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RESUMO 
 

CIENA, A. P. Análise estrutural e ultra-estrutural dos músculos 
esternomastóideo e cleidomastóideo de ratos Wistar adultos e idosos . 2011. 
116 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Morfofuncionais) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
 
Os músculos esqueléticos da região cervical apresentam ampla evolução relatada 
na anatomia comparada. O músculo esternocleidomastóideo em humanos exerce 
várias funções como nos movimentos das articulações crânio-vertebrais, posturais e 
na inspiração profunda. Este estudo foi realizado nos músculos esternomastóideo 
(EM) e cleidomastóideo (CM) em ratos Wistar adultos e idosos. Os relatos na 
literatura revelam que o processo fisiológico de envelhecimento muscular, apresenta 
adaptações morfofuncionais, com a diminuição da massa muscular, denominada de 
sarcopenia. O objetivo do presente estudo foi analisar estrutural e ultra-
estruturalmente os músculos EM e CM adultos e idosos empregando métodos de 
microscopia de luz, microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de 
transmissão. Os resultados revelaram os feixes de fibras colágenas que constituem 
o endomísio, perimísio e epimísio presentes no tecido muscular. Nos capilares dos 
músculos adultos observou-se a presença de pseudópodos endoteliais projetando-
se para o lúmen capilar; a referida estrutura não foi encontrada nos capilares dos 
músculos idosos examinados. A reação histoquímica de NADH-tr permitiu a 
identificação dos tipos de fibras: Oxidativa (O), Glicolítica-oxidativa (GO) e Glicolítica 
(G) nas regiões superficial e profunda dos músculos EM e CM de animais adultos e 
idosos. Todavia, constatou-se aumento da área de secção transversa das fibras O, 
GO e G. Paralelamente, os dados mostraram diminuição da densidade total das 
fibras, revelando a plasticidade e atrofia muscular em animais com envelhecimento. 
 
 
Palavras-chave:  Músculo esquelético. Envelhecimento. Ratos. Microscopia de luz. 
Microscopia eletrônica de varredura. Microscopia eletrônica de transmissão. 



ABSTRACT 

CIENA, A. P. Structural and ultrastructural analysis of the ster nomastoid and 
cleidomastoid muscles of the adults and aged Wistar  rats.  2011. 116 p. Masters 
thesis (Morphofuncional Sciences) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2011. 

The skeletal muscles of the neck region present large evolution as noted in 
comparative anatomy. The sternocleidomastoid muscle in humans have several 
functions such as movements in the craniovertebral joints, posture and efforts 
inspiration. This study perfomed  in the sternomastoid (SM) and cleidomastóideo 
(CM) muscles in adults and aged Wistar rats. The data observed in the literature 
revelated that physiological process of aging muscle present morphofunctional 
adaptations, with a decreasing muscle mass, called sarcopenia. The aim of the 
present study was to analyse structural and ultrastructure of SM and CM of adults 
and aged animals employing light microscopy, scanning electron microscopy and 
transmission electron microscopy methods. The results revealed the bundles of 
collagen fibers which constituted the endomysium, perimysium and epimysium in the 
muscle tissue. In the capillaries of the adults muscles observed the presence of 
endotheliais pseudopod projected to the capillary lumen; this structure do not found 
in the capillaries of the examined aged muscles. The histochemical reaction of 
NADH-tr, allowed to identify three types of fibers: Oxidative (O), Oxidative-Glycolytic 
(OG) and Glycolytic (G) in the surface and deep regions of the SM and CM muscles 
of adult and aged animals. However, may observed an increased areas of the cross-
section the fibers O, OG and G. Parallely, the data showed decreased total density of 
the fibers, revealing the muscle atrophy and plasticity in aging animals. 

 

Key words:  Skeletal muscle. Aging. Rats. Light microscopy. Scanning electron 
Microscopy. Transmission electron microscopy.  
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O músculo estriado esquelético dos vertebrados tem origem nas células do 

mesoderma, à partir dos somitos do embrião e da lâmina mesodérmica precordial, 

com diferenciação terminal associada ao ciclo celular, sendo este um processo 

dinâmico que envolve diversas proteínas reguladoras (ZACKSENHAUS et al., 1996; 

MOORE; PERSAUD, 2008).  

Os músculos esqueléticos da região cervical apresentam ampla evolução, 

relatada através da anatomia comparada (BEMIS; LAUDER, 1986). Evidências à 

homologia em favor da teoria da evolução sugerem ancestralidade comum a 

organismos distintos que apresentam estruturas musculares semelhantes, referidas 

através de dissecações realizadas em peixes até o homem moderno (DIOGO et al., 

2008). 

Em humanos, o músculo esternocleidomastóideo exerce amplas funções, 

como nos movimentos das articulações crânio-vertebrais (MISSAGHI, 2004), 

posturais e na inspiração profunda (PARTHASARATHY et al., 2007; PINTO, 

CARVALHO, 2008). É constituído por dois ventres: esternal (porção longa) e 

clavicular (porção curta), e inervação proveniente do nervo acessório, XI par 

craniano. Recebe esta nomenclatura em virtude de suas origens musculares e sua 

inserção no processo mastóideo do osso temporal (ULLAH et al., 2007). 

Em mamíferos roedores (Rattus norvegicus), os músculos homólogos ao 

esternocleidomastóideo de humanos, isto é, esternomastóideo e cleidomastóideo 

estão separados por uma delgada membrana de tecido conjuntivo. Portanto, são 

distintos e localizados paralelamente, sendo o esternomastóideo (anterior) e 

cleidomastóideo (posterior) (DIOGO, 2009).   

A fibra muscular, definida como unidade funcional, apresenta-se alongada e 

multinucleada, com diâmetros que variam de 10 a 100 micrometros em distintos 

músculos esqueléticos de mamíferos, com o citoplasma contendo feixes de 

miofibrilas. As fibras musculares estão organizadas em grupos paralelos e 

envolvidas por feixes de fibras de colágeno. A disposição destes feixes possibilita 

certo grau de alteração no comprimento das fibras musculares durante a contração e 

relaxamento muscular (ISHIKAWA; SAWADA; YAMADA, 1982).  

A organização muscular apresenta-se em diversas disposições como: 

longitudinal, transversal ou oblíqua. Histologicamente, uma fibra muscular está 

envolvida por uma camada de tecido conjuntivo, denominada de endomísio. O 

conjunto de fibras organizadas em fascículo é envolvido pelo perimísio. Além disso, 
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as fibras musculares equivalentes encontram-se agrupadas, como um todo, 

formando o músculo. Este é envolvido pelo epimísio, constituído por uma camada 

espessa de tecido conjuntivo (MACCONNACHIE; ENESCO; LEBLOND, 1964; 

LIGHT; CHAMPION, 1984; NISHIMURA; HATTORI; TAKASHI, 1994). 

Na organização espacial do colágeno do endomísio observam-se três tipos 

de estruturas de colágenos: o tipo I, consiste de uma densa rede de fibras colágenas 

onduladas na superfície da fibra muscular; o tipo II, composto de feixes de fibras 

colágenas transversalmente entre as fibras musculares e a miofibrilas, ligando-as 

entre si, constituindo um retículo sarcoplasmático frouxo; e o tipo III, adjacentes aos 

vasos sanguíneos (VASILEV; ANDREEV; KÜHNEL, 1995). O perimísio possui várias 

camadas de lâminas onduladas de fibras colágenas formadas por feixes compactos 

de fibras; o epimísio contém duas camadas, uma sendo interna, com numerosas 

fibras colágenas dispostas em um padrão ondulado paralelo à fibra muscular e outra 

externa, composta de várias lâminas onduladas constituídas por feixes de fibras 

colágenas correndo transversalmente ao eixo da fibra muscular (NISHIMURA; 

HATTORI; TAKASHI, 1994). Watanabe (1982) observou, em músculos masseter de 

camundongos, os feixes de fibras colágenas que apresentavam um arranjo em 

forma de rede sobre a superfície da membrana sarcoplasmática. 

Além disso, Ohtani et al. (1988) revelaram o arranjo da rede de fibras 

colágenas da cápsula de vários tecidos e mostraram que, nos músculos cardíacos 

bovinos, os arranjos de fibras colágenas para acomodação de miócitos cardíacos 

apresentavam uma distribuição circunferencial ou espiral de fibras. Os autores 

notaram ainda que, na musculatura da língua de cães, o espaço para a acomodação 

da fibra muscular foi demarcado por uma bainha cilíndrica representada por uma 

rede fibrilar colágena do endomísio, formada por duas camadas: uma interna, de 

fibras colágenas arranjadas em espiral, e uma externa, com feixes de fibras 

colágenas longitudinais. Assim, concluíram que a rede fibrilar colágena apresenta 

características específicas em órgãos e tecidos, sugerindo que tais formações não 

só constituem um “arcabouço de sustentação”, como também, proporcionam um 

meio adequado para a atividade celular. Nishimura, Hattori e Takashi (1994), 

Watanabe (1998) e Motoyama (2004) revelaram através da microscopia eletrônica 

de varredura, o tecido conjuntivo intramuscular do músculo semitendíneo de 

mamíferos e animais de laboratório e observaram que, o endomísio possui ultra-
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estruturalmente, a característica de “favo de mel” rodeado por uma lâmina cilíndrica 

de fibras colágenas, alojando uma fibra muscular individualmente.  

 Estruturalmente, o sarcolema é uma membrana contínua à porção 

terminal da fibra muscular. A membrana é voltada internamente ao sarcoplasma 

formando uma série de fendas e invaginações, e a face externa da lâmina basal do 

sarcolema possui as fibras colágenas do tendão muscular. Existem evidências de 

formação de miofilamentos na porção terminal do sarcoplasma em forma de 

ribossomos livres e filamentos delgados, sendo considerados como local de possível 

crescimento longitudinal da fibra muscular (MACKAY; HARROP; MUIR, 1969). 

 As características das estriações claras e escuras das miofibrilas dos 

músculos esqueléticos são devido às disposições destes miofilamentos. As bandas 

escuras são chamadas banda A, e as bandas claras chamadas de banda I. Em 

maior aumento, através do método de microscopia eletrônica de transmissão, 

podem ser observadas linhas escuras finas na região central das bandas I, estas 

chamadas de linhas Z. A disposição dos filamentos espessos e finos entre um par 

de linhas Z forma um padrão estrutural repetitivo representando a unidade estrutural 

do músculo esquelético, denominada de sarcômero (WATANABE, 1998; 

MOTOYAMA, 2004; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008; TAJSHARGHI, 2008).  

 As miofibrilas são formadas por miofilamentos com espessura, 

comprimento e composição química diferentes. Os filamentos espessos contêm 

miosina, e os delgados, actina. Na banda A, os filamentos de actina e miosina estão 

interpostos. Os filamentos de miosina chegam até o limite da banda A e, os de 

actina partem de cada linha Z, estendendo-se por 1 micrometro em cada direção 

para formar a banda I e também parte da banda A. A porção média da banda A 

constitui a banda H, que apresenta apenas filamentos espessos. A linha M 

corresponde a uma estrutura transversal de união no meio da banda H, constituída 

por uma proteína fixadora de miosina que é envolta por seis filamentos de actina 

(GENESER, 1999; MOTOYAMA, 2004; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008; 

TAJSHARGHI, 2008). Os sarcômeros das fibras musculares da mastigação foram 

verificados na posição de oclusão e na abertura bucal, apresentando arquitetura 

muscular variada (VAN EIJDEN; KORFAGE; BRUGMAN, 1997). Através da análise 

ultra-estrutural, Trotter, Eberhard e Samora (1983) notaram que, a lâmina interna 

das fibras musculares possui filamentos de actina com distanciamento central de 12 

nanometros, com orientação paralela à membrana plasmática. A lâmina interna 
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apresentou-se conectada, morfologicamente, à lâmina externa (lâmina densa) por 

uma grande quantidade de filamentos orientados com aproximadamente 2 a 8 

nanometros de diâmetro. 

Watanabe e König (1977) em observações neuro-histológicas da língua de 

macaco prego (Cebus apella) relataram que, a camada muscular apresenta fibras 

musculares dispostas em diversas direções, ou seja, longitudinal, superior e inferior, 

transversal e fibras musculares oblíquas. Sato e Sato (1992) estudaram o 

desenvolvimento de músculos da língua humana, no período compreendido entre 24 

a 28 semanas de gestação e relataram que, o desenvolvimento das miofibrilas 

ocorreu primeiramente nos feixes verticais e transversais e, posteriormente, nos 

longitudinais. 

O retículo sarcoplasmático liso consiste de uma rede de vesículas 

achatadas, esféricas e tubulares que se intercomunicam apresentando uma parede 

composta por membranas que delimita cavidades, as cisternas, que constituem um 

sistema de túneis (CLARK et al., 2002).  Para Geneser (1999), na fibra muscular 

esquelética o retículo sarcoplasmático liso forma um retículo denso de sarcotúbulos 

que circundam cada miofibrila. A maior parte destes sarcotúbulos segue em sentido 

longitudinal em relação às bandas e se anastomosam entre si. Dois destes tubos 

circundam a miofibrila de ambos os lados de um tubo mais delgado, o túbulo 

transverso, ou túbulo T, e este conjunto é denominado de tríade. Os túbulos T 

comunicam-se com o espaço extracelular, uma vez que são invaginações do 

sarcolema. 

O potencial de ação (estímulo neuro-muscular) sobre o sarcolema das fibras 

musculares é imediatamente conduzido às miofibrilas através do sistema do túbulo T 

que, por sua vez, transmite o impulso para outro sistema, o retículo sarcoplasmático 

envolto pelos miofilamentos (SAWADA; ISHIKAWA; YAMADA, 1978). Geneser 

(1999) descreve que um potencial de ação propaga-se, através do túbulo T, com 

rapidez desde a superfície da fibra até o interior, onde favorece a liberação de íons 

de cálcio, à partir do retículo até o sarcoplasma circundante, produzindo a contração 

da fibra muscular. 

Com relação à morfologia das mitocôndrias, estas são organelas alongadas 

ou circulares constituídas por duas membranas: a externa denominada membrana 

plasmática, sendo a interna pregueada, originando dobras em forma de túbulos que 

foram relatadas por Watanabe (1998) em músculos esqueléticos de ratos. 
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Os mecanismos de fornecimento de energia necessários para às contrações 

das fibras musculares são funcionalmente obtidos através da liberação de energia 

gradual das moléculas de ácidos graxos e glicose, produzindo calor e moléculas de 

ATP. A energia armazenada é utilizada pelas células musculares para a sua 

contração (CLARK et al., 2002). 

Ishikawa, Sawada e Yamada (1982) observaram que as fibras musculares 

vermelhas são ricas em mitocôndrias, frequentemente dispostas em fileira entre as 

miofibrilas e em agregados abaixo do sarcolema. Sua distribuição mais comum 

ocorre na área da banda I. Nas fibras brancas, as mitocôndrias são, 

consideravelmente, reduzidas em quantidade e localizadas na região da banda I. 

Ogata e Yamazaki (1985) verificaram, ao microscópio eletrônico de 

varredura de alta resolução, o arranjo das mitocôndrias em fibras de músculos 

estriados vermelho, branco e intermediário. Observaram a disposição paralela de 

mitocôndrias esféricas, ovóides ou alongadas entre as miofibrilas e acúmulo de 

mitocôndrias esféricas na porção lateral do sarcoplasma em aspectos 

tridimensionais. Foram localizadas numerosas mitocôndrias que formavam colunas 

limitando os dois lados da linha Z, particularmente abraçando as miofibrilas. As 

referidas colunas foram classificadas em dois tipos: a coluna mitocondrial espessa, 

formada por múltiplas mitocôndrias, cada uma com espaço inter-miofibrilar 

correspondendo a um sarcômero; e a coluna mitocondrial fina, constituída por uma 

mitocôndria. 

Ao microscópio eletrônico de varredura de alta resolução, as mitocôndrias 

apresentaram diâmetros e formatos variados e são frequentemente encontradas em 

associação íntima com as membranas do retículo endoplasmático rugoso (TANAKA, 

1981; LEA; HOLLENBERG, 1989; WATANABE; KORIYAMA; YAMADA, 1992; 

MOTOYAMA, 2004; D’AVOLA et al., 2006; LOPES et al., 2009; MOTOYAMA et al., 

2009). 

No tecido muscular as colunas mitocondriais são abundantes, e de grande 

diâmetro nas fibras vermelhas, média nas fibras intermediárias e menos numerosas, 

formando colunas finas nas fibras brancas (OGATA; YAMASAKI, 1987). O número 

de mitocôndrias foi maior e, menor o volume do retículo sarcoplasmático na 

extremidade da fibra muscular, conforme as classificações dos tipos de fibras 

(EISENBERG; MILTON, 1984). 



30 

 

Diferentes classificações são utilizadas por muitos pesquisadores para 

identificar os tipos de fibras musculares (BARNARD et al., 1971; SMERDU et al., 

1995). Os aspectos metabólicos de cada fibra ou grupamento miofibrilar podem ser 

avaliados por técnicas histoquímicas como a adenosina trifosfatase (ATPase) e 

nicotinamida adenina dinucleotídeo tetrazolium reductase (NADH-tr), ao permitir 

diferenciar os tipos de fibras musculares (STEIN; PADYKULA, 1962; WERNECK, 

1981; ROSE; ROTHSTEIN, 1982; DUBOWITZ, 1985; PETTE; STARON, 1997). 

Brooke e Kaiser (1970) descreveram três tipos principais de fibras 

musculares, denominadas de fibras dos tipos I, IIA e IIB e relataram ainda, um 

terceiro subtipo de fibras do tipo II, que foram denominadas como fibras IIC de 

acordo com o padrão de reação para a atividade da ATPase na porção globular da 

miosina. 

As correlações dos tipos de fibras musculares com suas funções fisiológicas 

resultaram em diferentes nomenclaturas por classificações. Ao classificar as fibras 

musculares em: vermelhas, brancas e intermediárias, com base na reação 

histoquímica por adenina dinucleotídeo tetrazolium reductase (NADH-tr), ou seja, 

com reatividade forte, fraca e intermediária, respectivamente (BARNÁRD et al., 

1971). 

Peter e Wolf (1972) sugeriram que as classificações das fibras deveriam ser 

denominadas como oxidativas lentas (SO), glicolíticas rápidas (FG) e glicolíticas-

oxidativas rápidas (FOG). Burke, Levine e Zajac (1971) identificaram três tipos de 

fibras da unidade motora com base na sua velocidade de contração e resistência à 

fadiga e, que foram designadas como S (Contração lenta), FR (Contração rápida, 

resistente à fadiga) e FF (Contração rápida, sensível à fadiga), sendo a S 

correspondente a fibra do tipo I, a FR a do tipo IIA e a FF a do tipo IIB. 

Os avanços nas técnicas de histoquímica e imunohistoquímica permitiram 

identificar sete tipos de fibras musculares no ser humano, baseadas na integridade 

de coloração para ATPase miofibrilar ou conjugação com anticorpos específicos: tipo 

I, Ic, IIc, IIac, IIa, IIab e IIb (HÄMÄLÄINEN; PETTE, 1993; SCOTT; STEVENS; 

MACLEOD, 2001).  

Considerando vários parâmetros descritos para identificar os diferentes tipos 

de fibras musculares, tais como: as diferenças nas isoformas das MHCs (cadeia 

pesada da miosina), o perfil das enzimas metabólicas, as características bioquímicas 

e fisiológicas e suas propriedades estruturais e contráteis de acordo com Peter, 
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Barnárd e Edgerton (1972), Simoneau e Bouchard (1995), Pette e Staron (2001) e D’ 

Antona et al. (2006) tem sido utilizada uma nomenclatura geral para classificar os 

diferentes tipos de fibras musculares: Fibras de contração lenta: Tipo I (slow-twitch 

fibers), dependentes do metabolismo oxidativo (SO – slow oxidative); Fibras de 

contração rápida: Tipo IIA (fast-twitch fibers), dependentes do metabolismo oxidativo 

e glicolítico (FOG – fast oxidative and glycolytic); Fibras de contração rápida: Tipo IIB 

(fast-twitch fibers), dependentes do metabolismo glicolítico (FG – fast-twitch 

glycolytic). 

A composição do tipo de fibra muscular pode sofrer influência por diversos 

fatores como predisposição genética, gênero e idade (ENGLISH et al., 1999). 

Numerosos estudos demonstram que os músculos esqueléticos de humanos sofrem 

alterações relacionadas com a idade, no tipo de fibra e na composição estrutural da 

MHC (ANDERSEN, 2003). Com envelhecimento ocorre aumento das fibras do tipo I 

e concomitantemente, diminuição das fibras tipo II nos músculos dos membros 

inferiores e do tronco (MONEMI et al., 1999). 

As estruturas que constituem o músculo esquelético, por muitos anos, vêm 

sendo alvos de pesquisas para o conhecimento do amplo processo fisiológico do 

envelhecimento. Durante o envelhecimento, ocorre perda progressiva da massa 

muscular esquelética e diminuição paralela da força e resistência muscular. Esta 

condição é denominada de sarcopenia que implica em importantes investimentos 

com os cuidados na saúde e possível comprometimento sócio-cultural, uma vez que, 

contribui para fragilidade, perda funcional, dependências, deficiências, gastos 

elevados com o cuidado da saúde e morte prematura (LANG et al., 2009). 

A força muscular diminui, principalmente, em indivíduos sedentários que se 

pontecializa quando associada à sarcopenia. Uma grande proporção desta 

atenuação ocorre pela diminuição da área de secção transversa e das fibras de 

contração rápida (tipo II) consequentemente aumentando a incidência e propensão a 

quedas. Há poucas informações sobre a síntese protéica muscular e sua 

degradação com o envelhecimento presente em sarcopênicos. Sendo estes 

determinantes para o equilíbrio e manutenção da massa muscular (LAMBERT e 

EVANS, 2002). 

Os mecanismos celulares e moleculares que causam a sarcopenia são 

múltiplos, sendo atribuída ao estresse oxidativo, inflamação, alterações endócrinas, 

inatividade e desnutrição (MENG e YU, 2010). Estes fatores continuam a ser 
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pesquisados para futuras elucidações e associações entre outras patologias 

(THOMPSON, 2009). 

 Recentemente foi sugerido que o estresse oxidativo, inflamações crônicas e 

disfunção mitocondrial apresentam uma participação importante na atrofia muscular 

relacionada ao envelhecimento. A interação destes fatores interfere em várias vias 

de sinalização intracelular, comprometendo o equilíbrio entre a síntese protéica e 

degradação, acarretando em apoptose celular (MENG e YU, 2010). 

O estresse oxidativo é o desequilíbrio entre níveis oxidantes e anti-

oxidantes. Durante o envelhecimento, tem demonstrada a predisposição do músculo 

esquelético a níveis maiores de estresse oxidativo, perante o repouso e durante a 

atrofia pelo desuso. Sugere-se que, sua participação e mediação seja induzida pelo 

desuso e atrofia muscular observada na patogenia da sarcopenia (MENG  e YU, 

2010). 

Quando verificados fatores isolados observam-se alterações endócrinas 

presentes na sarcopenia, como a diminuição da secreção do hormônio de 

crescimento (GH) associada à diminuição da massa muscular com alterações na 

quantidade e diferenciação das células satélites (SHIBATA  et al., 2010).   

Uma das possíveis causas da diminuição progressiva da massa muscular 

associada com o declínio na eficiência regenerativa do músculo esquelético em 

indivíduos idosos é a diminuição da quantidade e diferenciação das células satélites 

(VERDIJK et al., 2007), possivelmente, em decorrência da morte celular por 

apoptose. Também tem sido sugerido que a ativação da proliferação e/ou 

diferenciação das células satélites podem sofrer alterações na sarcopenia 

(MALATESTA et al., 2010) 

A senescência, a nível celular, é o crescimento irreversível e individual das 

células mitóticas, apresentando consequentes alterações em seu fenótipo. O 

comprometimento da função celular predispõe o tecido à progressão de patologias 

e/ou evolução gradual da senescência celular. No entanto, no passado, pesquisas 

no âmbito de elucidar os múltiplos mecanismos do envelhecimento comumente 

empregaram e abordaram separadamente, estudos do desenvolvimento de 

patologias. Recentemente, descobertas sobre os fenótipos relacionados à 

senescência e capacidade de detectar estas células em seres humanos tem 

contribuído com avanços de novas descobertas referentes à fisiologia do 
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envelhecimento, fator este que contribuirá com estudos do desenvolvimento e 

progressão de diversas patologias (BURTON, 2009). 

Com o envelhecimento sabe-se que há redução da área seccional 

transversal de 30% com diminuição da potência muscular (PORTER; 

VANDERVOORT; LEXELL, 1995) variando conforme classificação, predomínio dos 

tipos de fibras musculares e gênero (LAMBERT e EVANS, 2002). 

Lopes et al. (2009) recentemente relataram alterações ultra-estruturais  no 

músculo da língua de ratos idosos. Além disso, há relatos da literatura de que as 

fibras musculares atrofiam com o envelhecimento, aumentando sua suscetibilidade a 

diversas patologias oportunistas, conforme o estudo de Mcardle, Vasilaki e Jackon 

(2002). Norton, Mejia e McCarter (2001) revelaram que o músculo masseter de ratos 

idosos apresentaram diminuição da força muscular, quando submetidos ao exame 

de fadiga. 

Deste modo, alterações morfofuncionais nas fibras musculares esqueléticas, 

decorrentes do processo fisiológico do envelhecimento, estão intimamente 

associadas à redução da massa muscular, sobretudo ao comprometer a eficiência 

morfofuncional dos músculos esternomastóideo e cleidomastóideo. 

Portanto, por não se conhecer as características morfológicas dos músculos 

esternomastóideo e cleidomastóideo de ratos adultos e possíveis alterações destes 

músculos em animais idosos, este estudo tem por finalidade descrever as 

características estruturais e ultra-estruturais dos músculos esternomastóideo e 

cleidomastóideo durante o envelhecimento, que podem estar associadas além da 

atrofia muscular a possível potencialização na presença de patologias, acarretando 

em comprometimento funcional nestes músculos como nos padrões multidirecionais 

dos movimentos das articulações crânio-vertebrais, déficit de equilíbrio, alterações 

na postura e no padrão respiratório relatado por Missaghi (2004). 
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 De acordo com os resultados obtidos no presente trabalho podemos concluir 

que: 

1. Histologicamente as células dos músculos EM e CM apresentaram alterações 

nas características estruturais e ultra-estruturais com o envelhecimento. 

 

2. As amostras tratadas em solução de NaOH demonstraram aumento no 

espessamento (qualitativamente) das paredes do endomísio e perimísio dos 

músculos EM e CM idoso. 

 

3. Notou-se grupamentos de mitocôndrias em formato de colunas com diâmetros 

variados, localizadas na porção periférica do sarcoplasma dos músculos EM e CM 

adulto. Nos músculos idosos, as mitocôndrias revelaram formas irregulares e 

diâmetros menores.  

 

4. Os pseudópodos endoteliais não foram observados nos capilares dos 

músculos EM e CM idoso. 

 

5. As AST das fibras musculares do EM e CM idoso foram maiores em relação 

aos adultos caracterizando a plasticidade muscular. 

 

6. Paralelamente ao aumento da AST dos tipos de fibras dos músculos EM e 

CM idoso observou-se diminuição da densidade total dos tipos de fibras, 

caracterizando a atrofia muscular.  

 

7. Os músculos EM e CM adulto e idoso apresentam maior incidência de fibras 

G na região superficial e O na região profunda. 

 

8. Observou-se alteração na tipificação dos tipos de fibras do músculo EM e CM 

com o envelhecimento. 
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*De acordo com: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 
documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 
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