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rio; mas isso te custaria a tua própria vida; tu te hipotecarias e te perderias. Existe 
no mundo um único caminho por onde só tu podes passar. Onde leva? Não 
perguntes, segue-o”. 

                                                 FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE 
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RESUMO 

 

CIENA, A. P. Características estruturais e ultraestruturais da junção 
miotendínea do músculo esternomastóideo de ratos Wistar recém-nascidos, 
adultos e idosos.  [Structural and ultrastructural features of myotendinous junction of 
the sternomastoid muscle of newborns, adults and aged Wistar rats]. 2013. 100 f. 
Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

A junção miotendínea (JMT) é a principal área de transmissão de força e de lesões 
do sistema muscular esquelético, atuando no posicionamento e estabilização 
articular. O estudo morfológico das estruturas e ultraestruturas da JMT do músculo 
esternomastóideo (EM) demonstrará as características desde o nascimento, ao 
revelar os esboços iniciais do desenvolvimento, sua completa formação na fase 
adulta e possíveis alterações e comprometimentos morfofuncionais em decorrência 
do processo fisiológico do envelhecimento. O objetivo do presente estudo consiste 
em descrever as características estruturais e ultraestruturais da JMT do músculo EM 
de ratos Wistar recém-nascidos, adultos e idosos empregando os métodos de 
microscopia de luz, microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de 
transmissão. Foram utilizados 45 ratos Wistar, em três grupos (n=15): Grupo 
Recém-nascido: animais com 5 dias de vida; Grupo Adulto: animais com 4 meses de 
idade; Grupo Idoso: animais com 24 meses de idade. Os animais, após anestesia, 
foram dissecados os músculos EM e as JMT destes foram processadas de acordo 
com os métodos empregados. As características morfológicas da JMT do Grupo 
Recém-nascido revelaram o seu esboço durante o desenvolvimento, através da 
interação das células musculares e elementos da matriz extracelular, destacando 
delgadas dobras no sarcolema e elevada atividade celular através de inúmeras 
tenoblastos e mitocôndrias ovais aglomeradas. No Grupo Adulto revelaram 
características clássicas da JMT em destaque às dobras do sarcolema formando 
longas projeções denominadas de evaginações e invaginações sarcoplasmáticas. 
No Grupo Idoso foram observadas alterações na JMT, com espessamento em 
ambos os níveis das invaginações sarcoplasmáticas e nas comunicações centrais 
com as junções laterais, além de espessamento de feixes de fibras colágenas e 
redução celular nesta área. Conclui-se que a JMT desde os estágios iniciais de 
desenvolvimento ao envelhecimento apresentam intenso processo de formação, 
remodelamento e alterações em decorrência do processo fisiológico do 
envelhecimento. 

Palavras-chave: Junção miotendínea. Músculo esternomastóideo. Envelhecimento. 
Microscopia eletrônica de varredura. Microscopia eletrônica de 
transmissão. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

CIENA, A. P. Structural and ultrastructural features of myotendinous junction of 
the sternomastoid muscle of newborns, adults and aged Wistar rats . 
[Características estruturais e ultraestruturais da junção miotendínea do músculo 
esternomastóideo de ratos Wistar recém-nascidos, adultos e idosos]. 2013. 100 f. 
Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

The myotendinous junction (MTJ) is the main area of power transmission and injuries 
of the musculoskeletal system, working on positioning and joint stabilization. The 
morphological study of the structures and ultrastructures of JMT muscle 
esternomastóideo (EM) demonstrated characteristics from birth, to reveal initial 
development, its complete training in adulthood and possible changes and 
compromises morphofunctional due to the physiological process of aging. The aim of 
this study is to describe the structural and ultrastructural features of JMT muscle EM 
Wistar rat newborns, adults and the elderly employing the methods of light 
microscopy, scanning electron microscopy and transmission electron microscopy. 
We used 45 Wistar rats into three groups (n = 15): Newborn Group: animals with 5 
days of life; Adult Group: animals with 4 months of age; Group Aged: animals 24 
months of age. The animals, after anesthesia, the muscles were dissected and the 
MTJ these were processed in accordance with the methods employed. The 
morphological characteristics of the JMT Group Newborn revealed his sketch during 
development, through the interaction of muscle cells and extracellular matrix 
elements, highlighting the slender folds sarcolemma and high cellular activity through 
numerous mitochondria oval crowded and tenoblastos. In Adult Group revealed 
classic features of JMT with highlight the folds of the sarcolemma forming long 
projections denominated evaginations and invaginations of the sarcoplasmic 
membrane. In Aged Group changes were observed in the MTJ with thickening at 
both levels of sarcoplasmic invaginations and in communications with the central 
lateral junctions, and thickening of collagen fibers and reduced cell in this area. We 
conclude that the JMT since the early stages of development to aging have intense 
training process, remodeling and changes due to the physiological process of aging. 

Keywords: myotendinous junction. Muscle esternomastóideo. Aged. Scanning 
electron microscopy. Transmission electron microscopy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os músculos esqueléticos representam cerca de 50% da massa corpórea e, 

portanto, é o tecido mais abundante do corpo humano. Os músculos esqueléticos 

proporcionam variados movimentos corporais coordenados, de suaves à vigorosos, 

através de sua fixação no esqueleto. Para desempenhar suas funções, os músculos 

esqueléticos são amplamente vascularizados e inervados (GREFTE et al., 2007). 

 O músculo esternocleidomastóideo em humanos está situado na região 

cervical, constituído por dois ventres musculares e com inserção no processo 

mastóide. Possui amplas funções na movimentação das articulações crânio-

vertebrais e na inspiração através da musculatura acessória (SOBOTKA; MU, 2010). 

Em mamíferos roedores como o Rattus norvegicus, os músculos homólogos 

ao esternocleidomastóideo são separados e delimitados por uma delgada 

membrana de tecido conjuntivo, sendo o esternomastóideo (EM) disposto 

medialmente e o cleidomastóideo póstero-lateralmente (DIOGO et al., 2008). 

Na região da inserção proximal, o músculo EM, em ratos, apresenta-se com 

uma estreita faixa de fibras colágenas que formam o tendão próximo à interface 

músculo-tendão, região esta denominada de junção miotendínea (JMT). 

Assim, a JMT é uma região de transição altamente especializada e 

complexa entre o tecido muscular e tendíneo, delimitada pelas dobras no sarcolema 

(TIDBALL, 1991). Sua primordial função é a transmissão de força gerada pelas 

proteínas contráteis intracelulares, para as proteínas do tecido conjuntivo 

extracelular presentes no tecido tendíneo (KANNUS et al., 1992). 

O desenvolvimento da JMT sofre influência direta através da interação entre 

os mioblastos e os elementos da matriz extracelular, bem como, pode ser regulado 

pela sinalização local através da distribuição heterogênea do ácido retinóico 

(RODRIGUEZ-GUZMAN et al., 2007).  

As habilidades especializadas das células musculares de contrair e de 

produzir força são desempenhadas, inicialmente, durante as últimas semanas de 

vida uterina e as primeiras semanas do período neonatal. Estas são fundamentais 

para o desenvolvimento e formação do complexo ultraestrutural, altamente 

especializado da JMT na fase adulta (KOSTROMINOVA  et al., 2009). O estudo 
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morfológico das características estruturais e ultraestruturais da JMT do músculo EM 

demonstrará as características, desde o nascimento, revelando os detalhes através 

de seus esboços iniciais em desenvolvimento, sua completa formação na fase adulta 

e, possíveis alterações e comprometimentos morfofuncionais em decorrência do 

processo fisiológico do envelhecimento.  

A literatura revela alta incidência de lesões na JMT, nas variadas faixas 

etárias, decorrentes desde lesões desportivas à inatividade física como o 

sedentarismo, no entanto, com escassez de descrições morfológicas. Portanto, os 

resultados deste estudo têm por finalidade acrescentar descrições evolutivas 

morfológicas dos elementos estruturais e ultraestruturais desde o nascimento ao 

envelhecimento e, contribuir futuramente com a prevenção de lesões e intervenções 

terapêuticas na região da JMT.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

Este capítulo dedica-se à descrição da literatura pertinente sobe o tema aqui 

apresentado, a qual forneceu aspectos de relevância e suporte cientifico para a 

condução deste estudo e está subdividida em tópicos como se segue: 

 

 

2.1 Tecido Muscular  

  

 

 O músculo estriado esquelético dos vertebrados tem origem nas células do 

mesoderma, a 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).  

Em humanos os músculos esqueléticos, dispostos na região cervical, 

apresentam ampla evolução relatada através da anatomia comparada (BEMIS; 

LAUDER, 1986). As diversas evidências à homologia em favor da teoria da evolução 

sugerem ancestralidade comum aos organismos distintos que apresentam estruturas 

musculares semelhantes, tais descrições foram realizadas após dissecações em 

peixes até o homem moderno (DIOGO et al., 2008). 

Em humanos, o músculo esternocleidomastóideo recebe esta nomenclatura 

em virtude de suas origens musculares e sua inserção no processo mastóideo do 

osso temporal (ULLAH et al., 2007), exercendo 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 

sua inervação é proveniente do nervo acessório, XI par craniano (MOORE; DALLEY; 

AGUR, 2011).  

Os músculos homólogos ao esternocleidomastóideo de humanos em 

mamíferos roedores (Rattus norvegicus), ou seja, esternomastóideo e 

cleidomastóideo estão delimitados por uma delgada membrana de tecido conjuntivo 
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denso. Estes músculos são distintos e localizados paralelamente, sendo o 

esternomastóideo anterior ao cleidomastóideo (DIOGO, 2009).   

 No tecido muscular, a fibra muscular é denominada como a unidade 

funcional, que é composta de feixes de miofibrilas. Cada unidade funcional, derivada 

da fusão de mioblastos, apresenta-se alongada e multinucleada, com diâmetros que 

variam de 10 a 100 micrômetros em distintos músculos esqueléticos de mamíferos, 

com o citoplasma contendo feixes de miofibrilas (GREFTE et al., 2007).  

 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 endomísio. O conjunto 

de fibras organizadas em fascículo é envolvido pelo perimísio. Além disso, 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 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 composto por fibras 

delgadas, também conhecidas como fibras reticulares, e 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).  
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Estruturalmente, o sarcolema da fibra muscular 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 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. 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, miosina, e finos, actina, entre um par de linhas 

Z, formam um padrão estrutural repetitivo representando a unidade estrutural do 

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

et al., 2004; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008; TAJSHARGHI, 2008).  

As miofibrilas são formadas por miofilamentos com espessura, comprimento 

e composição químicas diferentes. Na banda A, os filamentos de actina e miosina 

estão interposto, sendo que 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; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008; TAJSHARGHI, 2008; 

MOTOYAMA et al., 2009).  

Os sarcômeros das fibras musculares podem apresentar tamanhos e 

quantidades variadas da disposição em série entre fibras do mesmo grupamento 

muscular (VAN EIJDEN; KORFAGE; BRUGMAN, 1997).  

A lâmina interna das fibras musculares apresenta filamentos de actina com 

distanciamento central de 12 nanômetros e orientação paralela à membrana 

plasmática. A lâmina interna apresenta-se conectada, morfologicamente, à lâmina 
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externa (lâmina densa) por uma grande quantidade de filamentos orientados com 

aproximadamente 2 a 8 nanômetros de diâmetro (TROTTER; EBERHARD; 

SAMORA, 1983). 

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, estas formam as cisternas que 

constituem um sistema de túneis (CLARK  et al., 2002).   

Na fibra muscular esquelética, o retículo sarcoplasmático liso, forma o 

retículo denso de sarcotúbulos que circundam cada miofibrila. A maior parte destes 

sarcotúbulos seguem 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 denominado de tríade. Os 

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

do sarcolema (GENESER, 1999). 

O potencial de ação (estímulo neuromuscular) 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). O 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 

(GENESER,1999). 

Os mecanismos de fornecimento de energia, necessários para as 

contrações de 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). 

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 e 

possível comprometimento sócio-cultural, uma vez que contribui para fragilidade, 
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perda funcional, dependências, deficiências, gastos elevados com a saúde e morte 

prematura (LANG et al., 2009). 

O músculo esquelético é constituído por três diferentes tipos de fibras, sendo 

que as fibras do tipo I são de contração lenta e resistentes à fadiga, as fibras tipo IIA 

são de contração rápida e moderadamente resistentes à fadiga e, por sua vez, as 

fibras do tipo IIB são de contração rápida e não resistentes à fadiga. A densidade e a 

proporção desses tipos de miofibrilas são dinâmicas, variando entre grupamentos 

musculares simétricos, superficial e/ou em profundidade, em um determinado 

músculo e com alterações e/ou reversões na força muscular (GREFTE  et a., 2007). 

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

pontencializa quando associada à sarcopenia. Uma grande proporção dessa 

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. Na literatura vigente há uma escassez de 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; EVANS, 2002). 

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, o tipo de fibra e a composição estrutural da 

cadeia pesada da miosina (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). Nos músculos 

cervicais, as alterações morfológicas que ocorrem com o envelhecimento são 

semelhantes aos músculos de outras regiões, conforme observações através de 

reação histoquímica, para localização mitocondrial de enzimas oxidativas do 

músculo esternomastóideo de ratos (CIENA et al., 2011). 

Os mecanismos celulares e moleculares que causam a sarcopenia são 

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

inatividade e desnutrição (MENG; YU, 2010). Estes fatores continuam a ser 

pesquisados para futuras elucidações e associações entre outras patologias 

(THOMPSON, 2009). 
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Recentemente, foi sugerido que o estresse oxidativo, inflamações crônicas e 

disfunção mitocondrial desempenham participação importante na atrofia muscular 

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

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

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

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

oxidantes. Durante o envelhecimento, tem sido 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; 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 ao 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 empregaram e 

abordaram, separadamente, estudos do desenvolvimento de patologias (MENG; YU, 

2010). 

Recentemente, descobertas sobre os fenótipos relacionados à senescência 

e a capacidade de detectar estas células em seres humanos têm contribuído com 

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

patologias (BURTON, 2009). 

 

 

2.2 Tecido Tendíneo  

 

 

Os tendões são estruturas anatômicas macroscópicas, presentes entre os 

músculos e os ossos, atuam transmitindo a força gerada pelas fibras musculares 

para o osso, sendo que assim possibilitam os movimentos articulares (KANNUS, 

2000). Atuam na homeostasia dos organismos através das funções biomecânicas e 

biológicas críticas. Essas funções são desempenhadas através de uma relação 

recíproca entre os elementos celulares tendíneos e os extracelulares (BUTLER; 

JUNCOSA; DRESSLER, 2004). 

Os músculos situados no esqueleto apendicular, geralmente, apresentam 

dois tendões presentes nas regiões distal e proximal. A região de união com o 

músculo é denominada de JMT e, a região de fixação com o osso é a osteotendínea. 

A inserção do tendão proximal ao osso é chamada de ponto fixo (fixação proximal), 

e a parte distal é denominada de ponto móvel (fixação distal) (MOORE; DALLEY; 

AGUR, 2011). 

As fibras tendíneas do músculo esquelético são estruturas constituídas por 

fibras colágenas paralelas distribuídas a partir da matriz extracelular (LIN; 

CARDENAS; SOSLOWSKY, 2004), permitindo aos tendões resistir e transmitir 

grandes forças entre os músculos e os ossos (TOZER; DUPREZ, 2005), 

possibilitando amplitudes de movimentos das articulações (VIDAL, 2003). 

Os tendões apresentam-se com coloração branca, brilhante e textura fibro-

elástico, revelando grande resistência para cargas mecânicas. Podem variar no 

formato e disposição, como são fixados aos ossos, como também, na largura e 

espessura de tendões cilíndricos, em forma de “leque” e “fita” (KJAER, 2004). 

Músculos que realizam contrações vigorosas e elevadas forças de 

resistência, como o quadríceps e bíceps braquial, apresentam tendões planos e 

curtos, enquanto que aqueles que realizam movimentos delicados com elevada 
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destreza, como os flexores dos dedos, apresentam delgados e longos tendões 

(MOORE; DALLEY; AGUR, 2011). 

Em comparação com os músculos, os tendões apresentam relativamente, 

limitados suprimento vascular, que corresponde a 2% de vasos sanguíneos na 

matriz extracelular. Estes vasos percorrem o epitendão e, longitudinalmente, 

dirigem-se para o endotendão, sendo que, o fornecimento proveniente de artérias e 

arteríolas percorre o perimísio na região da JMT e dos demais vasos sanguíneos na 

junção osteotendínea (KJAER, 2004). 

Estruturas adjacentes, também denominadas de extratendíneas, relacionam-

se direta ou indiretamente com os tendões, atuam no controle dos movimentos, na 

estabilização articular e na prevenção de atritos dos tendões (KANNUS, 2000). 

As bainhas fibrosas ou retináculos são constituídas por feixes delgados de 

tecido conjuntivo fibroso, com aspecto de faixas. Estas faixas formam canais, 

geralmente longos, através do qual, os tendões deslizam sendo que os exemplos 

clássicos são os retináculos dos extensores e flexores da mão e do pé (WATANABE, 

2009).  

As bainhas sinoviais são estruturas que envolvem os tendões em superfícies 

ósseas ou saliências anatômicas que podem causar atritos. São frequentemente 

encontradas ao redor dos tendões das mãos e dos pés. Sobre as camadas fibrosas, 

estas são constituídas por duas finas e serosas camadas denominadas visceral e 

parietal, vistos que estas camadas formam uma estrutura fechada, incluindo o fluído 

peritendíneo para lubrificação. Em alguns tendões, como aqueles que não 

apresentam uma verdadeira bainha sinovial, podem apresentar uma camada 

peritendínea (“paratenon”), disposta externamente para reduzir atritos entre o fluído 

peritendíneo e o epitendão, sendo que este envolve o tendão (MAFFULLI; 

BARRASS; EWEN, 2000).  

A camada peritendínea é constituída de tecido fibrilar frouxo que atua como 

envoltório elástico, permitindo livres movimentos do tendão contra tecidos 

adjacentes. O tendão calcâneo apresenta uma destacada camada peritendínea com 

delgadas membranas deslizantes (KANNUS, 2000).  

As bursas tendíneas representam uma das principais estruturas 

extratendíneas que desempenham papel importante na redução dos atritos. As 

bursas estão localizadas em regiões anatômicas, onde proeminências ósseas 
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podem comprometer o deslizamento do tendão, e os exemplos clássicos de bursas 

são a subacromial, trocantérica, infrapatelar e retrocalcânea (KANNUS, 2000). 

Ao nível microscópico, as células tendíneas, os tenoblastos e os tenócitos, 

representam cerca de 90-95% dos elementos celulares do tendão. Os demais 

elementos celulares presentes no tecido tendíneo são os condrócitos, presentes 

principalmente na região de inserção muscular, também conhecida como enteses e 

as células sinoviais provenientes das bainhas tendíneas (DORAL  et al., 2010). 

Em recém-nascidos, os tendões apresentam elevada proporção de células 

progenitoras. Os tenoblastos estão distribuídos ao longo do tendão e em disposições 

paralelas, apresentado tamanho e formatos variados. Alguns são alongados, outros 

ovais, e também, apresentam-se com formato poligonal (fusiforme). Em jovens, a 

diminuição gradual na proporção de células por matriz, pode ocorrer, e os 

tenoblastos assemelham-se, apresentando apenas o formato fusiforme (IPPOLITO 

et al., 1980; CHUEN  et al., 2004).  

O tamanho dos tenoblastos varia em seu comprimento, de 20µm para 70µm 

e de 8 µm para 20 µm sua largura. Os formatos dos núcleos variam de ovóides para 

alongados, com aspecto fusiforme. Os retículos endoplasmáticos rugosos e os 

complexos de Golgi são bem desenvolvidos, com poucas mitocôndrias observadas 

em seu citoplasma. Nos tenoblastos, as vesículas pinocíticas e os poucos 

lisossomos podem ser observados perifericamente em seu citoplasma. São 

evidenciados vários processos citoplasmáticos delgados e longos, que se estendem 

pela matriz. Os tenoblastos contêm um notável número de organelas citoplasmáticas 

e, estabelecem comunicações intercelulares com outros tenoblastos através de 

junções desmossomiais ou do tipo “gap” (WAGGETT; BENJAMIN; RALPHS, 2006). 

As fibras elásticas imaturas estão adjacentes aos núcleos centrais amorfos 

bem desenvolvidos, e quando presentes podem ser notadas em proximidade com a 

membrana plasmática. Ao redor dos tenoblastos, estruturas eletrodensas granulares 

também podem ser encontradas com semelhança aos proteoglicanas da matriz 

(IPPOLITO et al., 1980).  

Todas estas características morfológicas dos tenoblastos suportam o 

conceito da atividade metabólica elevada dessas células como, por exemplo, a 

intensa síntese dos elementos da matriz (STANLEY et al., 2007). 
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Com o envelhecimento, a proporção de células por matriz diminui 

gradualmente e, diversas outras alterações ocorrem com as células tendíneas. Em 

adultos, a proporção de células por matriz diminui progressivamente e, estas células, 

passam a serem denominadas de tenócitos, sendo que estes apresentam formatos 

mais alongados (IPPOLITO et al., 1980).  

Os tenoblastos transformam-se em tenócitos e, ocasionalmente podem 

ocorrem o inverso, tornando-se alongados com cerca de 80 a 300 µm de diâmetro. A 

proporção do núcleo aumenta em relação ao citoplasma e, os processos celulares 

(2-10 µm de diâmetro) tornam-se extensões longas e delgadas a partir do corpo 

celular. Em secções transversas, o aspecto morfológico dos tenócitos e suas 

projeções assemelham-se com uma aranha. Os processos celulares longos são 

necessários para manter o estreito contato entre as células, e os componentes da 

matriz, para compensar a diminuição das células e aumento expressivo da matriz 

tendínea durante o envelhecimento (MOORE; DE BEAUX, 1987).   

Os tenócitos também são conhecidos por células tendíneas fusiformes, que 

são os tipos celulares primárias encontradas no tendão. Estas células são supridas 

por uma intricada rede microvascular que lhes permite manter em seu ambiente 

extracelular (AMIEL  et al., 1984; KNOBLOCK, 2008). 

 Na região de inserção tendínea observam-se, por variações existentes no 

fenótipo celular, células com formato mais arredondadas do que fusiformes (RUFAI; 

RALPHS; BENJAMIN, 1995).  Nas áreas de fibrocartilagem de contato, onde o 

tecido tendíneo é envolvido pelo tecido ósseo, há o predomínio de tenócitos com 

formatos ovóides (FALLON et al., 2002). 

Os núcleos dos tenócitos são alongados e suas proporções volumosas, 

ocupando quase que por completo o comprimento celular. A cromatina condensada 

nuclear está disposta à margem da membrana nuclear. Os filamentos de actina e 

miosina intracitoplasmáticos juntamente às vesículas pinocitóticas podem ainda ser 

detectadas nos tenócitos, embora esses elementos sejam mais característicos dos 

tenoblastos (JÓZSA et al., 1979). 

 Os tenócitos sintetizam uma grande variedade de proteínas na matriz 

extracelular. Entre os mais prolíficos dessas proteínas é o colágeno, que é 

organizado em um arranjo paralelo. No nível macroestrutural, o tecido colágeno do 

tendão consiste em paralelos e frisados feixes primários e secundários (fascículos), 
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sendo que, este diminui drasticamente próximo à região de inserção tendínea 

(BUTLER  et al., 1990). 

Os componentes bioquímicos da matriz extracelular do tendão revelam 

principalmente colágeno tipo I, juntamente com as glicoproteínas. O colágeno tipo I 

representa aproximadamente 95 % de todos os colágenos presentes, 65-80% da 

massa seca do tendão (AMIEL  el al., 1984). 

Os outros diversos tipos de colágenos presentes no tecido tendíneo são 

menos comuns, porém desempenham papéis fundamentais, como por exemplo, o 

colágeno tipo V que copolimeriza com o colágeno tipo I para regular o diâmetro da 

fibrila durante sua formação, desenvolvimento (LINSENMAYER et al., 1993) e 

envelhecimento (DRESSLER  et al., 2002). O tipo III aumenta a síntese de colágeno 

durante a reparação precoce, mas acredita-se que, em seguida, diminui à medida 

que o novo colágeno tipo I é sintetizado e organizado (NIYIBIZI et al., 2000).   

O envelhecimento resulta na perda progressiva de mobilidade com 

comprometimento na qualidade de vida. Um componente importante desta perda de 

mobilidade é devido à fraqueza muscular progressiva, maior susceptibilidade à 

lesões e à longos períodos de recuperação. Recentemente, foi reconhecido que com 

o envelhecimento, além das alterações músculo esqueléticas, ocorre o 

comprometimento nas propriedades mecânicas dos tendões, que contribuem com a 

fraqueza e perda de mobilidade em idosos. Além disso, os mecanismos moleculares 

e celulares que implicam nessas alterações, não estão compreendidos por completo 

(NARICI et al., 2008). 

 

 

2.3 Junção Miotendínea 

 

 

As descrições morfológicas iniciais da região da JMT relataram que as fibras 

musculares geralmente apresentam, nas suas extremidades, uma estrutura 

pontiaguda, ou melhor, uma espécie de cone com vértice de “espuma”. Observam-

se, em alguns casos, a extremidade com formato arredondada em forma de solidéu, 

com base alargada e com a extremidade bifurcada ou dividida em múltiplos pontos, 
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mas estas disposições são excepcionais (TESTUT, 1911). A figura 1 ilustra as 

descrições morfológicas macroscópicas da região da JMT.  

 

Figura 1- Representação da organização da região da JMT 

 
Fonte: (TESTUT, L., 1911). 
Legenda: Na extremidade da fibra muscular e sua interação com o tendão 

revela o formato cônico e a presença de bifurcações.  
 

A região de interface entre os tecidos muscular e o tendão é denominada de 

JMT. Esta é uma região de transição, altamente especializada e complexa do 

sistema músculo-esquelético, que apresenta delimitações ao revelar dobras no 

sarcolema (TIDBALL, 1991). 

As extremidades das fibras musculares que se relacionam com o tecido 

tendíneo são caracterizadas por apresentarem profundas invaginações nas 

membranas das células musculares, pelo qual, a área de superfície da extremidade 

da fibra muscular apresenta-se extremamente alargada (AJIRI et al., 1978).  

A principal função da JMT é a transmissão de força, gerada nas contrações 

musculares pelas proteínas contráteis intracelulares, para as proteínas do tecido 

conjuntivo extracelular presentes no tecido tendíneo (KANNUS et al., 1992).  

Além de apresentar funções como no controle de movimentos, 

posicionamento e estabilização articular, atua com ações na força motriz, sinérgicos 

ou antagonistas, e no armazenamento e liberação de energia elástica (TROTTER, 

2002). 
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As JMT são funcionalmente especializadas na medida em que nessa região 

da fibra muscular são adicionados ou excluídos os sarcômeros durante o 

crescimento ou após a atividade física (WILLIAMS; GOLDSPINK, 1973).  É a 

principal região do músculo esquelético, predisposto à lesões durante esforços 

excessivos e em contrações excêntrica (TIDBALL; SALEM; ZERNICKE, 1993). 

Durante seu desenvolvimento, a JMT sofre influência direta através da 

interação entre os mioblastos e os elementos da matriz extracelular, bem como, a 

regularização pela sinalização local através da distribuição heterogênea do ácido 

retinóico. Durante a miogênese dos músculos dos membros de aves a taxa relativa 

de tecido tendíneo e muscular é regulada pela síntese, equilíbrio e degradação do 

ácido retinóico. Este ácido retinóico desempenha o sinal apoptótico para o tecido 

muscular e é também necessário para a manutenção do tendão, de modo que, o 

desenvolvimento da JMT ocorre através de interações entre células do músculo 

esquelético precursoras e os elementos da matriz extracelular (RODRIGUEZ-

GUZMAN et al., 2007).  

A formação da JMT sofre influência através da tensão gerada pelas 

contrações musculares durante os estágios embrionários finais e neonatais iniciais, 

com evolução gradual e contínua (BENJAMIN; RALPHS, 2000; YAMASHITA et al., 

2007; KOSTROMINOVA et al., 2009).  

Os aspectos morfológicos clássicos, que constituem a JMT são 

caracterizados por apresentar inúmeras projeções sarcoplasmáticas, na extremidade 

da fibra muscular, direcionadas para a região da matriz extracelular (ABOU SALEM 

et al., 1993). Estas projeções proporcionam aumento na área de superfície para 

fixação das fibras musculares para o tecido conjuntivo do tendão (DECONINCK et 

al.,1997; HUIJING, 1999). 

Estudos recentes têm demonstrado e destacado outras características 

morfológicas na região da JMT, como estruturas adjacentes às projeções, 

denominadas de invaginações sarcoplasmáticas que também são conhecidas como 

“interdigitações”, observadas no músculo pterigóideo medial. As invaginações 

sarcoplasmáticas são longas e delgadas estruturas provenientes da matriz 

extracelular, constituída de tecido conjuntivo que aumentam a área de superfície de 

fixação do tecido tendíneo para o muscular (CIENA et al., 2010). 
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A região da JMT apresenta áreas com sub-especialidades de invaginações 

sarcoplasmáticas em vários níveis, em direção ao ventre muscular. Longas 

ramificações destas invaginações, dispostas obliquamente comunicam-se nas 

regiões centrais da fibra muscular. Invaginações sarcoplasmáticas são observadas, 

também, nas margens laterais da extremidade da fibra muscular, estruturas estas, 

denominadas de junções laterais. Além dos grupamentos mitocôndrias 

intermiofibrilar e subsarcolemal, observaram-se grupamentos entre feixes de fibras 

colágenas (microtendões) e volumosos núcleos dos tenócitos dispostos 

paralelamente.  

As características descritas recentemente sobre a região da JMT revelaram 

adaptações e/ou evoluções presentes nos diversos músculos esqueléticos conforme 

sua topografia, sintopia, funções, disposições e composição histoquímica das fibras 

do músculo em questão (CIENA  et al., 2011).  

As características morfológicas ultraestruturais da JMT entre o ventre 

anterior do músculo digástrico e o tendão intermediário de ratos Wistar adultos, são 

observados na figura 2. 

 
 

Figura 2 - Fotomicrografia eletrônica de transmissão da JMT de ratos Wistar adultos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (CIENA et al. 2012 – Micron, v. 43, p. 258–262). 
Legenda: Região da JMT do ventre anterior do músculo digástrico de ratos Wistar 

adultos evidenciando as características clássicas da interface, desde a 
extremidade cônica da fibra muscular, grupamentos mitocondriais e, em 
destaque, os vários níveis das invaginações sarcoplasmáticas.  
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As alterações morfológicas ultraestruturais nos componentes da JMT do 

músculo sóleo foram reportadas, após sofrerem abruptamente ausência na tensão 

após tenotomia total do tendão calcâneo. Na extremidade das fibras musculares, a 

região de JMT sofreu alterações morfológicas extensas, com semelhanças das 

adaptações que ocorrem no ventre muscular após tenotomia, provavelmente, em 

decorrência da diminuição do tônus muscular e ausência de transmissão de forças 

(ABOU SALEM; FUJIMAKI; ISHIKAWA, 1993).  

 A JMT dos músculos extensor digital longo e gastrocnêmio, músculos 

situados nos membros inferiores, foram analisadas em ratos treinados por períodos 

prolongados e apresentaram amplas adaptações significativas com espessamente e 

aumento das invaginações sarcoplasmáticas (CURZI et al., 2012).  

Recentemente, estudos têm demonstrado interesse nesta estrutura 

especializada do sistema muscular esquelético, por apresentar elevado nível de 

plasticidade tecidual, ou seja, adaptações morfológicas foram observadas na região 

da JMT dos músculos tibial anterior e gastrocnêmio, após a indução ao treinamento 

aeróbico em esteiras por períodos prolongados, nestes músculos que apresentam 

funções e composições bioquímicas miofibrilares diferentes. As adaptações iniciais, 

encontradas nas JMT após exercícios físicos, são referentes ao aumento expressivo 

da quantidade das invaginações sarcoplasmáticas e profundidade dos seus 

respectivos níveis (KOJIMA  et al., 2008).  

A JMT apresenta constante atividade e predisposição à incidência de lesões, 

nas variadas faixas etárias, decorrentes desde lesões desportivas à inatividade 

física, no entanto, com escassez de descrições morfológicas. Portanto, os resultados 

deste estudo têm por finalidade acrescentar descrições morfológicas dos elementos 

estruturais e ultraestruturais desde o nascimento ao envelhecimento e, contribuir 

futuramente com a prevenção de lesões e intervenções terapêuticas na região da 

JMT.  
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3 OBJETIVO GERAL 
  

 

O presente estudo consiste em descrever as características morfológicas da 

junção miotendínea do músculo esternomastóideo de ratos Wistar recém-nascidos, 

adultos e idosos. 

 

3.1 Objetivos Específicos  
 

 

� Descrever os aspectos estruturais da JMT, empregando os métodos de 

microscopia de luz, através da coloração de azul de Toluidina 1% e Picro-

sírius; 

 

� Descrever as características tridimensionais da JMT, empregando o método 

de Microscopia eletrônica de varredura; 

 
� Descrever as características ultraestruturais da JMT, empregando o método 

de microscopia eletrônica de transmissão. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Animais 

 

 

Foram utilizados 30 ratos machos adultos da linhagem Wistar, alocados em 

três diferentes grupos: 

� Grupo Recém-nascido (n=10): animais com 5 dias de vida;  

� Grupo Adulto (n=10): animais com 4 meses de idade;  

� Grupo Idoso (n=10): animais com 24 meses de idade. 

 

Todos os animais foram provenientes do Biotério Central do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Os animais permaneceram 

alojados em gaiolas de contenção de polipropileno, agrupados em números de 

quatro, com água e ração “ad libitum”, mantidos em períodos claro/escuro de 12 

horas, à temperatura média de 22±2°C. Todos os procedimentos adotados neste 

estudo foram previamente submetidos e aprovados pelos Comitês de Éticas em 

Experimentação Animal do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB-USP), protocolo nº 

083 e da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo, protocolo nº 2772. 

 

 

4.2 Microscopia de Luz  

 

 

Foram utilizados 4 animais de cada grupo experimental, submetidos à 

anestesia com Ketamina (50 mg/kg) e Xilazina (10 mg/kg) via intraperitoneal. Os 

músculos EM, bilateralmente, foram dissecados e fixados em formol 10% durante 

48h. Após este período as amostras da região da JMT foram submetidas à 

desidratação em séries crescentes de álcoois (70% ao absoluto) e incluídas em 
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parafina histológica. Foram realizados cortes longitudinais de 6 µm de espessura e 

corados com a técnica de Picro-sírius para identificação do tecido conjuntivo 

(JUNQUEIRA; BIGNOLAS; BRENTANI, 1979; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). Os 

cortes corados com Azul de Toluidina 1% foram obtidos mediante aos blocos de 

Resina Spurr processados para microscopia eletrônica descrita em detalhes a 

seguir. A aquisição das imagens foi obtida através do microscópio de luz (Carl Zeiss 

Microimaging, Axiokop 40, Göttingen, Germany). 

 

 

4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura  

 

 

Foram utilizados 2 animais de cada grupo experimental, anestesiados com 

Ketamina (50 mg/kg) e Xilazina (10 mg/kg) via intraperitoneal, perfundidos com a 

solução de Karnovsky modificada contendo glutaraldeído 2,5%, paraformaldeído 2% 

em solução Tampão Fosfato de sódio a 0,1M pH 7,4 durante 24h, à 4ºC de acordo 

com o método relatado por  Watanabe e Yamada (1983). Os músculos EM, 

bilateralmente, foram dissecados e as amostras da JMT foram fixadas na mesma 

solução durante 3 horas à temperatura de 4ºC.  As amostras foram submetidas à 

técnica de criofratura, mediante ao congelamento em nitrogênio líquido 

(WATANABE, OGAWA; YAMANDA, 1989). As amostras criofraturadas foram 

lavadas de 12 a 24 horas em solução tampão fosfato de sódio e, pós-fixadas em 

solução de tetróxido de ósmio, sendo desidratadas em série crescente de álcool 

(60% ao absoluto), seguida de imersão em solução de acetato de isoamila 3h à 4ºC, 

e secas em aparelho ponto crítico Balzers CPD-30, utilizando CO2 líquido. As 

amostras foram montadas em bases metálicas apropriadas e cobertas com íons de 

ouro em aparelho Balzers SCD-040, e examinadas em microscópio eletrônico de 

varredura LEO 435 VP – Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São 

Paulo. 
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4.4 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

 

Foram utilizados 4 animais de cada grupo experimental, sendo estes 

submetidos à anestesia com Ketamina (50 mg/kg) e Xilazina (10 mg/kg) via 

intraperitoneal, seguida de perfusão transcardíaca com solução fixadora de 

Karnovsky modificada (glutaraldeído 2,5%, paraformaldeído 2% em solução Tampão 

Fosfato de sódio a 0,1M pH 7,4). 

Os músculos EM, bilateralmente, foram dissecados e a região da JMT 

imersa em solução fixadora durante 2 horas, à temperatura ambiente. Em seguida, 

as amostras foram, por três vezes, lavadas com solução de tampão fosfato de sódio 

e pós-fixadas com a solução de tetróxido de ósmio a 1%, durante 2 horas, à 4º C. 

Novamente, as peças foram lavadas em solução de tampão fosfato de sódio e 

contrastadas com a solução aquosa de acetato de uranila à 0,5%, durante 12 horas, 

à temperatura ambiente e na ausência de luminosidade. Em seguida, as amostras 

foram submetidas à desidratação em série crescente de álcoois, a partir do 70%, 

80% 90% e 95% (1x), álcool etílico absoluto (4x) com banhos de 15 minutos cada, e 

óxido de propileno (2x) por 15 minutos. 

Após a desidratação as amostras permaneceram por 4 horas em uma 

mistura de resina (Low Viscosity Embebbing Média Spurr’s Kit, Electron Microscopy 

Sciences, USA) e óxido de propileno na proporção de 1:1, sob agitação, em 

temperatura ambiente para gradativa infiltração de resina no material. Em seguida, a 

mistura foi trocada por resina pura, permanecendo por 12 a 18 horas, sob agitação, 

em temperatura ambiente. Após esse período, a resina foi novamente trocada por 

resina pura, juntamente com as amostras, e aquecidas por 1 hora em estufa a 37ºC, 

com frasco aberto para total evaporação de líquidos do material. 

Para o procedimento de inclusão das amostras em moldes retangulares de 

silicone, estes foram preenchidos por resina pura e, mantidos por 5 dias em estufa a 

60ºC, a fim de concretizar-se a polimerização do bloco.  

Obtidos os blocos de resina, estes foram trimados para a realização de 

cortes semifinos (300 micrometros) em ultramicrótomo (Leica Ultracut UCT, 

Germany), e corados pelo método de azul de toluidina 1%. As imagens 
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histológicas foram obtidas por meio do fotomicroscópio Carl Zeiss 

Microimaging (Axiokop 40, Göttingen, Alemanha). 

Posteriormente, selecionada a área de interesse, foi realizado cortes 

ultrafinos (60 nanômetros) em ultramicrótomo, que foram coletados em telas de 

cobre de 200 “mesh” (Sigma-Aldrich, USA) e, contrastados com a solução de 

acetato de uranila à 4%, por 3 minutos (WATSON, 1958; WATANABE; YAMADA, 

1983), lavados em água destilada, contrastados com a solução aquosa de citrato de 

chumbo à 0,4%, por 3 minutos e lavando em seguida com água destilada 

(REYNOLDS, 1963; WATANABE; YAMADA, 1983). As telas foram examinadas aos 

microscópios eletrônicos de transmissão FEI-Morgagni 268D e JEOL 1010, 

Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia-USP e 

Instituto de Ciências Biomédicas respectivamente. 
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5 RESULTADOS   

 

 

Os resultados das análises microscópicas das junções miotendíneas do 

músculo EM dos animais dos grupos Recém-nascido, Adulto e Idoso, serão 

apresentados na seguinte ordem: microscopia de luz, microscopia eletrônica de 

varredura e microscopia eletrônica de transmissão.  

 

 

5.1 Microscopia de Luz 

  

 

As características morfológicas da região da JMT do músculo EM foram 

descritas através da técnica rotineira de histologia das amostras embebidas em 

resina, coradas em solução de Azul de toluidina 1%, e em parafina, coradas com 

Picro-sírius. 

 

 

5.1.1 Grupo Recém-nascido 

 

 

Os cortes histológicos longitudinais revelaram a região de interface da JMT 

entre as fibras musculares e os elementos da matriz extracelular do tecido tendíneo  

Nota-se o desenvolvimento das células musculares com seus núcleos volumosos, 

dispostos na região central e perifericamente, e no interstício a presença de 

inúmeros fibroblastos e vasos sanguíneos (Figura 3). No tecido tendíneo observam-

se a presença de tenoblastos e tenócitos com seus núcleos volumosos e as 

comunicações intercelulares, provenientes das projeções citoplasmáticas do corpo 

celular (Figuras 3 e 4). Em maior aumento, notam-se, na região proximal da JMT, a 

disposição das células tendíneas com destaque aos núcleos ovais dos tenoblastos e 

com formatos variados dos núcleos dos tenócitos (Figura 4). Na figura 5, observam-

se a disposição longitudinal de delgadas fibras musculares e de fibras colágenas 

associadas interpostas e adjacentes na região da JMT.   Sob luz polarizada, notam-

se em esverdeado fibras colágenas (Tipo III) no tecido tendíneo (Figura 6). 
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Figura 3 - Microscopia de luz. Corte histológico longitudinal da região da JMT do 
músculo EM do Grupo Recém-nascido 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013).   
Legenda: Observam-se, entre as células musculares (M) no interstício, a presença de 

fibroblastos e vasos sanguíneos (*). No tecido tendíneo (T), notam-se a 
disposição dos tenoblastos (setas) com seus núcleos volumosos. Coloração: 
Azul de Toluidina 1%. Barra: 10 µm. 

 

Figura 4 - Microscopia de luz. Corte histológico longitudinal da parte tendínea da JMT   
do músculo EM do Grupo Recém-nascido 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: No tecido tendíneo (T), notam-se os tenoblastos (setas) com núcleos ovais e 

os tenócitos (cabeças de setas) com formatos variados. Coloração: Azul de 
Toluidina 1%. Barra: 10 µm. 
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Figura 5 - Microscopia de luz. Corte histológico longitudinal da região da JMT do 
músculo EM do Grupo Recém-nascido 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013).   
Legenda: Observam-se a disposição das células musculares (setas) e fibras  

colágenas do tendão (T). Coloração: Picro-sírius. Barra: 10 µm. 
 
 

Figura 6 - Microscopia de luz. Corte histológico longitudinal da parte tendínea da JMT 
do músculo EM do Grupo Recém-nascido 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013).   
Legenda: Sob luz polarizada, notam-se a disposição das fibras musculares (setas) e 

das fibras colágenas do tendão (T).  Coloração: Picro-sírius. Barra: 10 µm. 
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5.1.2 Grupo Adulto 

 

 

Os cortes histológicos longitudinais revelaram na região de interface da JMT, 

a organização e a disposição paralela das fibras musculares na fase adulta. Notam-

se a completa formação das células musculares através do arranjo das estriações 

transversais organizadas em séries e, em suas extremidades, as fibras musculares 

apresentam-se com formatos cônicos. No interstício, notam-se a presença de um 

fibroblasto e de vasos sanguíneos (Figura 7).   

Na JMT, notam-se a região de interface, ao evidenciar as extremidades das 

fibras musculares com disposição oblíqua em relação ao tecido tendíneo. No tecido 

tendíneo, observam-se ampla área de tecido conjuntivo denso, e a disposição 

paralela dos tenócitos, com longas projeções citoplasmáticas (Figura 8).  

 Entre as fibras e feixes do tecido muscular notam-se os envoltórios 

musculares constituídos de tecido conjuntivo, adjacentes à ampla faixa de fibras 

colágenas do tendão (Figura 9). 

 Sob luz polarizada observam-se em vermelho as fibras colágenas que 

constituem os envoltórios do tecido muscular, principalmente, o endomísio e 

perimísio. Na extremidade da fibra muscular notam-se ampla faixa de tecido 

conjuntivo fibroso que constitui o tendão em tonalidades esverdeado (Tipo III) e 

alaranjado (Tipo I) (Figura 10). 
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Figura 7 – Microscopia de luz. Corte histológico longitudinal da parte muscular da JMT 
do músculo EM do Grupo Adulto 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Notam-se a organização e disposição paralela das fibras musculares (M) e, 

no interstício, a presença do fibroblasto (seta) e de vasos sanguíneos (*). 
Coloração: Azul de Toluidina 1%. Barra: 10 µm. 

 
 

Figura 8 - Microscopia de luz. Corte histológico longitudinal da JMT do músculo EM do 
Grupo Adulto 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Notam-se a organização das junções miotendíneas (*) e, no tecido tendíneo 

(T), a disposição dos tenócitos (setas) e suas longas projeções 
citoplasmáticas (cabeças de setas). Coloração: Azul de Toluidina 1%. Barra: 
10 µm. 
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Figura 9 – Microscopia de luz. Corte histológico longitudinal da parte muscular da JMT do 
músculo EM do Grupo Adulto 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Notam-se as fibras musculares (M), fibras colágenas do perimísio (setas), 

endomísio (cabeça de seta) e ampla área de tecido conjuntivo do tendão (T). 
Coloração: Picro-sírius. Barra: 100 µm 

 
 

Figura 10 – Microscopia de luz. Corte histológico longitudinal da parte muscular da JMT do 
músculo EM do Grupo Adulto 

 

Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Sob luz polarizada, notam-se as fibras musculares (M), fibras colágenas do 

perimísio (setas), endomísio (cabeça de seta) e ampla área de tecido 
conjuntivo do tendão (T). Coloração: Picro-sírius. Barra: 100 µm 
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5.1.3 Grupo Idoso 

 

 

Os cortes histológicos longitudinais revelam a região de interface da JMT 

entre a fibra muscular e os elementos da matriz extracelular do tecido tendíneo. Em 

destaque, notam-se alterações morfológicas na fibra muscular com desorganização 

e espessamento das projeções do tecido tendíneo, no nível da JMT. Na extremidade 

da parte tendínea da JMT, notam-se a presença de tenócitos com núcleos 

volumosos (Figura 11). 

No tecido tendíneo, observam-se o seu espessamento através da ampla 

área de tecido conjuntivo denso e a diminuição da quantidade e alterações nos 

formatos dos tenócitos (Figura 12).  

 Na interface da JMT, entre as fibras e feixes do tecido muscular, notam-se 

os envoltórios musculares constituídos de tecido conjuntivo, adjacentes à ampla 

faixa de fibras colágenas do tendão (Figura 13). 

 Sob luz polarizada observam-se em vermelho as fibras colágenas que 

constituem os envoltórios do tecido muscular, principalmente, o perimísio. Na 

extremidade da fibra muscular notam-se ampla faixa de tecido conjuntivo fibroso que 

constitui o tendão, em tonalidade alaranjado (colágeno Tipo I) (Figura 14). 
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Figura 11 - Microscopia de luz. Corte histológico longitudinal da JMT do músculo EM 
do Grupo Idoso 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Notam-se na interface, entre a fibra muscular (M) e o tecido tendíneo (T), 

desorganização da JMT (*) com destaque aos tenócitos (setas) com 
formatos variados. Coloração: Azul de Toluidina 1%. Barra: 10 µm. 

 
 
Figura 12 - Microscopia de luz. Corte histológico longitudinal da parte tendínea da JMT 

do músculo EM do Grupo Idoso 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Observam-se ampla área de tecido conjuntivo denso do tecido tendíneo (T) 

e alterações nos formatos dos tenócitos (setas). Coloração: Azul de 
Toluidina 1%. Barra: 10 µm. 
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Figura 13 - Microscopia de luz. Corte histológico longitudinal da parte tendínea da JMT 
do músculo EM do Grupo Idoso 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Notam-se as fibras musculares (M), fibras colágenas do perimísio (setas) e 

ampla área de tecido conjuntivo do tendão (T). Coloração: Picro-sírius. 
Barra: 100 µm 

 
 
Figura 14 - Microscopia de luz. Corte histológico longitudinal da parte tendínea da JMT 

do músculo EM do Grupo Idoso 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Sob luz polarizada observam-se os feixes de fibras colágenas (setas) entre 

as fibras musculares (M) e a ampla área de tecido conjuntivo do tendão (T). 
Coloração: Picro-sírius. Barra: 100 µm 
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5.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

 

As características estruturais através dos aspectos tridimensionais da 

superfície da região da JMT de ambos os grupos foram evidenciados. 

 

 

5.2.1 Grupo Recém-nascido 

 

 

Os aspectos tridimensionais da região da JMT do músculo EM, do Grupo 

Recém-nascido, foram obtidos mediante a técnica de criofratura, que possibilitou 

evidenciar as características morfológicas estruturais, ao revelar a disposição 

longitudinal das delgadas fibras musculares do fascículo, dispostas em direção ao 

tecido tendíneo (Figura 15). 

Em maior aumento, notam-se os aspectos e a organização paralela das 

fibras musculares no fascículo próximo à região de interface da JMT. (Figura 16). 
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Figura 15 - Microscopia eletrônica de varredura. Aspecto tridimensional da região da 
JMT do músculo EM do Grupo Recém-nascido 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013).   
Legenda: Observam-se a disposição longitudinal das fibras musculares (M) adjacentes 

às fibras colágenas do tendão (T). Barra: 300 µm. 
 

 

Figura 16 - Microscopia eletrônica de varredura. Aspecto tridimensional da região da 
JMT do músculo EM do Grupo Recém-nascido 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013).   
Legenda: Observam-se a disposição longitudinal das fibras musculares (M) adjacentes 

às fibras colágenas do tendão (T). Barra: 100 µm. 
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5.2.2 Grupo Adulto 

 

 

Os aspectos tridimensionais da região da JMT do músculo EM, do Grupo 

Adulto, foram obtidos mediante a técnica de criofratura, que possibilitou evidenciar 

as características morfológicas estruturais, ao revelar a disposição transversal das 

fibras musculares, organizadas em fascículos. Estes fascículos de fibras musculares 

são envolvidos por feixes de fibras colágenas que constituem o perimísio (Figura 

17). 

Em maior aumento, notam-se os aspectos tridimensionais das fibras 

musculares e adjacentes a estas, o arranjos das fibras colágenas que constituem o 

tecido tendíneo (Figura 18). 
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Figura 17 - Microscopia eletrônica de varredura. Aspecto tridimensional da região da 
JMT do músculo EM do Grupo Adulto 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013).   
Legenda: Observam-se os fascículos musculares (M) adjacentes às fibras colágenas 

do tendão (T). Barra: 200 µm. 
 
 
 
 

Figura 18 - Microscopia eletrônica de varredura. Aspecto tridimensional da região da 
JMT do músculo EM do Grupo Adulto 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Observam-se fibras colágenas do tecido tendíneo (T) e a organização das 

fibras musculares no fascículo (M). Barra: 100 µm. 
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5.2.3 Grupo Idoso 

 

 

Os aspectos tridimensionais da região da JMT do músculo EM, do Grupo 

Idoso, foram obtidos mediante a técnica de criofratura, que possibilitou evidenciar as 

características morfológicas estruturais, ao revelar em disposição longitudinal das 

fibras musculares e a ampla área de tecido conjuntivo denso do tecido tendíneo 

(Figura 19). 

Em maior aumento, notam-se os aspectos tridimensionais das fibras 

musculares, em disposição oblíqua ao espesso feixe do tecido tendíneo, e 

superficialmente, o arranjo das fibras colágenas (Figura 20). 
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Figura 19 – Microscopia eletrônica de varredura. Aspecto tridimensional da região da 
JMT do músculo EM do Grupo Idoso 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013).   
Legenda: Observam-se as fibras musculares (M), dispostas longitudinalmente em 

direção à ampla área de tecido conjuntivo denso do tecido tendíneo (T). 
Barra: 1mm. 

 

 

Figura 20 – Microscopia eletrônica de varredura. Aspecto tridimensional da região da 
JMT do músculo EM do Grupo Idoso 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Notam-se as fibras musculares (M) em disposição oblíqua ao espesso feixe 

do tecido tendíneo (T). Barra: 300 µm. 



CIENA, A. P.                                                                                                                                 RESULTADOS  61 

 

5.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

 

As características ultraestruturais da região da JMT de ambos os grupos 

foram evidenciados. 

 

 

5.3.1 Grupo Recém-nascido 

 

 

Ao examinar as secções ultrafinas, da região da JMT dos músculos EM 

revelaram os primórdios do desenvolvimento pós-termo e a organização tecidual ao 

observar células musculares em elevada atividade celular, com numerosas 

mitocôndrias ovais aglomeradas, sendo delimitadas pela membrana sarcoplasmática 

sem distinção entre grupamentos. Na matriz extracelular, foi possível evidenciar 

entre as células musculares, capilares sanguíneos com os núcleos das células 

endoteliais (Figura 21). Em maior aumento, observaram-se mitocôndrias ovais, 

evidenciando suas cristas de dupla membrana (Figura 22).  

Na matriz extracelular, notam-se a presença do tenoblasto, com seu núcleo 

oval, mitocôndrias ovais e o retículo endoplasmáticos rugoso no citoplasma celular 

(Figura 23). Em maior aumento, adjacente ao núcleo do tenoblasto, notam-se o 

proeminente complexo de Golgi, presença de vesículas e filamentos de actina e 

miosina intracitoplasmáticos (Figura 24). 

Na extremidade lateral da célula muscular, observam-se dobras na 

membrana sarcoplasmáticas formando junções laterais (Figura 25). 

Na extremidade distal da célula muscular, notam-se a disposição longitudinal 

dos feixes de miofibrilas, com pequenas mitocôndrias ovais, dispersas na região do 

desenvolvimento da JMT. Nesta interface, observam-se curtas e delgadas dobras na 

membrana sarcoplasmática, formando invaginações e evaginações (Figura 26).  
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Figura 21 - Microscopia eletrônica de transmissão. Aspecto ultraestrutural da região da 
JMT do músculo EM do Grupo Recém-nascido 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Notam-se, na extremidade das fibras musculares, aglomerados de 

mitocôndrias (M) e, no interstício, a presença de vasos sanguíneos 
evidenciando os núcleos (N) das células endoteliais. Barra: 5 µm. 

 

 

Figura 22 - Microscopia eletrônica de transmissão. Aspecto ultraestrutural da região da 
JMT do músculo EM do Grupo Recém-nascido 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Notam-se, em destaque, mitocôndrias ovais evidenciando suas cristas de 

dupla membrana (setas). Barra: 0,5 µm. 
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Figura 23 - Microscopia eletrônica de transmissão. Aspecto ultraestrutural da parte 
tendínea da JMT do músculo EM do Grupo Recém-nascido 

  
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Observam-se no citoplasma do tenoblasto, o núcleo (N), as mitocôndrias 

(setas) e o retículo endoplasmático rugoso (RER). Barra: 2 µm. 
 

 

Figura 24 - Microscopia eletrônica de transmissão. Aspecto ultraestrutural da região da 
JMT do músculo EM do Grupo Recém-nascido 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Notam-se, adjacente ao núcleo (N) do tenoblasto, a presença de vesículas 

(setas), complexo de Golgi (CG) e filamentos de actina e miosina 
intracitoplasmáticos (*). Barra: 0,5 µm. 
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Figura 25 - Microscopia eletrônica de transmissão. Aspecto ultraestrutural da região da 
JMT lateral do músculo EM do Grupo Recém-nascido 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Notam-se, na extremidade lateral da célula muscular (M), delgadas dobras 

(setas) no sarcolema. Barra: 2 µm. 
 
 
 
 

Figura 26 - Microscopia eletrônica de transmissão. Aspecto ultraestrutural da região da 
JMT do músculo EM do Grupo Recém-nascido 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Notam-se, na extremidade da célula muscular (M), invaginações (setas) e, 

evaginações (cabeças de setas) no sarcolema. Barra: 1 µm. 



CIENA, A. P.                                                                                                                                 RESULTADOS  65 

 

5.3.2 Grupo Adulto 

 

 

Ao analisar a região da JMT dos músculos EM, do Grupo Adulto, 

observaram a disposição longitudinal dos feixes de miofibrilas, os sarcômeros em 

séries, alinhados com mitocôndrias ovais aos pares, adjacentes à linha Z. Na 

extremidade celular notam-se, na interface músculo-tendão, longas invaginações, 

evaginações sarcoplasmáticas e, grupamentos de mitocôndrias entre feixes de fibras 

colágenas (Figura 27).  

Entre os feixes de miofibrilas, foi possível evidenciar vários níveis de 

invaginações sarcoplasmáticas, que caracterizam subespecializações, em algumas 

ocasiões, apresentaram-se mais longas em relação aos sarcômeros e, delimitados 

por feixes de fibras colágenas grupamentos de mitocôndrias (Figura 28). 

No tecido tendíneo, notam-se a organização das fibras colágenas e a 

disposição dos tenócitos comunicando-se através de projeções citoplasmáticas 

(Figura 29).  Em maior aumento, observaram-se entre feixes de fibras colágenas, o 

núcleo alongado do tenócito, as mitocôndrias (Figura 30), as vesículas e o complexo 

de Golgi, presentes no citoplasma celular (Figura 31). 

Na JMT, observam-se longas evaginações sarcoplasmáticas, entremeados 

pelas invaginações, formadas por fibras colágenas provenientes da matriz 

extracelular (Figura 32). 
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Figura 27 - Microscopia eletrônica de transmissão. Aspecto ultraestrutural da região da 
JMT do músculo EM do Grupo Adulto 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Notam-se fibras colágenas (C) na interface entre o tecido tendíneo e os 

sarcômeros em série (*). Entre feixes de fibras colágenas, observam-se 
grupamentos de mitocôndrias (M). Barra: 5 µm. 

 
 
 

Figura 28 – Microscopia eletrônica de transmissão. Aspecto ultraestrutural da região 
da JMT do músculo EM do Grupo Adulto 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Notam-se os níveis das invaginações sarcoplasmáticas (setas) adjacente 

aos grupamentos de mitocôndrias (M). Barra: 2 µm. 
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Figura 29 – Microscopia eletrônica de transmissão. Aspecto ultraestrutural da parte 
tendínea da JMT do músculo EM do Grupo Adulto 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Notam-se a disposição dos tenócitos, com seus núcleos alongados (N), 

comunicando-se através de projeções citoplasmáticas (seta), entre feixes de 
fibras colágenas (C) do tecido tendíneo. Barra: 2 µm. 

 
 
 
Figura 30 – Microscopia eletrônica de transmissão. Aspecto ultraestrutural da parte 

tendínea da JMT do músculo EM do Grupo Adulto 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Notam-se entre fibras colágenas (C), a presença do tenócito evidenciando 

no citoplasma mitocôndria (seta) e o núcleo (N). Barra: 2 µm. 
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Figura 31 – Microscopia eletrônica de transmissão. Aspecto ultraestrutural da parte 
tendínea da JMT do músculo EM do Grupo Adulto 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Notam-se parte citoplasmática do tenócito, entre fibras de colágeno (C), 

observando, em destaque, a presença de vesículas (seta) e o Complexo de 
Golgi (CG). Barra: 1 µm. 

 
 
 
Figura 32 – Microscopia eletrônica de transmissão. Aspecto ultraestrutural da região 

da JMT do músculo EM do Grupo Adulto 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Notam-se as longas evaginações (cabeças de setas), entremeados pelas 

invaginações sarcoplasmáticas (setas). Barra: 1 µm. 
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5.3.3 Grupo Idoso 

 

 

Ao analisar a região da JMT do músculo EM, do Grupo Idoso observaram-se 

o aspecto geral, ao revelar diminuição dos tenócitos e ampla área de depósito de 

colágeno do tecido tendíneo e espessamento da JMT lateral (Figura 33).  

Na extremidade da celular muscular, notam-se estreitamento com formato 

cônico, aumento expressivo de depósito de colágeno adjacente e, alterações 

morfológicas no formato da JMT. Apresentaram formatos variados com as 

invaginações e evaginações sarcoplasmáticas curtas e espessas. Na ampla área de 

depósito de colágeno, observaram-se os núcleos dos tenócitos, com disposições e 

comprimentos variados dos níveis de invaginações sarcoplasmáticas, estes 

apresentando ramificações (Figura 34). 

As JMT laterais apresentam comunicações centrais, provenientes das 

invaginações sarcoplasmáticas com formatos variados. Estas foram observadas, 

lateralmente, através de feixes espessos de fibras colágenas nas extremidades das 

células musculares e, adjacente a estas, notou-se ampla área de depósito de 

colágeno (Figura 35). 

Na região central da célula muscular, em direção ao ventre muscular, 

evidenciaram-se vários níveis de invaginações s formando comunicações espessas 

latero-laterais, angulares e comunicando-se com as junções laterais (Figura 36). 

Em destaque, nota-se no tecido tendíneo, ampla área de depósito de 

colágeno com a presença de parte citoplasmática do tenócito (Figura 37).  

Em maior aumento, revelaram espessamento das invaginações 

sarcoplasmáticas com formatos irregulares, constituídas por feixes de fibras 

colágenas, dispostas transversalmente e longitudinalmente, provenientes da matriz 

extracelular e as evaginações sarcoplasmáticas, com formatos irregulares, 

constituídos por feixes de miofibrilas delimitados pela membrana sarcoplasmática 

(Figura 38). 
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Figura 33 – Microscopia eletrônica de transmissão. Aspecto ultraestrutural da região 
da JMT do músculo EM do Grupo Idoso 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Notam-se ampla área de depósito de colágeno (C), com espessamento na 

JMT lateral (setas), na extremidade das células musculares (M). Barra: 10 
µm. 

 
 

Figura 34 – Microscopia eletrônica de transmissão. Aspecto ultraestrutural da região 
da JMT do músculo EM do Grupo Idoso 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Notam-se os núcleos (N) dos tenócitos, na ampla área de depósito de 

colágeno (*), com alterações nos formatos das invaginações (setas) e 
evaginações sarcoplasmáticas (cabeça de seta). Barra: 2 µm. 
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Figura 35 – Microscopia eletrônica de transmissão. Aspecto ultraestrutural da JMT do 
músculo EM do Grupo Idoso 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2012). 
Legenda: Notam-se ampla área de depósito de colágeno (*), comunicações centrais 

(cabeças de setas) e invaginações sarcoplasmáticas (setas) com formatos 
variados. Barra: 2 µm. 

 
 

Figura 36 – Microscopia eletrônica de transmissão. Aspecto ultraestrutural da região 
da JMT do músculo EM do Grupo Idoso 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2012). 
Legenda: Notam-se a longa extensão das JMT laterais (cabeças de setas) com 

espessamento, formando comunicações centrais (setas) em direção ao 
ventre muscular, adjacente à ampla área de depósito de colágeno (C). 
Barra: 2 µm. 
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Figura 37 – Microscopia eletrônica de transmissão. Aspecto ultraestrutural da parte 
tendínea da JMT do músculo EM do Grupo Idoso 

 
Fonte: (CIENA, A. P., 2013). 
Legenda: Na ampla área de depósito de colágeno (C), observou-se parte 

citoplasmática (seta) do tenócito. Barra: 2 µm. 
 
 
 
 
Figura 38 – Microscopia eletrônica de transmissão. Aspecto ultraestrutural da JMT do 

músculo EM do Grupo Idoso 

 
Fonte: (CIENA, A.P., 2013). 
Legenda: Observam-se espessamento das fibras colágenas (C) com alterações nas 

invaginações (cabeças de setas) e evaginações sarcoplasmáticas (setas). 
Barra: 1 µm. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados do presente trabalho demonstraram as características 

morfológicas, em destaque, os aspectos estruturais e ultraestruturais da região da 

JMT do músculo EM de ratos Wistar recém-nascidos, adultos e Idosos.  

Sabe-se que o músculo esternocleidomastóideo em humanos está disposto 

na região cervical, é constituído por dois ventres musculares e inserção no processo 

mastóide, com amplas funções na movimentação das articulações crânio-vertebrais 

e na inspiração como musculatura acessória (SOBOTKA; MU, 2010). No entanto, de 

acordo com Diogo et al., (2008), em mamíferos roedores como os ratos Wistar, os 

músculos homólogos ao esternocleidomastóideo são separados por uma delgada 

membrana de tecido conjuntivo, dispostos paralelamente sendo o EM disposto 

antero-medial e o cleidomastóideo póstero-lateralmente. 

Na região da inserção, ponto móvel, o músculo EM apresenta uma estreita 

faixa de fibras colágenas que formam um estreito tendão próximo à interface 

músculo-tendão, região esta denominada de junção miotendínea (JMT). 

A JMT é a região de transição do sistema muscular altamente especializada 

e complexa localizada entre os tecidos musculares e tendíneos, com ampla interface 

através de dobras no sarcolema (TIDBALL, 1991). Sua primordial função é a 

transmissão de força gerada pelas proteínas contráteis intracelulares para as 

proteínas do tecido conjuntivo da matriz extracelular presentes no tecido tendíneo 

proporcionado os movimentos articulares (KANNUS et al., 1992).  

A região da JMT podem ser observadas macroscopicamente na região de 

interface, das extremidades dos músculos ou grupamentos musculares. Estão 

situadas nas partes distais em relação ao ventre muscular, e em geral podem ser 

evidenciadas conforme a classificação muscular, como por exemplo: entre músculos 

com disposições oblíquas em relação ao tendão, principalmente na extremidade 

distal próximo ao ponto móvel (inserção tendínea). 

Os nossos resultados o grupo recém-nascido observou-se na região da JMT, 

o arranjo das fibras colágenas do tecido tendíneo, na extremidade de delgadas 

fibras musculares, revelando a íntima relação destas estruturas. Na parte tendínea 
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notaram-se a presença de inúmeros tenoblastos com formatos variados. 

Ultraestruturalmente, revelaram na região da JMT elevado agrupamento de 

mitocôndrias ovais, a presença de capilares sanguíneos adjacentes, citoplasma 

volumosos dos tenoblastos e delgadas dobras no sarcolema na extremidade das 

células musculares. Segundo Rodriguesz-Gusman et al. (2007), o desenvolvimento 

da JMT sofre influência direta através da interação entre os mioblastos e os 

elementos da matriz extracelular, bem como provável ser regulado pela sinalização 

local através da distribuição heterogênea do ácido retinóico.  Por outro lado, Tozer e 

Duprez (2005) relataram que o desenvolvimento da JMT é influenciado pela intensa 

interação dinâmica entre os tecidos muscular e tendíneo.  As habilidades 

especializadas das células musculares de contrair e de produzirem força são 

desempenhadas durante as últimas semanas de vida uterina e as primeiras do 

período neonatal. Apresentam elevada atividade celular na região de interface, 

sendo estas, fundamentais para o desenvolvimento, formação do complexo 

ultraestrutural altamente especializado da JMT na fase adulta e suas possíveis 

alterações no envelhecimento. 

Em relação ao desempenho funcional da JMT, que foram analisadas e 

descritas por Kostrominova et al. (2009), que a capacidade contráctil do músculo 

esquelético de gerar força, durante estágios embrionários finais e iniciais do neonato 

são fundamentais para o pleno e contínuo desenvolvimento funcional da JMT até a 

fase adulta. 

Os resultados demonstraram que na parte tendínea da JMT, a presença de 

inúmeros tenoblastos com citoplasmas volumosos ao revelar as diversas organelas 

citoplasmáticas como mitocôndrias ovais, complexo de Golgi e retículo 

endoplasmático rugoso. Os núcleos eucromáticos ovóides e filamentos de actina e 

miosina intracitoplasmáticos forma observados em proximidades às vesículas 

pinocitóticas. Segundo Chuen et al. (2004), o tecido tendíneo durante o 

desenvolvimento apresenta elevada quantidade de células progenitoras. Estes 

tenoblastos estão situados em proximidade entre fibras colágenas na matriz 

extracelular.  

Além disso, Waggett, Benjamin e Ralphs (2006) mostraram as dimensões 

dos tenoblastos, com formatos dos seus núcleos variando entre ovais e alongados e 

o notável número de organelas citoplasmáticas bem desenvolvidas. 



CIENA, A. P.                                                                                                                                    DISCUSSÃO  76 

 

 

As características morfológicas observados nos tenoblastos e suas organelas 

citoplasmáticas, próximos à JMT suportam o conceito da atividade metabólica 

elevada dessas células como, por exemplo, a intensa síntese dos elementos da 

matriz de acordo com os relatos de Stanley et al. (2007). 

Os aspectos notados, sob luz polarizada, na região da JMT foram 

identificados fibras colágenas em tonalidade esverdeada (Tipo III), adjacentes às 

fibras musculares. De acordo com Niyibizi et al. (2000), o colágeno tipo III aumenta a 

síntese de colágeno durante os estágios iniciais de formação do tendão, e diminui á 

medida que o novo colágeno Tipo I é sintetizado e organizado, conforme foi 

observado nesse estudo. 

Pode-se frisar que as estruturas presentes na JMT tem sido alvo de diversos 

estudos nos mais variados músculos esqueléticos, através de estudos experimentais 

que demonstraram as características da JMT relacionadas com o período 

embrionário (SINN et al., 2002), na fase adulta (ST PIERRE; TIDBALL, 1994), 

associada ao envelhecimento (CIENA et al., 2010), com atividade física (KOJIMA  et. 

al., 2008), hipoatividade (modelo antigravitácional) (ROFFINO et al.,1998 e 2006),  

engenharia “em vitro” (KOSTROMINOVA et al., 2009) e em modelos de distrofia 

muscular (BANKS et al., 2008; CONTI et al., 2009; VELSER et. al., 2009). No 

entanto, algumas arbitrariedades factícias sobre as descrições desta dinâmica 

estrutura ocorrem atualmente, sendo assim, a extrema importância os estudos 

morfológicos desta região. 

No grupo adulto, os resultados demonstraram a completa formação dos 

elementos da JMT nesta fase. Na parte muscular da JMT, observaram-se na 

disposição longitudinal das fibras musculares a unidade estrutural do músculo 

estriado esquelético, o sarcômero, disposto em séries através da organização das 

faixas escuras, que são denominadas de Banda A (anisotrópicas), e as faixas claras, 

Banda I (isotrópicas). Na região central da Banda A, observou-se uma fina faixa 

mais clara, a zona H, formada apenas por filamentos espessos. Na região central da 

zona H, observa-se a linha M, formada por um arranjo hexagonal de proteínas que 

unem filamentos espessos adjacentes. A banda I é constituída pelos filamentos 

delgados (actina), que se estendem até o inicio da zona H, sendo dividida na região 

central por uma linha escura fina, linha Z.  Os principais componentes da Banda A 

são os filamentos espessos (miosina), localizados na região central do sarcômero. 
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Estas características das propriedades das fibras musculares foram descritas 

anteriormente por Clark et al. (2002) e Motoyama  et al. (2009). 

Os grupamentos mitocondriais foram observados em abundância, desde 

mitocôndrias ovais aos pares próximo à linha Z, em aglomerados intermiofibrilares, 

subsarcolemal e envoltos por feixes de fibras colágenas na extremidade da JMT. A 

presença abundante de grupamentos mitocondriais subsarcolemal e intermiofibrilar, 

delimitados entre o sarcolema e os microtendões demonstraram elevada atividade 

celular nesta região. Acreditamos que, em conjunto, estas características pouco 

exploradas da JMT, sejam decorrentes desde a morfologia à distintas funções 

músculo EM, entretanto, resultados semelhantes foram relatados em outros 

músculos, por esse grupo de pesquisa, sobre as descrições da JMT na fase adulta 

entre o ventre anterior e tendão intermediário do músculo digástrico (CIENA et al., 

2012). 

Além disso, conforme os relatos de Huang et al. (2010) as mitocôndrias 

exercem funções vitais como na respiração celular, no metabolismo de substratos e 

ao contribuir na homeostasia do íon cálcio nas células musculares.  

Os relatos sobre a morfologia e topografia mitocondrial no músculo 

esquelético adulto também foram reportados por Bazan et al. (2008) ao descreverem 

semelhanças na disposição e formato das mitocôndrias, ao analisarem o músculo 

pterigóideo medial de cobaias. Na estrutura interna da fibra muscular, observaram a 

disposição em pares de mitocôndrias esféricas, formando colunas finas alinhadas 

próximo da junção da Banda A-I. Estes dados corroboram com Boncompagni et al. 

(2009), que descreveram a topografia regional das mitocôndrias e estruturas 

adjacentes em músculos de camundongos durante o desenvolvimento, no período 

entre  2 semanas a 4 meses, destacando a distribuição aos pares de mitocôndrias  

próximo a junção da Banda A-I e a relação com as estruturas do retículo 

sarcopasmático. 

Na extremidade da JMT, notaram-se a disposição longitudinal dos feixes de 

miofibrilas com estreitamento das fibras musculares revelando seus formato cônico. 

As terminações dos feixes de miofibrilas, intrafusais periféricos, revelaram íntima 

relação ao apresentar comunicações entre as Z-bands com o endomísio de fibras 

musculares adjacentes. Além disso, Patel e Lieber (1997) enfatizam as 
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características de músculos com disposição paralela das fibras, podem apresentar 

fibras com comprimento menor, reveladas através das terminações intrafusais. 

Na interface da JMT, os feixes de miofibrilas terminais apresentavam em 

suas extremidades projeções sarcoplasmáticas alongadas em formato de “dedos”, 

envolvidas por interdigitações que são invaginações sarcoplasmáticas (dobras do 

sarcolema) provenientes da matriz extracelular, com aspecto de cisalhamento, 

caracterizando a complexa estrutura do sistema muscular, denominada de JMT 

(CIENA  et al., 2010).  

Segundo Tidball (1994), as invaginações sarcoplasmáticas promovem a 

formação de dobramentos, que são projeções da matriz extracelular denominadas 

de interdigitações, localizadas entre as projeções sarcoplasmáticas que 

proporcionam, funcionalmente, maior relação entre os feixes de miofibrilas com o 

tecido conjuntivo, aumentando assim a área de contato na interface músculo-tendão. 

No entanto, nas amostras examinadas observamos além dos componentes 

clássicas da JMT, características ultraestruturais atípicas da JMT, ainda pouco 

exploradas. No presente trabalho foi possível distinguir, subespecializações, que são 

áreas intercaladas entre feixes de miofibrilas terminais e tecido conjuntivo na região 

central e periférica da extremidade distal da fibra muscular, com ampla área de 

tecido conjuntivo circundando os feixes de miofibrilas, através de longos feixes que 

formam os microtendões.  

As JMT foram observadas na extremidade da fibra muscular e nas laterais 

destas, formando às JMT laterais. Corroborando com os relatos de Young et al. 

(2000), tais terminações presentes na periferia da fibra muscular são caracterizadas  

por junções laterais, comunicações estas localizadas entre o sarcômero terminal e 

invaginações sarcoplasmáticas, responsáveis pela transmissão lateral de tensão, ao 

transmitir a tensão gerada pela contração dos feixes de miofibrilas até a matriz 

extracelular de fibras musculares adjacentes. Neste sentido os resultados do 

presente trabalho comprovam que a transmissão de tensão ocorra em maior parte, 

mas não apenas na região da JMT, mas também, em menor proporção, em regiões 

proximais através de comunicações entre os feixes de miofibrilas e tecido conjuntivo 

com o endomísio de fibras musculares adjacentes. Entretanto, terminações de feixes 

de miofibrilas intrafusais foram observadas na região central da fibra muscular 
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próximo à JMT, provavelmente estas terminações podem ter contribuído com a 

formação dos vários níveis de invaginações sarcoplasmáticas, demonstrado pelas 

sub-especializações na região da JMT entre o ventre anterior do músculo digástrico 

e o tendão intermediário. 

Em nossos dados, na parte tendínea da JMT, observaram-se ampla área de 

tecido conjuntivo, com redução dos tenócitos. Estes células se caracterizaram por 

apresentar seus respectivos núcleos fusiformes (alongados), relativamente 

volumosos em relação ao citoplasma celular. No citoplasma foram evidenciados, 

bem desenvolvidas, como as mitocôndrias e Complexo de Golgi. Segundo Ippolito et 

al. (1980) a diminuição gradual na proporção de células por matriz, pode ocorrer, e 

as células tendíneas assemelham-se, apresentando apenas o formato fusiforme. 

Moore e De Beaux (1987) descreveram que os tenoblastos transformam-se 

em tenócitos e, ocasionalmente podem ocorrem o inverso, tornando-se alongados. A 

proporção do núcleo aumenta em relação ao citoplasma e, os processos celulares 

tornam-se extensões longas e delgadas a partir do corpo celular. Em secções 

transversas, o aspecto morfológico dos tenócitos e suas projeções assemelham-se 

com uma aranha. Knoblock (2008) enfatizam que os tenócitos são células tendíneas 

fusiformes, do tipo celular primário encontrados no tendão e que são supridas por 

uma intricada rede microvascular que lhes permite manter em seu ambiente 

extracelular. 

Os dados deste estudo confirmam que entre os tenócitos foram observados 

longas e delgadas projeções citoplasmáticas que se comunicavam com outros 

projeções dos tenócitos adjacentes. De acordo com Waggett, Benjamin e Ralphs 

(2006) as células tendíneas estabelecem comunicações intercelulares entre si 

através de junções desmossomiais ou do tipo “gap”. 

Sob luz polarizada, na região da JMT foram identificados fibras colágenas 

em tonalidade esverdeada (Tipo III) e alaranjada (tipo I), adjacentes às fibras 

musculares. De acordo com Amiel et al. (1984), o colágeno tipo I é o mais 

abundante no tecido tendíneo na fase adulto, enquanto que o colágeno tipo III, é 

reduzido drasticamente. 

Quando observadas as fibras musculares do grupo idoso, os resultados 

demonstraram amplas alterações nos componentes e região da JMT em decorrência 
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do processo fisiológico do envelhecimento. Na parte muscular da JMT, observaram-

se alterações no padrão dos sarcômeros em séries, com desalinhamento, 

diminuição da disposição e formatos das mitocôndrias. 

Foi notado que durante o envelhecimento do sistema muscular apresenta-se 

perda progressiva da massa muscular e, concomitantemente, diminuição da força, 

comprimento e resistência muscular. Esta condição denominada de sarcopenia 

revela importantes implicações desfavoráveis aos cuidados com a saúde e aspectos 

sócio-culturais para os seres humanos. Além disso, a sarcopenia contribui para a 

fragilidade da estrutura muscular e acarreta em elevados custos nos tratamentos 

específicos relatados por Janssen et al. (2004) e morte prematura em alguns casos 

relatados por  Malatesta et al. (2010).  Thompson (2009) enfatiza que há diminuição 

da massa muscular presente nos idosos sarcopênicos é devido a múltiplos fatores 

que continuam a ser elucidados. 

Em adição, pode-se enfatizar os relatos de Goldspink (2004), que o músculo 

esquelético é um tecido altamente especializado, o qual apresenta remodelamento 

constante a diversos fatores. Em modelos experimentais de hipoatividade muscular 

relatado por Shah et al. (2001),  através da diminuição da ação da gravidade e em 

músculos idosos ocorre plasticidade muscular, ao revelar diminuição da área de 

secção transversa (IYOMASA et al., 2009), e subsequentemente, no volume total do 

músculo, comprometendo a eficácia contráctil, caracterizando a atrofia muscular.  

Ainda Goldspink (1999) e Volpi et al. (2008) frisam que as alterações no 

comprimento da fibra muscular são decorrentes da diminuição dos sarcômeros em 

séries. 

Esteva et al. (2008) ao analisarem a densidade das mitocôndrias nas regiões 

subsarcolemal, sarcoplasmática (intermiofibrilar) e pericapilar, no tecido muscular de 

ratos anêmicos, observaram redução na quantidade de mitocôndrias em ambas as 

regiões. Os autores enfatizam que em músculos distintos com características 

glicolíticas e oxidáticas como no caso dos músculos, extensor longo dos dedos e 

sóleo respectivamente, apresentaram alterações mitocondriais semelhantes. 

Durante o envelhecimento há diminuição do número de mitocôndrias nas 

células musculares, destacando eventos como disfunção mitocondrial e apoptose 

celular, relacionando estes fatores à diminuição da massa muscular presentes em 
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pacientes sarcopênicos. É interessante notar que Thomas (2010) menciona os 

prováveis mecanismos responsáveis pela sarcopenia e sua possível potencialização 

entre as interações destes fatores, destacando: pré-maturidade, desnutrição ao 

nascimento, sedentarismo, imobilidade, níveis reduzidos de hormônios tróficos, 

doenças neuromusculares e traumáticas.  

Durante o envelhecimento, Shibata et al. (2010) e  Malatesta et al. (2010) 

relatam que o declínio na regeneração celular ocorre por apresentar alteração  na 

quantidade e diferenciação das células satélites. 

Segundo Grefte et al. (2007), fibras musculares com metabolismo oxidativo 

alto (Tipo I), são de contração lenta e resistente a fadiga, as fibras glicolíticas (Tipo 

IIA), são de contração rápida e moderada resistência a fadiga e as fibras glicolíticas-

oxidativas (Tipo IIB), são de contração rápida e não resistentes a fadiga. A 

proporção dos tipos de fibras nos músculos esqueléticos pode sofre adaptações e 

alterações ao longo da vida e drasticamente em idades avançadas (JÄRVINEN et 

al., 2005) 

 Segundo Baldwin e Haddad (2001), a composição dos tipos de fibras nos 

músculos esqueléticos, sofre influência de fatores como a hereditariedade, 

envelhecimento, hormonal e em modelos experimental de hipoatividade (BAZAN  et 

al., 2008). 

Verdijk et al. (2010), relataram ao analisar através de biópsia muscular do 

vasto lateral de idosos, forte correlação entre a quantidade de célula satélite e AST 

da fibra muscular. Segundo Malatesta et al. (2010), a densidade de células satélites 

diminui significantemente nos músculos de ratos idosos em comparação com os 

músculos adultos, com comprometimento na capacidade regenerativa do tecido 

muscular na sarcopenia. Pressupõe-se que a diminuição de célula satélite no tecido 

muscular desempenhe contribuição favorável á diminuição específica de fibras tipo II 

e consequentemente na massa e comprimento muscular, em virtude deste tipo de 

fibra produzir maior tensão especifica e produção de força durante as contrações 

musculares. Ou seja, a diminuição de fibras tipo II com o envelhecimento contribui 

para o desenvolvimento de fraqueza muscular, qualitativo pela diminuição da AST e 

quantitativo pelo aumento relativo de fibras tipo I. 
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Com o envelhecimento, além das características de atrofia muscular foram 

observadas alterações na disposição e formato das invaginações sarcoplasmáticas 

e consequentemente nas evaginações sarcoplasmáticas com aumento de depósito 

de colágeno nesta região. Estas alterações morfológicas são semelhantes às 

encontradas na JMT do músculo pterigóideo medial de ratos Wistar idoso, 

reportadas recentemente pelo nosso grupo de pesquisa (CIENA et al., 2010) que 

possivelmente podem contribuir com rigidez e a lesões musculares. 

As modificações na JMT possivelmente são oriundas das alterações em 

ambos os tecidos musculares e tendíneos com espessamento dos feixes de fibras 

colágenas na região da JMT. Na parte tendínea foram observados ampla área de 

depósito de tecido conjuntivo com diminuição dos tenócitos e estes situados em 

proximidade com a JMT. Além de apresentar no tecido tendíneo maior incidência de 

fibras colágenas do tipo I. De acordo com Jarvinen et al. (2005), com o 

envelhecimento ocorre a maior taxa de tendinopatias e rupturas. Segundo 

Kostrominova (2013), o tecido tendíneo é composto principalmente de colágeno tipo 

I, além de diversos grupos de glicoproteínas como a fibromodulina, elastina, 

tenascina e decorina. Os efeitos do envelhecimento na expressão e localização dos 

elementos constituintes do tendão não foram estabelecidos. 

Em relação à redução dos tenócitos no tecido tendíneo, Ippolito et al. (1980), 

relatam que com o envelhecimento, a proporção de células por matriz diminui 

gradualmente e, diversas outras alterações ocorrem com as células tendíneas e 

seus longos processos citoplasmáticos. Segundo Moore e De Beaux (1987), estes 

processos celulares longos são necessários para manter o estreito contato entre os 

tenócitos e os componentes da matriz, para compensar a diminuição celular e 

aumento expressivo da matriz tendínea durante o envelhecimento. 

Feixes de fibras colágenas espessas foram observados formando 

comunicações centrais angulares distantes da JMT, que projetam-se em direção das 

JMT laterais, ou seja, as JMT laterais comunicam-se entre si através das 

comunicações centrais. Tais elementos constituintes e associados possivelmente à 

JMT, mesmo que distantes, foram apenas observados no grupo idoso. Estas 

alterações morfológicas são possivelmente decorrentes do aumento expressivo de 

tecido conjuntivo e da morte celular de fibras musculares em decorrência da idade, 
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revelando ampla plasticidade tecidual desta região associado com a adaptação a 

nível ultraestrutural com limitações até o presente momento.  
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7 CONCLUSÃO 
 

 

 De acordo com a metodologia empregada e os resultados ora apresentados 

acerca das características estruturais e ultraestruturais da junção miotendínea do 

músculo esternomastóideo desde o desenvolvimento ao envelhecimento, conclui-se 

que:  

1. A região de interface apresenta intensa atividade celular com redução com o 

envelhecimento; 

2. A membrana sarcoplasmática apresenta dobras, denominadas de 

invaginações e evaginações sarcoplasmáticas e subespecializações que 

apresentam constante remodelamento durante seu desenvolvimento até o 

envelhecimento; 

3. A extremidade da fibra muscular próximo à JMT apresenta-se com formato 

cônico; 

4. Na interface há presença de grupamentos mitocôndrias entre feixes de fibras 

colágenas; 

5. A interface com o envelhecimento apresentam espessamento no tecido 

conjuntivo principalmente colágeno tipo I e características de atrofia na fibra 

muscular. 

6. Com o envelhecimento as junções miotendíneas laterais convergem e formam 

as comunicações centrais. 
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