▪ + Mitocôndrias

▪ + Mioglobina

▪ + Irrigação sanguínea

▪ Predomínio de resp. aeróbica

Exemplo: maratonista

Tipo II (rápidas) – Fibras brancas

▪ - Mitocôndrias

▪ - Mioglobina

▪ - Irrigação sanguínea

▪ Predomínio de resp. anaeróbica

Exemplo: velocista
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ESTRUTURA DO MÚSCULO ESQUELÉTICO

ESTRUTURA DO MÚSCULO ESQUELÉTICO
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“A chegada do impulso estimulador resulta na liberação temporária de íons cálcio do

retículo sarcoplasmático. É a liberação de íons cálcio que dá início aos eventos da

contração muscular.”

Fonte: Spence.

“A contração muscular ocorre quando os filamentos de actina deslizam-se sobre os

filamentos de miosina, aproximando as linhas Z e diminuindo o comprimento do

miômero (sarcômero).”

Fonte: Amabis e Martho.

MECANISMO DA CONTRAÇÃO MUSCULAR
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