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RESUMO 

SILVA, A. F. Aspectos Morfofuncionais das Estruturas de Transição entre as 
Fibras Musculares de Condução e as Fibras de Trabalho em Corações Humanos 
Adultos. 99p. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Os corpúsculos cardíacos (CC) foram descritos por Goerttler (1964) e Ferraz 

de Carvalho (1993) como estruturas situadas entre as fibras de Purkinje (ramos 

subedocárdicos) e a musculatura de trabalho na região subendocárdica. Ambos 

acreditam que essas estruturas poderiam ser mecanorreceptores. No entanto, até o 

presente estudo, nenhuma outra referência na literatura foi encontrada para 

confirmar a sua existência e distribuição espacial. O objetivo da presente pesquisa é 

verificar a presença desses CC e determinar sua constituição e relação espacial na 

parede ventricular subendocárdica. Foram coletados 15 corações humanos adultos 

saudáveis, fixados em formaldeído a 10%, provenientes do laboratório de Anatomia 

do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP, de acordo com os protocolos do 

Comitê de Ética local, e obtidas amostras seccionais paralelas e perpendiculares ao 

endocárdio, das paredes ventriculares apicais anteriores, entre o septo e a trabécula 

septomarginal no ventrículo direito (VD) e entre o septo e o músculo papilar anterior 

no ventrículo esquerdo (VE). As técnicas utilizadas foram: microscopia de luz (HE, 

Tricrômico de Masson, Picrosirius e luz polarizada), microscopia eletrônica de 

Varredura (MEV) por criofratura, utilizando nitrogênio líquido e por cortes em criostato, 

além da técnica recente de microplastinação, variação da técnica de plastinação de 

fatias, que consiste na inclusão de pequenos blocos de tecido miocárdico com resina 

epóxi e seccionada em fatias em torno de 200 µm de espessura, realizada na 

Universidade de Toledo, Ohio, EUA. Na microscopia de luz, observaram-se somente 

no VD, enovelados de fibras musculares semelhantes às de trabalho, de arranjo 

fusiforme, um tanto helicoidal, com o seu maior eixo paralelo à superfície endocárdica, 

em oposição ao arranjo regular de fibras adjacentes, medindo entre 400 e 1150 µm, 

distando entre 200 e 500 µm da superfície endocárdica, circundado por fibras 

colágenas e associado a pequenos vasos (provavelmente linfáticos e vênulas). Estes 

enovelados foram considerados como sendo os corpúsculos cardíacos (CC), neste 

estudo. A microplastinação confirma o aspecto tridimensional destas estruturas. A 

presença dos CC abre caminho para novos estudos morfofuncionais que poderiam 

esclarecer os mecanismos de condução do impulso cardíaco entre as fibras de 



condução (FC) e a musculatura de trabalho (FT), e cuja disfunção poderia estar 

relacionada a arritmias cardíacas ventriculares potencialmente fatais. 

 
Palavras-chave: Anatomia. Coração. Miocárdio. Complexo estimulante do coração. 

Ramos Subendocárdicos 



ABSTRACT 

 
 

SILVA, A. F. 2020. Morphological and functional Aspects of transition 
Structures located between Conduction System and Working Muscular 
Fibers in Adult Human Hearts. [Aspectos Morfofuncionais das Estruturas de 
Transição entre as Fibras Musculares de Condução e as Fibras de Trabalho em 
Corações Humanos Adultos]. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2020. 

 
The cardiac corpuscles (CC) were described by Goerttler(1964) and Ferraz de 

Carvalho (1993) as structures located between the Purkinje fibers 

(subendocardial fibers) and the working musculature in the subendocardial 

region, who believed that these structures could be mechanoreceptors. However, 

until the present study, no other reference in the literature has been found to 

confirm its existence and spatial distribution. The objective of this research is to 

verify the presence of CC and determine their constitution and spatial relationship 

in the subendocardial ventricular wall. 15 healthy adult human hearts were 

collected, fixed in 10% formaldehyde from the Anatomy Laboratory of the Institute 

of Biomedical Sciences (ICB) of USP, according to the protocols of the local 

Ethics Committee, and sectional samples parallel and perpendicular to the 

endocardium were obtained from anterior apical ventricular walls, between the 

septum and the septomarginal trabecula in the right ventricle (RV) and between 

the septum and the anterior papillary muscle in the left ventricle (LV). The 

techniques used were light microscopy (HE, Masson's Trichrome, Picrosirius 

and polarized light), Scanning electron microscopy (SEM) by cryofracture, using 

liquid nitrogen and cryostat cuts, in addition to the recent microplastination 

technique, variation of the technique of slicing plastination, which consists of the 

inclusion of small blocks of myocardial tissue with epoxy resin and sectioned into 

slices around 200 µm thick, held at the University of Toledo, Ohio, USA. In light 

microscopy, they were observed only in the RV, myocardial tangled bundles with 

a somewhat fusiform or helical arrangement, with its largest axis parallel to the 

endocardial surface, in opposition to the regular arrangement of adjacent fibers, 

measuring between 400 and 1150 µm, located between 200 and 500 µm from 

the endocardial surface, surrounded by collagen fibers and associated with small 

vessels (probably lymph and venules). These tangled structures were the 

cardiac corpuscles (CC) on this study. Microplastination confirms the three-



dimensional aspect of these structures. The presence of CC opens the way for 

new morphological and functional studies that could clarify the mechanisms of 

conduction of cardiac impulse between the conduction fibers (CF) and the 

working musculature (FT), and whose dysfunction could be related to potentially 

fatal ventricular cardiac arrhythmias. 

 
Keywords: Anatomy. Heart. Myocardium. Cardiac Conduction System. Purkinje 

fibers. 



LISTA DE FIGURAS 
 

 
Figura 1 

Desenhos esquemáticos da estrutura tridimensional de diferentes órgãos à vista da 
Anatomia Funcional 

21 

Figura 2 Eletronmicrografia de varredura (MEV) de embrião de galinha. 24 
Figura 3 Coração primitivo. 24 

Figura 4 Eletronmicrografia de varredura do coração embrionário humano. 25 

Figura 5 Evolução da compactação do miocárdio no ventrículo esquerdo de embrião humano. 26 

Figura 6 Coração aberto posteriormente, de acordo com o método de MacCallun 27 

Figura 7 Cortes transversais do coração evidenciando a direção das fibras miocárdicas 28 

Figura 8 Trajeto de sobreposição helicoidal de fibras subepicárdicas nas regiões basal e apical 
dos ventrículos bovinos 

29 

Figura 9 Representação da banda miocárdica ventricular helicoidal (HMVB). 30 
Figura 10 Coração de suíno 31 
Figura 11 Esquema do padrão de vascularização arterial intramiocárdica 32 
Figura 12 Suprimento arterial para a parede ventricular esquerda em um coração normal 32 
Figura 13 Drenagem linfática do coração 34 
Figura 14 Inervação do coração 36 
Figura 15 Gânglios cardíacos atriais de camundongos 37 
Figura 16 Aspectos do desenvolvimento do coração em vertebrados superiores. 39 
Figura 17 Complexo Estimulante do Coração (CEC) 40 
Figura 18 Fotomicrografia e desenho esquemático do ventrículo do coração bovino 43 
Figura 19 Rede de fibras de Purkinje no ventrículo esquerdo de coelho 43 
Figura 20 Representação esquemática da estrutura do “corpúsculo” do núcleo subendocárdico -CC 46 
Figura 21 Coração. Espaço subendocárdico humano 47 
Figura 22 Imagens originais do trabalho do prof. Claudio Ferraz de carvalho 48 
Figura 23 Cicatrização do infarto do miocárdio. 51 
Figura 24 Corpo de Aschoff 52 
Figura 25 Cardiomiopatia dilatada 53 
Figura 26 Desordem miocitária na cardiomiopatia hipertrófica. 55 
Figura 27 Visão microscópica da bifurcação do fascículo atrioventricular. 57 
Figura 28 Fotografias da obtenção dos blocos das paredes ventriculares. 61 

Figura 29 Fotomicrografias de cortes de miocárdio. 62 

Figura 30 Eletronmicrografias de varredura obtidas de espécimes submetidos à criofratura. 63 

Figura 31 Etapas da técnica de microplastinação 65 

Figura 32 Eletronmicrografia de varredura das paredes dos ventrículos 66 

Figura 33 Fotomicrografia da parede anterior apical do VD. 66 

Figura 34 Fotomicrografias das camadas de miocárdio dos ventrículos direito e esquerdo. 67 
Figura 35 Fotomicrografias (A-C) e eletronmicrografias de varredura 68 

Figura 36 Fotomicrografias dos CC onde se observa a disposição horizontal e obliqua das fibras 
cardíacas. 

 
60 

Figura 37 Fotomicrografias da cápsula conjuntiva do CC. 70 
Figura 38 Fotomicrografias dos elementos vasculares associados aos CC. 71 

Figura 39 
Fotomicrografia e eletronmicrografia de varredura dos linfáticos associados aos CC. 72 

Figura 40 Aspecto de fibra nervosa no interior do miocárdio. 73 
Figura 41 Fibras nervosas associadas a um vaso linfático. 73 
Figura 42 Pedículo vasculonervoso na base do CC. 74 
Figura 43 Fotomicrografias onde se observa as “fibras de transição”. 75 

Figura 44 Fotomicrografias onde se observam as “fibras de transição” entre as fibras de Purkinje e 
as fibras do CC 

 
75 

Figura 45 Os corpúsculos Helicoidal (H) e fusiforme (F), segundo Goertller 77 
Figura 46 Esquema representando os elementos constituintes de um CC 79 
Figura 47 Arco reflexo intracardíaco 82 
Figura 48 Fotomicrografias. Comparação histológica entre o CC e a CmH 84 
Figura 49 Prof. Kurt Goerttler 98 
Figura 50 Prof. Claudio Ferraz de carvalho 99 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
 

AchE - Acetilcolinestrease 

AD - Átrio direito 

AE - Átrio esquerdo 

AV - Nó atrioventricular 

CC - Corpúsculos cardíacos 

CEC - complexo estimulante do coração ou sistema de condução cardíaco. 

CEUA - Comitê de Ética no Uso de Animais 

CmC- Cardiomiopatia chagásica 

CmD - Cardiomiopatia dilatada 

CmH - Cardiomiopatia hipertrófica 

FAV - Feixe atrioventricular (His) 

FC - Fibras musculares de condução 

FMUSP - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

FP- Ramos subendocárdicos (fibras de Purkinje) 

FT - Fibras musculares (ou cardiomiócitos) de trabalho 

FV – Fibrilação ventricular 

HMVB - Banda helicoidal miocárdica ventricular. 

IAM - Infarto agudo do miocárdio 

ICB/USP - Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo 

L - Vasos linfáticos 

LAFACC - Laboratório de Anatomia Funcional aplicada à Clínica e à Cirurgia 

MEV - Microscopia eletrônica de varredura 

ML- Microscopia de luz 

P-V - Junção entre as fibras de Purkinje e musculatura de trabalho 

RLS - sistema de condução humano 

rt - Redes terminais 

SA - Nó sinoatrial 

T - Fibras de transição 

tne - Terminações complexas e não encapsuladas 

VD - Ventrículo direito 

VE - Ventrículo esquerdo 

VIU - Vida intrauterina 



SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO 19 

1.1. ANATOMIA FUNCIONAL 21 

1.2. CORÚSCULOS CARDÍACOS 23 

2. REVISÃO DA LITERATURA 23 

2.1. EMBRIOLOGIA DO CORAÇÃO 23 

2.2. COMPACTAÇÃO DO MIOCÁRDIO VENTRICULAR: DISPOSIÇÃO DAS CAMADAS 27 

2.3. IRRIGAÇÃO DO CORAÇÃO 31 

2.3.1. Circulação arterial e venosa 31 

2.3.2. Drenagem linfática do coração 33 

2.4. INERVAÇÃO DO CORAÇÃO 34 

2.4.1. Sistema nervoso cardíaco intrínseco 34 
2.4.3. Gânglios intrínsecos cardíacos. 36 

2.5. O COMPLEXO ESTIMULANTE DO CORAÇÃO 38 

2.6 HISTOLOGIA DAS FIBRAS DE MIOCÁRDIO: AS FIBRAS DE PURKINJE E SUA 
JUNÇÃO COM A MUSCULATURA DE TRABALHO. 

 
40 

2.7. ANATOMIA FUNCIONAL DOS CC 43 

2.7.1. Sobre estruturas especiais no curso do sistema de condução 
humana - "RLS” 

 
44 

2.7.2. Sobre um dispositivo intercalado entre as musculaturas de trabalho 
e de condução de estímulos no coração humano 

 
48 

2.7.3. Repercussão do artigo de Goerttler 49 

2.8 PATOLOGIAS CARDÍACAS QUE LEVAM À DESORGANIZAÇÃO DO CURSO DAS 
FIBRAS MIOCÁRDICAS 

 
50 

2.8.1. Fibrose miocárdica 50 
2.8.2. Febre Reumática 51 
2.8.3. Cardiomiopatia Dilatada (CMD) 52 
2.8.4. Cardiomiopatia Hipertrófica (CMH) 53 
2.8.5 Cardiomiopatia Chagásica (CMC) 56 

3. OBJETIVOS 58 
3.1. GERAL 58 

3.2. ESPECÍFICOS 58 

4. JUSTIFICATIVA 59 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 61 

5.1. OBTENÇÃO DOS ESPÉCIMES 61 
5.2. MICROSCOPIA DE LUZ 62 

5.3. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 63 
5.4. MICROPLASTINAÇÃO 64 

6. RESULTADOS 66 
7. DISCUSSÃO 76 

7.1. A MUSCULATURA VENTRICULAR DE TRABALHO DO VD E OS CC 76 

7.2. RELAÇÃO DOS CC COM O COMPLEXO ESTIMULANTE CARDÍACO (CEC) 77 
7.3. ESTRUTURA DO CC 78 

7.4. PROVÁVEIS FUNÇÕES DOS CC 80 

7.4.1. Mecanorreceptora 80 

7.4.2. Bomba muscular linfática 82 

7.5. COMPARAÇÃO ENTRE OS CC E AS CARDIOMIOPATIAS 83 
CONCLUSÃO 85 

REFERÊNCIAS 86 

APÊNDICE 1 96 
APÊNDICE 2 98 



19 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
 

O miocárdio se caracteriza por apresentar dois tipos de fibras musculares: 

as fibras de trabalho ou cardiomiócitos ordinários (FT), e as fibras de condução (FC). 

Aproximadamente 99% do miocárdio atrial e ventricular são constituídos pelas FT, 

nas quais os potenciais de ação promovem a contração, com consequente geração 

de força ou pressão. As FC são células musculares especializadas que formam os 

componentes do Complexo Estimulante do Coração (CEC) e atuam na geração e 

propagação dos potenciais de ação sobre todo o miocárdio. 

Desde as descrições de Purkinje (1845) sobre grupos de células que 

chamou de fibras subendocárdicas (FP), a estrutura e a função do CEC têm sido 

objeto de diversas pesquisas, a maioria com foco nas suas partes proximais, como 

os nós sinoatrial (SA) e atrioventricular (AV) e o fascículo atrioventricular (FAV). 

Entretanto, ainda não está suficientemente elucidado o comportamento das FP 

(consideradas terminações distais das FC), na sua junção com as FT. 

 
1.1. ANATOMIA FUNCIONAL 

A teoria celular, desenvolvida durante o século XIX, forneceu uma nova 

perspectiva sobre os pilares fundamentais da vida. Na Europa, com a produção da 

experiência moderna que abrangia as transformações culturais e tecnológicas do 

mundo ocidental, surgiu a instrumentalização das normas experimentais, que 

potencializou o aprimoramento de métodos quantitativos em diversas ciências.No 

início do século XX, particularmente na Alemanha, a redescoberta do trabalho de 

Gregor Johann Mendel (1822-1884) e os progressos imediatos da genética, em 

conjunto com a embriologia experimental, tornaram essas áreas um campo fértil e 

inovador. 

Se, na virada do Século XIX para o Século XX a Anatomia da escola alemã 

já se preocupava em correlacionar a morfologia, a embriologia e a anatomia 

comparada, os avanços que dinamizaram as outras disciplinas geraram um 

sentimento de não mais adequação dos conceitos estáticos, potencializando a 

necessidade de uma Anatomia que, também, deveria apresentar-se como moderna. 

Assim, ao preconizar um afastamento da “Anatomia do cadáver” - ou morfologia 

estática - as novas abordagens passaram 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embriologia
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a enfatizar a “Anatomia dinâmica”, interpretada como a função biológica das 

diferentes estruturas, e a interação entre as partes do corpo. 

Sob esse novo prisma, Hermann Braus (1868-1924) da Universidade de 

Heidelberg passa a integrar aos seus métodos de ensino desenhos, projeções de 

fotografias, raios-x, filmes, e técnicas de histologia. Com seu livro “Anatomie des 

Menschen” publicado em 1921 promoveu uma discussão muito controversa, uma vez 

que abandonou o caminho da anatomia puramente descritiva e passou a 

correlacionar, num conceito até então inédito, a estrutura e a função, que ordenava o 

corpo humano em entidades funcionais, desde o nível macroscópico até o 

microscópico. Após a sua morte em 1924, a continuação e conclusão da obra ficou a 

cargo de Curt Elze (1885-1972). Publicado sob o título “Anatomie des Menschen: Ein 

Lehrbuch für Studierende und Ärzte”, o livro conhecido como a “Anatomia de Braus”, 

foi considerado como o pioneiro de uma série de textos e atlas de Anatomia 

Dinâmica. 

Dentre os anatomistas que enveredaram pelo campo da Anatomia 

Funcional, destaca-se Alfred Benninghoff (1890-1953) da Universidade de Marburg, 

que publica em 1942 a primeira edição do ''Lehrbuch der anatomie dês Menschen”, 

obra levada a termo em 1954 por Kurt Goerttler (1898-1983). 

Muitos dos trabalhos de Benninghoff/Goerttler permitiram que se tivesse 

uma maior compreensão acerca da disposição dos tecidos nos diferentes órgãos do 

corpo, como a ilustração da disposição tridimensional da musculatura do útero, que 

serviu de base para uma nova abordagem pelos obstetras acerca das operações 

cesarianas (Figura1). 

http://es.wikipedia.org/wiki/1868
http://es.wikipedia.org/wiki/1924
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Figura 1: Desenhos esquemáticos da estrutura tridimensional de diferentes órgãos à vista 

da Anatomia Funcional. Da esquerda para a direita: Musculatura do útero (Goertller); camadas das 
paredes do intestino delgado (Goerttler), disposição do miocárdio do ventrículo esquerdo 
(Beniinghoff). Fonte: Benninghoff (1964). 

 

1.2. OS CORPÚSCULOS CARDÍACOS (CC) 

Kurt Goerttler (1964) foi o primeiro autor a avaliar na região subdendocárdica 

de corações humanos, sob os aspectos da Anatomia Funcional, algumas FP 

conectando-se com as FT, formando enovelados musculares que circundavam 

vasos linfáticos e envolvidos por fibras nervosas. Aventando a possibilidade da 

existência de um aparelho corpuscular musculolinfático, denominou esses 

enovelados como “corpúsculos do órgão subendocárdico” (os CC), cuja contração e 

estiramento excitariam as fibras nervosas, permitindo que atuassem como 

mecanorreceptores, auxiliando na regulação da sístole e diástole ventriculares. 

Em nosso meio, somente muitos anos depois, Ferraz de  Carvalho (1993) 

confirmou a existência dos CC com o emprego de técnicas de microscopias de luz e 

eletrônica de varredura, referindo-os como “fibras de transição”. Localizados no 

subendocárdio e envoltos em estroma colágeno, que se torcem em torno de vênulas 

e vasos linfáticos, esses novelos apresentam aspecto claviforme, cujo pedículo 

continuaria com a musculatura de trabalho. 

Posteriormente a Goerttler e Ferraz de Carvalho, não se detectou na 

literatura à qual se teve acesso nenhum autor que fizesse menção sobre os CC 

como estruturas normais do miocárdio, o que permitiu que se aventasse a hipótese 

que os mesmos seriam na verdade alterações estruturais decorrentes de patologias 

do miocárdio, como a fibrose miocárdica (WHITAKER et al., 1989, BURKE e 

VIRMANI, 2007; BHAR-AMATO, 2017), a febre reumática (ASCHOFF, 1904; WEDUN 

e MCGUIRE, 1963; MCDONALD, 1975, FREANT et al., 1997), a cardiomiopatia 

dilatada (RADU et al., 2012), a cardiomiopatia hipertrófica (TEARE, 1958; 
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MCKENNA et al., 1990; HIGUCHI et al, 1999; VARNAVA, 2000; 

MARIAN E BRAUNWALD, 2017), e a cardiomiopatia chagásica intensa e 

difusa com ocorrência de necrose (MARIN-NETO et al., 1999; HIGUCHI et al.,2003). 

Desta forma, considerando-se os CC como estruturas encontradas no 

miocárdio de corações humanos hígidos associadas aos sistemas nervoso e 

linfático, a presente pesquisa visa contribuir para o seu entendimento sob o escopo 

da Anatomia Funcional. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

A revisão a seguir foi fundamentada nos preceitos da Anatomia Funcional, 

que preconiza a obtenção de uma maior compreensão acerca da disposição dos 

tecidos nos diferentes órgãos do corpo. Para tanto, é necessário que se estabeleça a 

correlação dos diversos conhecimentos amealhados (embriologia, morfologia, 

patologias, etc.), a fim de “ordenar as estruturas do corpo humano em entidades 

funcionais” (BRAUS, 1934). 

 

2.1. EMBRIOLOGIA DO CORAÇÃO 

O coração humano se forma a partir de uma estrutura tubular, com cerca de 

20 dias de vida intrauterina (VIU), e evolui para um órgão com quatro câmaras por 

volta do 56o dia de VIU (PERVOLARAKI et al., 2017). Logo após os primeiros 

batimentos, têm início as curvaturas, que permitem identificar, por critérios 

morfológicos e moleculares, seis compartimentos: 

1) Seio venoso, um reservatório de sangue que contém o marca passo, 

caracterizando-se por paredes finas, células pequenas e escassas miofibrilas 

intracelulares; 

2) Paredes atriais, únicas e com ausência de geleia cardíaca, não possuindo 

trabéculas e contendo fibras de propagação rápida; 

3) Tubo atrioventricular, formado por um alinhamento circular de miofibrilas 

com baixa velocidade de condução, revestido por geleia cardíaca, modelada 

para formar os coxins atrioventriculares, que irão contribuir para a formação 

dos septos e do aparelho valvar atrioventricular; 

4) Ventrículos, caracterizados pelas paredes trabeculadas, altas velocidades 

de propagação do impulso cardíaco, e acentuada diferenciação dos 

cardiomiócitos em relação à sua contratilidade, canais iônicos e metabolismo 

de energia; 

5) Conotruncus, inicialmente com arquitetura muscular semelhante à das 

demais câmaras, possui coxins que irão constituir o aparelho valvar arterial. 

Parte de sua musculatura sofre apoptose, com exceção da região formadora 

do infundíbulo do tronco pulmonar (SEDMERA, 2008); 
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6) via de saída arterial: forma as artérias pulmonar e aorta, como um tubo 

único, que depois encontra-se dividido por um septo em espiral (figuras 2 a 

4). 

 

Figura 2. Eletronmicrografia de varredura (MEV) de embrião de galinha (vista ventral). HH 
9. Tubos endocárdicos (linha obliqua). HH 10. Fusão dos tubos endocárdicos para a 
formação do tubo cardíaco (pontos). HH 11-12. Alongamento e dextroflexão do tubo cardíaco 
(pontos), que resulta em um coração em forma de ¨S¨. Fonte: Sizarov (2015). 

 
 

Figura 3. Coração primitivo. A. Via de saída (arterial). B. Bulbo cardíaco (conotruncus). C. 
Ventrículo. D. Átrio. E. Seio venoso. Fonte: Sizarov (2015). 
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Figura 4. Eletronmicrografia de varredura do coração embrionário humano. Entre CS11 (24 a 
25 dias) e CS23 (56 a 58 dias), ou seja, desde a expansão progressiva (ou “baloneamento”) 
das câmaras atrial e ventricular, até o encurtamento da via de saída e deslocamento ventral 
do VD. Ao - Aorta ascendente; AVC - canal atrioventricular; RA / LA - átrio direito/esquerdo; 
RV/LV - ventrículo direito/esquerdo; OFT - via de saída; PA - artéria pulmonar. Fonte: Sizarov, 
(2015). 

 

No coração tubular, diferentemente das células mesenquimais, em forma de 

ferradura, os cardiomiócitos possuem um aspecto epitelioide e estão dispostos em 

duas ou três camadas de células. As projeções laminares para o interior do tubo 

aparecem a seguir, sendo que, no estágio final, ocorre a formação do sistema 

espiral, com camadas múltiplas (SEDMERA, 2008). Após o encurvamento (looping) 

do tubo, no final do primeiro mês VIU, observam-se alterações na luz dos seus 

diferentes componentes, com as primeiras cristas trabeculares destacando-se ao 

longo das camadas de miocárdio próximas à curvatura máxima (ou maior) do 

ventrículo primitivo. O padrão das cristas no ápice ventricular se situa 

dorsoventralmente, circunferencial ao tubo. As primeiras trabeculações efetivamente 

elevam a relação superfície/volume, permitindo que a massa do miocárdio aumente 

antes que se estabeleça a circulação coronariana, atuando na compartimentalização 

dos fluxos sanguíneos ventriculares antes da septação. 

Alterações significativas do desenvolvimento, em termos de estrutura e 

função, ocorrem no miocárdio durante a fase de compactação do miocárdio, cujo 

espessamento inicial é baseado na proliferação celular. Subsequentemente, o
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espessamento ocorre devido à compactação das trabeculações, processo que 

coincide com a invasão vascular coronariana a partir do epicárdio. A compactação é 

mais pronunciada no ventrículo esquerdo, onde um crescimento substancial e 

compactação adicional ocorrem no desenvolvimento pós-natal (SEDMERA, 2008). O 

processo de compactação trabecular é bastante rápido, ocorrendo entre 10 e 12 

semanas, de tal forma que, no 4º mês de VIU, a camada compacta forma a maior 

parte do volume ventricular do miocárdio. O espessamento progressivo do miocárdio 

compacto é acompanhado por um aumento do grau de sua organização (figura 5). 

 
 

Figura 5. Evolução da compactação do miocárdio no ventrículo esquerdo de embrião 
humano, onde se notam a proporção e a espessura crescentes da camada compacta 
externa. A - 6 semanas. Presença de numerosas trabéculas delgadas. B - 12 semanas. 
Início da compactação das trabéculas na parte basal do ventrículo (seta), o que contribui para a 
espessura adicional da camada compacta, quando a septação ventricular é concluída. C. 16 
semanas. Término da compactação. Notar que já nessa fase a camada compacta (c) forma a 
maior parte da massa do miocárdio. (Barra de calibração: A, B- 100 µm; C- 1 mm). (Fonte: 
Sedmera, 2009). 
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2.2 COMPACTAÇÃO DO MIOCÁRDIO VENTRICULAR: DISPOSIÇÃO 

DAS CAMADAS 

A arquitetura miocárdica helicoidal tem sido objeto de estudos desde os 

princípios da anatomia moderna, a maior parte destes voltados para o estudo do 

ventrículo esquerdo (POIRIER, et al, 1908; MALL, 1911; PAPILION, 1947; 

OLIVEROS, et al., 1969; TORRENT-GUASP, 1980, 1998, 2001, 2003; 

GREENBAWM et al.,1981, ANDERSON ET AL, 2005, GOULDA et al, 2015, 

TRAININI, 2019). 

Em seu artigo pioneiro, Mall, continuando o trabalho de MacCallum (MALL, 

1911) estabeleceu quatro grupos principais de camadas de miocárdio: os feixes 

bulboespirais, profundos e superficiais, que surgem do cone arterial e da raiz da 

aorta e tomam um curso em direção ao vórtex esquerdo para penetrar no septo, e as 

bandas sinoespirais, profundas e superficiais, que originadas da região do seio 

venoso – (extremidade venosa do coração embrionário) correm predominantemente 

pelo ventrículo direito (Figura 6). 

 
 

Figura 6. A. Coração aberto posteriormente, de acordo com o método  de MacCallum. SS: 
bandas sinoespiral superficial e profunda, cortadastransversalmente; LRV: músculo do septo 
membranoso do ventrículo direito cortado transversalmente. Posteriormente à aorta, o feixe 
atrioventricular (AV) é visualizado. TR: campo triangular posterior que se estende para baixo 
na rafe.B. Semelhante a A, com o septo completamente dividido. BS e BS’: bandas 
bulboespirais superficial e profunda; SS: bandas sinoespirais; IV: Banda interpapilar; LVR: 
origem do feixe longitudinal do ventrículo direito, que entra no orifício aberto deste ventrículo; 
TR: campo triangular posterior; X: terminação da banda bulboespiral. C. Esquema. O grupo 
bulbo-espiral de fibras está em vermelho e o sino-espiral em azul. Fonte: Mall (1911). 
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Segundo Greenbawm et al. (1981), é possível distinguir as seguintes 

camadas de miocárdio ventricular: fibras superficiais (subepicárdicas), com 

componentes espiral e longitudinal; fibras médias, observadas somente no VE e com 

componentes espiral e circunferencial,; e fibras profundas (subdendocárdicas), 

longitudinais, que formam as trabéculas e músculos papilares. Além destas, há ainda 

as fibras superficiais “cross over” ou “aberrantes”, que unem os ventrículos no sulco 

interventricular anterior (figura 7). 

 
 

Figura 7. Cortes transversais do coração evidenciando a direção das fibras miocárdicas. A. 
ápice; B. terço médio. C: base. Fonte: Greenbawm et al. (1981). 

 

Através de dissecção extensiva, Torrent-Guasp (1980, 1998, 2001, 2003) 

criou um modelo denominado “Banda Helicoidal Miocárdica Ventricular” (HMVB), no 

qual a disposição tridimensional das fibras foi estendida em um único plano, e dividida 

nos segmentos ventricular direito, ventricular esquerdo (fibras subepicárdicas, mais 

próximas do óstio atrioventricular); descendente (subendocárdico e septal esquerdo), 

ascendente (subdendocárdico, apical e septal esquerdo). Além dos segmentos, 

identificou as fibras recorrentes anteriores e posteriores, subendocárdicas (na parte 

direita do septo interventricular), e as “aberrantes” (ascendentes subepicárdicas, do 

ventrículo esquerdo, que cruzam o sulco interventricular anterior), as quais constituem certo 

desarranjo das fibras na região do septo interventricular. 

Nesse modelo, além das acentuadas dobras (central, junto ao óstio 

atrioventricular esquerdo a apical em torno das grandes artérias), as fibras de uma 
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determinada camada apresentam-se progressivamente espiraladas, em direção 

subepicárdica para subdendocárdica (Figuras 8 e 9). 

 

 
 

 
Figura 8. Superiormente: trajeto de sobreposição helicoidal de fibras subepicárdicas nas 

regiões basal (A) e apical (B) dos ventrículos bovinos. O epicárdio e algumas das fibras mais 
superficiais são removidos, descascando-se suavemente ao longo de sua direção principal. 
Inferiormente: modelo de corda helicoidal bidimensional que imita o trajeto da fibra na base 
ventricular (A) e ápice (B). Fonte: Buckberget al (2008). 
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Figura 9: Representação da banda miocárdica ventricular helicoidal (HMVB). Ao: Aorta; PA: 
artéria pulmonar; FP: segmento direito; LS: segmento esquerdo; DS: segmento descendente; 
Lt: trígono fibroso esquerdo; Rt: trígono fibroso direito; a: raiz arterial pulmonar; b: dobradura 
central da banda; c: raiz aórtica; apm: músculo papilar anterior; ppm: músculo papilar 
posterior: ptc: cordão fibroso pulmotricúspide; af: fibras aberrantes, originárias do segmento 
ascendenteque foram seccionadas (ao longo da linha dos pontos em A) para permitir a 
separação da parede livre do ventrículo direito (representada pelo segmento direito, FP); if: 
fibras interseptais, originárias do segmento ascendente; rf: fibras recorrentes, originárias da 
parede livre do ventrículo direito (FP). Fonte:Torrent-Guasp (2003). 

 

Nos últimos anos, a disposição da musculatura ventricular tem sido 

novamente pesquisada, com a finalidade de estabelecer moldes biológicos para 

recelularização ou produção de modelos computacionais tridimensionais (LEGRICE, 

2001, YANG et al., 2019). Dentre esses estudos destacam-se os realizados ex-vivo 

e in vivo com Ressonância Magnética (RM), através da técnica de tractografia por 

tensão de difusão (KÖHLER et al, 2003; HELM et al, 2005; SOSNOVIK et al, 
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2009;FROELING et al, 2014) – Figura 10. 

 

 

Figura 10: A. Coração de suíno. B. RM através da técnica de tractografia por tensão de 
difusão das fibras miocárdicas de A. Fonte: Froeling (2014).C. Imagem de tractografia por 
RM em corte transversal de ventrículo murino. Fonte: As cores em B e C mostram as fibras 
musculares em diferentes direções. Fonte: Sonsovic(2009). 

2.3. IRRIGAÇÃO DO CORAÇÃO 

2.3.1. Circulação arterial e venosa 

Embora a literatura seja rica em relação à circulação coronariana, em 

especial dos vasos subepicárdicos e miocárdicos maiores, assim como as alterações 

hemodinâmicas da microcirculação intramiocárdica, a descrição da relação íntima 

entre os vasos - arteríolas, vênulas e capilares - e as fibras miocárdicas é 

relativamente escassa. 

Resumidamente, as artérias intramiocárdicas seguem três padrões: I, 

caracterizada por numerosos ramos intramurais; II, cuja distribuição segue 

diretamente para a região subdendocárdica (rede capilar subendocárdica) e III, com 

distribuição apenas subepicárdica (TOMANEK 2012). 

Os vasos penetram no miocárdio em ângulos retos em relação à artéria 

coronária epicárdica, e logo se ramificam de forma arborescente. As arteríolas 

intramiocárdicas dividem-se e correm geralmente em ambas as direções, 

paralelamente às fibras musculares cardíacas, antes de se ramificarem e 

alimentarem a extensa rede capilar. Capilares, também paralelos, acompanham as 

fibras musculares e exibem muitas alças anastomóticas (MEERBAUM. 1990). A 

densidade de vasos é da ordem de 2.500-3.400/mm. 

Segundo Fulton (1982), os vasos que suprem o septo interventricular 

também entram quase perpendicularmente à superfície epicárdica, mas os vasos 

mais longos tendem a penetrar nas cavidades ventriculares num trajeto 

circunferencial. Os de maior calibre tendem a percorrer o lado direito do septo e, a 

partir deles, os vasos menores se arranjam quase em ângulo reto em direção ao 

endocárdio do ventrículo esquerdo. Alguns vasos mais ou menos ramificados são 

destinados ao plexo subendocárdico de ambos os ventrículos (Figuras 11 e 12). 

Embora o sistema venoso intramural seja pouco conhecido, Ratajczyk- 
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Pakalska (1990) estima que haja pelo menos duas vezes mais vênulas do que 

arteríolas em relação à parede do coração. Um arranjo paralelo entre artérias e veias 

foi observado, com artérias geralmente acompanhadas por duas veias. 

 

 

Figura 11. Esquema do padrão de vascularização arterial intramiocárdica. Tipo I (ramos 
transmurais intramiocárdios; Tipo II: ramos que se dirigem ao plexo subendocárdico; Tipo III. Ramos 
de distribuiçõa subepicárdica. Fonte: adaptado de Tomanek (2012). 

 
 
 

 

Figura 12.: suprimento arterial  para a parede ventricular esquerda em um coração normal. 
Fonte: Fulton (1982) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor%3A%22Robert%2BJ.%2BTomanek%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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2.3.2. Drenagem linfática do coração 

De acordo com Bradham e Parker (1973), a circulação linfática do coração está 

organizada inicialmente por vasos linfáticos subepicárdicos que formam plexos 

capilares dispostos sobre a superfície de ambos os ventrículos. A partir desses 

plexos, formam-se os canais coletores de primeira ordem, que se reúnem em 

canais coletores de segunda ordem, até chegarem aos troncos coletores (de quinta 

ordem), que levam a linfa para fora do coração. O miocárdio possui um plexo linfático 

uniforme, desde o subdendocárdio até o subepicárdio, composto inteiramente por 

capilares. Válvulas são numerosas nos coletores linfáticos subepicárdicos,mas 

poucas são observadas nos plexos subepicárdicos, miocárdicos e subendocárdicos. 

Não se observam vasos linfáticos nos átrios e questiona-se sua existência nas 

válvulas atrioventriculares. Os vasos linfáticos coletores acompanham as artérias 

coronárias e atingem a base do coração. O tronco coletor esquerdo ascende entre 

o átrio esquerdo e a artéria pulmonar; o tronco coletor direito ascende entre a aorta e 

a artéria pulmonar. Estes troncos drenam nos linfonodos pré-traqueais ou 

“cardíacos”, localizados entre a veia cava superior e o tronco braquiocefálico à 

direita e ao longo da artéria subclávia esquerda (Figura 13). 

Segundo Brakenhielm e Alitalo (2019), a linfa do coração é impulsionada 

essencialmente por fatores extrínsecos; isto é, por ação da contração do músculo 

cardíaco e das forças de torção. Assim, a taxa e a força das contrações cardíacas e a 

duração da diástole têm um efeito substancial no fluxo linfático cardíaco: quando a 

contratilidade cardíaca diminui ou a frequência cardíaca aumenta, o transporte 

linfático cardíaco é reduzido. É importante ressaltar que a pressão venosa central é 

outro fator determinante da drenagem linfática cardíaca, porque limita o retorno 

linfático para o centro. 
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Figura 13. Drenagem linfática do coração. A- Vasos linfáticos superficiais em um coração 
humano. B- Plexo linfático intramiocárdico em um coração de cão. C-E- Rede linfática superficial em 
corações de camundongos, evidenciados por técnicas imuno-histoquímicas . Em maior aumento, 
verifica-se a actina em vermelho. Fonte: Brakenhielme e Alitalo (2019). 

 

2.4. INERVAÇÃO DO CORAÇÃO 

2.4.1Sistema nervoso cardíaco intrínseco 

A partir da década de 1960, a inervação do coração humano tem sido 

extensivamente estudada em seus aspectos microscópicos, principalmente 

utilizando-se a pela técnica de impregnação pela prata. No entanto, este e outros 

métodos não conseguiram distinguir entre os nervos adrenérgicos, colinérgicos ou 

sensitivos. 

Em seu trabalho com corações de cães, Miller e Kasahara (1964) 

demonstraram que os principais tipos de terminações nervosas sensitivas 

constituem redes terminais (rt), terminações complexas não encapsuladas (tne), e 

receptores de "estiramento". As rt são formadas pelas interconexões dos dendritos 

de várias fibras mielínicas, aparentemente de origem diversa, enquanto que as tne 

são discretas, variam muito em forma, e representam amplas ramificações de fibras 

de tamanho médio a grande. 

O epicárdio é suprido principalmente por tn sendo rara a presença de rt 

nesse local, e o endocárdio ventricular é suprido apenas pelas rt. Os folhetos das 

valvas tricúspide e mitral possuem tanto as rt como as tne; e nos folhetos das 

válvulas aórtica e pulmonar são observadas somente as rt. 

A 

C D E 

B 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Miller%2C%2BMalcolm%2BR
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kasahara%2C%2BMichiko
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Terminações motoras amielínicas foram encontradas em fibras musculares 

miocárdicas atriais e ventriculares. O endocárdio atrial, particularmente nas áreas 

das aberturas dos grandes vasos e no septo interatrial, é a área mais inervada do 

coração. Nela são observadas redes terminais e uma grande variedade de 

terminações nervosas complexas não encapsuladas que ocorrem isoladamente e 

em agrupamentos (MILLER e KASAHARA 1964). 

Em um estudo histoquímico utilizando a acetilcolinesterase (AchE), realizado 

por Kawano, Okada e Yano (2003), foi demonstrado que há mais nervos reativos à 

AChE na área subendocárdica do que na subepicárdica do miocárdio. Algumas 

fibras correm ao redor dos vasos do epicárdio em direção ao miocárdio, enquanto 

outras seguem paralelamente aos elementos do Complexo Estimulante do Coração 

(CEC), e se distribuem na região subendocárdica. 

Estudos histoquímicos, imunohistoquímicos e por imunofluorescência têm 

sido utilizados para a visualização dos nervos intracardíacos, como o de Hanna et al. 

(2017), que utilizaram os marcadores tirosina-hidroxilase para as fibras adrenérgicas, 

e acetilcolinestrease para fibras colinérgicas (Figura 14). Os autores afirmam que os 

avanços tecnológicos em mapeamento óptico e optogenética são metodologias 

promissoras para que se consiga mapear funcionalmente as especificidades da 

inervação cardíaca, e com isso compreender o papel que a Diviisão Autônoma do 

Sistema Nervoso (Sistema Nervoso Autônomo – SNA) desempenha na fisiopatologia 

da doença cardiovascular, com particular atenção ao direcionamento terapêutico. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Miller%2C%2BMalcolm%2BR
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kasahara%2C%2BMichiko
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1 2 

Figura 14. Inervação do coração:1: Imagem confocal da superfície dorsal do coração de 
camundongo corada com o produto do gene da proteína marcador neuronal pan 9.5 (PGP9.5) 
e demonstrando a rica inervação do coração. SC, seio coronário; LAA, apêndice atrial 
esquerdo; VE, ventrículo esquerdo; RAA, apêndice atrial direito; VD, ventrículo direito. Fonte: 
Hanna et al (2017). B. Inervação do miocárdio reativa àAChE no átrio (A) e no ventrículo (B). 
No átrio, as fibras nervosas seguem preferencialmente paralelas ao eixo longitudinal dos 
cardiomiócitos. Fonte: Kawano, Okada e Yano (2003) 

 

2.4.2. Gânglios intrínsecos cardíacos. 

Embora descritos desde 1794 (ARORA et al, 2003), o estudo dos gânglios 

nervosos intracardíacos vem sendo novamente explorado nas últimas décadas. Os 

autores demonstraram em estudos fisiológicos que os neurônios cardíacos 

intrínsecos são funcionalmente diversos, e não simplesmente estações 

retransmissoras colinérgicas para neurônios eferentes parassimpáticos pré-

ganglionares. 

Através de estudos imuno-histoquímicos em ratos Souza et al. (1996) 

observaram a presença de um plexo nervoso sobre a camada muscular dos átrios, 

no tecido conjuntivo do subepicárdio. Seus gânglios são encontrados com 

regularidade cranialmente às veias pulmonares (44% do total); cranialmente e à 

esquerda da veia cava superior (10%); no sulco interatrial (21%); à esquerda da veia 

pulmonar esquerda (11%); caudalmente às veias pulmonares (12%) e na parede do 

seio coronário (1%). Segundo Baptista e Kirby (1997), os gânglios cardíacos se 

originam da crits neural, migrando para as paredes atriais. Algumas destas células 

contribuem para  a formação da o septo da via de saída arterial. 

Maifrinio et al. (2006) determinaram a localização, a morfologia e a 

distribuição de neurônios NADPH-diaforase positivos no plexo nervoso cardíaco de 

átrios de camundongos (ASn). Verificaram que esse plexo se encontrava sobre a 

camada muscular dos átrios, dorsal ao próprio músculo, no tecido conjuntivo do 

subepicárdio. O número de neurônios NADPH-d positivos foi 57 (±4), 
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localizados em 3 grupos distintos: (1) na região situada cranial às veias pulmonares, 

(2) caudalmente às veias pulmonares e (3) no sulco atrial. O maior grupo de 

neurônios situava-se cranialmente às veias pulmonares (66,7%). Três tipos 

morfológicos de neurônios NADPH-diaforase foram distinguidos com base em sua 

forma: unipolares (predominantes, 78,9%), bipolares e com três processos (células 

multipolares). 

Ao realizar um estudo morfométrico quantitativo e qualitativo em ratos, 

Marques (2012), por meio de avaliações morfométrica e estereológica, detectou a 

presença de 12,8 +5,7 gânglios e 4611,32 + 2179,15 neurônios. Quando a sua 

avaliação foi realizada pelo método não histoquímico de Giemsa, a quantidade de 

neurônios detectada foi bem menor (2239,48 +126,5) (Figura 15-1.) 

Recentemente, Achanta et al. (2020) publicaram um atlas anatômico e 

molecular integrado abrangente do sistema nervoso cardíaco intrínseco de rato, 

onde enfatizaram que a compreensão dos processos celulares e moleculares que 

regem a inervação e o controle funcional do miocárdio hígido e patológico é a base 

mecanicista para o desenvolvimento de terapias neuroaxiais a fim prevenir morte 

cardíaca súbita e arritmias (Figura 15-2) 

 
 

1 2 

Figura 15: 1. Gânglios cardíacos atriais de camundongos. Fonte: Marques (2012). 2. 
Sistema nervoso intrínseco do coração do rato. Os gânglios cardíacos estão marcados em amarelo. 
Fonte: Achanta (2020). 
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2.5. O COMPLEXO ESTIMULANTE DO CORAÇÃO (CEC) 
 

Bastante vascularizado, o CEC, que estabelece uma comunicação entre os 

átrios e os ventrículos, é formado pelo nó sinoatrial (SA), nó atrioventricular (AV), 

fascículo atrioventricular (FAV) com seus ramos direito e esquerdo, e uma rede 

formada pelos ramos subendocárdicos. Embora a Nomenclatura Anatômica (SBA, 

2001) tenha eliminado a utilização de epônimos, os ramos subendocárdicos serão 

referidos no presente trabalho como fibras de Purkinje (FP), a fim de uniformizar o 

termo tanto morfológica como funcionalmente. 

Embriologicamente, o CEC é constituído essencialmente por miocárdio e, 

diferentemente do que se preconizava, Christoffels (2009) afirma que sua origem 

não provém da crista neural. Diversos genes e fatores de transcrição estão 

envolvidos na sua diferenciação, e durante a embriogênese, o CEC acompanha as 

fases significativas da morfogênese cardíaca (Figura 16). 

O FAV tem sua origem morfologicamente distinta dos cardiomiócitos (ou 

fibras de trabalho - FT), e a diferenciação das “Purkinje-like cells” segue um 

processo gradual ao longo de um eixo distal-proximal. 

Em contraste com o FAV, as FP não possuem um primórdio distinto; seu 

desenvolvimento parece estar associado ao aparecimento de células de transição, 

que estavam presentes nas terminações das fibras, bem como adjacentes a elas 

(CANALE, 1987). 
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Figura 16. Aspectos do desenvolvimento do coração em vertebrados superiores. Em E8. 

verifica- se “tubo cardíaco primitivo” (tcp) cujo miocárdio das câmaras atrial e ventricular 
(ev)se expande em E8.5. Notar que na fase E9.5-10.5 o miocárdio do corno sinusal (sh) 
origina o nó sinoatrial (san). Na fase E10.5-12.5, o miocárdio do canal atrioventricular e da 
junção atrioventricular (avj) forma o nódulo atrioventricular (avn), e a parte da crista do septo 
ventricular do anel primário (pr) formará o feixe atrioventricular (avb). (a- átrio embrionário; 
avc - canal atrioventricular; ev- ventrículo embrionário; ift- miocárdio da via de entrada; l/bb- 
ramo esquerdo; la- átrio direito; lv- , ventrículo esquerdo; oft - via de saída; pvcs- sistema de 
condução ventricular periférica; ra - átrio direito; r/bb- ramo direito; scv- veia cava superior; sh - 
cornos do seio venoso; rv - ventrículo direito). Fonte: Christofflels (2009). 

 

Classicamente, Testut-Latarjet (1949) descreve na constituição do CEC 

fibras de condução, células miocárdicas modificadas, acompanhadas de elementos 

nervosos, cuja velocidade de condução é dez vezes mais rápida do que a das FT. 

Considerado como um cordão muscular junto ao septo interventricular, desde o 

segmento atrioventricular, o FAV está envolvido por uma bainha de tecido 

conjuntivo, que constitui um verdadeiro espaço linfático por todo o sistema 

atrioventricular. No ventrículo direito, o ramo do FAV segue na direção do pilar 

anterior do músculo papilar anterior, através da trabécula septomarginal (“banda 

moderadora”). A partir daí, ele forma as FP, que se estendem sobre as trabéculas 

cárneas, as cristas das colunas musculares e nos vértices dos músculos papilares. 

No ventrículo esquerdo, o ramo do FAV apresenta-se logo abaixo do endocárdio, 

como um cordão achatado que se divide em ramos anterior e posterior, e constitui as 
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FP, semelhante ao lado direito. Especialmente à esquerda, as fibras terminais do 

FAV podem formar "falsas cordas tendíneas", que se estendem de uma parede à 

outra do ventrículo (figura 17). 

 
 

Figura 17: Complexo Estimulante do Coração (CEC): O.D.: átrio direito; O.G.: átrio 
esquerdo; V.D.: Ventrículo direito; V.G.: ventrículo esquerdo. 1: Nó sinoatrial; 2 e 3: nó atrioventricular 
4: fascículo atrioventricular (Feixe de His). 5: ramo direito do feixe atrioventricular, 6: ramo esquerdo do 
fascículo atrioventricular; 8’: ramos subendocárdicos (fibras de Purkinje). Fonte: Testut- Latarjet 
(1949). 

 

2.6. HISTOLOGIA DO MIOCÁRDIO: AS FIBRAS DE PURKINJE (FP) E SUA 

JUNÇÃO COM A MUSCULATURA DE TRABALHO (FT). 

Os ramos subendocárdicos foram descobertos pelo médico, anatomista e 

fisiologista austro-húngaro Jan Evangelista Purkyně (Purkinje), em 1845 (citado por 

ELIŠKA, 2006). Tawara, em 1906, (citado por ELIŠKA, 2006) descreveu em 

detalhes a estrutura celular destes ramos, mantendo o nome fibras de Purkinje.  

Testut-Latarjet (1949) afirma que as FP possuem sarcoplasma 

abundante e estriações transversais menos acentuadas que as longitudinais. Estas 

células estabelecem comunicações com as FT. 

As FP são maiores que as células do AV, possuem forma globosa ou 

alongada com um ou dois núcleos centrais, e miofibrilas escassas e restrita à  

periferia do citoplasma, rico em glicogênio e mitocôndrias. Após certo trajeto 

subendocárdico, estas fibras se tornam intramiocárdicas, fato que pode ser 

importante para a propagação do estímulo cardíaco nas camadas mais internas do 

miocárdio (STEINER, 1968, ELISKA, 2006). 

Ao longo do século XX, muitos estudos ultraestruturais e fisiológicos foram 
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realizados para avaliar a arquitetura celular e a fisiologia da geração e propagação 

dos potenciais de ação nas FP, além de seu mecanismo de regulação destes 

impulsos, que contribuíram para uma melhor compreensão, diagnóstico e tratamento 

das mais diversas arritmias cardíacas (WEIDMANN, 1952; FOZZARD, 1966; 

VÍRAGH E CHALLICE, 1969; PAGE et al., 1969; THORNELL et. al., 1976, 1977, 

FORSGREN, et.al.,1982; OOSTHOEK et al, 1993; GOURDIE et.al, 1993). Nos anos 

2000, a arquitetura destas células tem sido estudada novamente, para a construção 

de modelos matemáticos em computadores, para estudos biomecânicos (LE GRICE 

et al., 2001; ATKINSON et al., 2011). 

Classicamente, se aponta, na literatura (TESTUT-LATARJET, 1949), que as 

FP apresentam conexões com as FT em suas partes terminais; porém poucos 

artigos detalham a anatomia microscópica desta junção. Embora estas junções 

pareçam ser semelhantes nos mamíferos, poucos estudos se dedicaram a esclarecer 

a junção entre as FP e as FT corações humanos. 

Com o emprego de anticorpos que reagem especificamente com os 

cardiodiomiócitos, Oosthoeck et al. (1993), delinearam o CEC até a junção FP- FT 

em corações de bovinos e humanos. Observaram que, em bovinos, a rede 

intramural de FP atinge até cerca de 2,0 mm de distância do epicárdio. 

Estruturalmente, as FP se tornam menores, e suas miofibrilas se organizam em 

paralelo, resultando em uma aparência estriada, com discos intercalados em suas 

partes terminais. Suas reconstruções tridimensionais mostraram que, às vezes, as 

FP circundam as FT para com elas estabelecer junções que ocorreriam nas laterais 

das duas células, também detectadas nas regiões intermediárias das paredes de 

miocárdio. Em corações humanos não foi possível descrever com detalhes a 

junção FP-FT, aparentemente devido à inespecificidade da reação dos marcadores 

imuno-histoquímicos utilizados no coração bovino (Figura 18). 

Morfologicamente, os componentes do CEC de mamíferos adultos exibem 

algumas semelhanças, embora existam diferenças entre as espécies quanto às 

dimensões e a amplitude de distribuição das FP pelo miocárdio. Em amostras de 

miocárdio de diferentes espécies de mamíferos tratadas com NAOH e analisadas sob 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), Ono et al. (2009) classificaram as FP 

(Figura 19): 

-  Tipo I (ungulados e cetáceos) - formadas por redes de células ovais, 

conectadas de maneira término-terminal ou latero-lateral; 

- Tipo II (carnívoros e primatas) - delicadas e intrincadas, com células 

predominantemente cilíndricas e com junções término terminais 
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- Tipo III (roedores) – são as menores células, assemelhando-se às FT em 

sua citoarquitetura. 

Em corações de ungulados, Sánchez-Quintana et al. (2003) descreveram o 

arranjo elíptico da rede de Purkinje subendocárdica em ambos os ventrículos, de 

onde se originam ramos que irão constituir uma ampla malha intramural ao 

penetrarem nas paredes ventriculares. Essas características intramurais das FP não 

foram demonstradas no coração humano. 

Outro ponto controverso em relação às FP é a existência de fibras ou 

“células de transição” (a partir de agora referidas como T*), entre elas e as FT. 

Martinez-Palomo (1970) evidenciou, sob microscopias de luz e eletrônica de 

transmissão, a presença de células transicionais em cães, caracterizadas 

citologicamente pela sua localização subendocárdica, pequeno diâmetro, ausência 

de sistema T e retículo sarcoplasmático, poucas junções intercelulares 

especializadas e ausência de discos intercalados. Desta forma, o autor considera 

que a extensão e a distribuição das junções intercelulares especializadas pode ser 

um dos fatores responsáveis pela velocidade de condução lenta, característica da 

região juncional FP-FT. 

Sánchez-Quintana et al. (2003) relataram que o arranjo de células T* é bem 

marcado no miocárdio de coelhos e porcos, o que, segundo Ono et al. (2009) e Syed 

et al. (2014) não foi possível de ser detectado em corações  humanos. Entretanto, a 

presença de células T* permanece controversa. 
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Figura 18. Fotomicrografia (A) e desenho esquemático (B) do ventrículo do coração bovino 
evidenciando as junções entre os ramos subendocárdicos (fibras de Purkinje) e o 
cardiomiócitos ventriculares. O contato entre os ramos subendocárdicos (em preto) e 
cardiocardiomiócitos (em cinza) pode ser término-terminal de aspecto digitiforme (seta preta), 
ou laterolateral “en passant” (seta vermelha). O desenho representa uma reconstrução 
tridimensional do contato dos ramos subendocárdicos (hachurado) circundando os feixes 
musculares ventriculares (FT). (A- imunohistoquímica com incubação com 445-6E10. Barra 
de calibração: 50µm). (Fonte: Oosthoecket al, 1993). 

 
 

 

Figura 19. A. Rede de fibras de Purkinje no ventrículo esquerdo de coelho através de um 
marcador imunoenzimático (em marrom escuro). Fonte: Atkinson etAl. (2011). B. Microscopia 
eletrônica de Varredura das fibras dePurkinje do coração humano. Fonte: Ono et al. (2009). 

 

 

2.7. A ANATOMIA FUNCIONAL DOS CC 

 
 

A existência dos CC foi relatada por Goerttler (1964) e Ferraz de Carvalho 

(1993), que os analisaram de acordo com os conceitos da Anatomia Funcional 

(Figura 9). Em homenagem a esses dois eminentes pesquisadores, uma pequena 

biografia foi anexada nos apêndices 1 e 2. 

f 

B A 
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Considerando-se que as pesquisas desses dois pioneiros acerca dos CC 

foram publicadas em Anais de Congressos, e que até o presente não foi encontrada 

nenhuma outra referência à existência dessas estruturas, a tradução do trabalho de 

Goerttler será transcrita na íntegra (item 2.7.1), vindo logo a seguir os estudos de 

Ferraz de Carvalho (item 2.7.2). 

 

2.7.1. A respeito de estruturas especiais no curso do sistema de 

condução humana - "RLS” 

A estrutura fibrilar das FP, a natureza de sua inervação, e sua distribuição 

topográfica fornecem razões morfologicamente convincentes para acreditar que 

certas fibras específicas estariam localizadas adjacentes a elas. A condução do 

estímulo também poderia estar associada a outras funções mecânicas dentro da 

parede ventricular. 

Após investigações sobre o coração da ovelha, formulo a hipótese de que 

estas fibras funcionariam como mecanorreceptores. Para testar a utilidade desta 

ideia - também sobre outras questões - escolhi o coração humano, porque nosso 

conhecimento, em particular da constituição das fibras do CEC humano ainda é 

extremamente pobre. 

Apresento aqui os resultados de análises em 10 corações humanos recém-

fixados. O material vem da parede septal do ventrículo direito. De acordo com o 

curso das FP as preparações foram cortadas em série desde o início do FAV até a 

banda moderadora, em grandes blocos de em 0,5-1,5cm2, paralelos à superfície 

endocárdica. 

O fato muito conhecido de que as FP do coração humano, assim como as de 

muitos outros mamíferos, são menos sarcoplasmáticas e em menor quantidade do 

que em ruminantes, é a parte mais difícil da investigação. No entanto, apesar desta 

estrutura fibrilar, apresentam-se semelhantes ao coração de ovelha. As fibrilas 

circundam um feixe central em muitos pontos ao longo de seu percurso. O espaço 

sarcoplasmático das FP forma trajetória helicoidal, que, dependendo do estado de 

contração das fibras, muitas vezes correm circularmente na forma das chamadas 

"ligações de anel". Todas as FP são acompanhadas de nervos que, em certos 

lugares, as envolvem fortemente. 

Se consideramos que a função das FP, nos corações humanos e dos 

ruminantes (baseado no meu estudo em corações de ovelhas) seja a mesma,
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elas apresentam diferenças estruturais e quantitativas, que justificaria a hipótese da 

presença de elementos que funcionariam como mecanoreceptores no coração 

humano.Assim, seria de se esperar, desde o início, que houvesse outras estruturas 

que poderiam assumir a função de mecanorreceptores. Das fibras do FAV que se 

direcionam à banda moderadora, muitas fibras entram na parede septal do coração 

humano durante seu curso. Portanto, de maneira nenhuma, todas as FP 

subendocárdicas seguem seu caminho para a banda moderadora. No entanto, elas 

perdem o seu caráter de FP no septo; então eu assumi a existência, 

surpreendentemente, de muitas transições para as FT. Mas esta suposição teve que 

ser revisada porque elas mostram características especiais, claramente evidentes 

nesta avaliação. Estas estruturas de transição formam redes de malhas seguindo as 

FP, e estabelecem relações características incomuns com vasos subendocárdicos. 

Estas são, portanto, fibras musculares específicas constituintes do CEC, que, no 

entanto, não são mais FP. 

Notam-se, em primeiro lugar, as redes de fibras musculares, que se 

assemelham ao tecido enovelado junto às FP e, em seguida surgem delas 

numerosas ‘vagens ou manguitos’, envolvendo grandes vasos linfáticos. Estas 

estruturas incomuns são encontradas apenas em uma área perilinfática muito 

estreita, com 300-500 μm de espessura sob o endocárdio. Estranhamente, elas 

nunca foram descritas. 

As fibras musculares sobre as quais esses vasos linfáticos passam são 

dispostas de maneira helicoidal e formam - a partir de vários feixes de sustentação 

longitudinais externos - uma rede cujas malhas longitudinais alinhadas na direção do 

curso do linfático. Em torno deste vaso central, constituído por um tubo endotelial, 

existe um espaço perilinfático opticamente vazio, cuja parede externa consiste nos 

manguitos acima mencionados. Estas estruturas peculiares são evidentemente 

órgãos que possuem aparente função mecânica. Se as fibras destes manguitos 

pertencerem ao CEC, então, em cada caso, a extremidade proximal de cada fibra 

deveria primeiramente ser excitada. Uma orientação polar clara do caminho da fibra 

realmente corresponderia a essa ideia. 

Ao seccionar um ‘manguito’ na direção de seu eixo, pode-se ver que todas 

as fibras irradiam o feixe de suporte externo em uma direção para dentro da rede. 

Assim, o comportamento mecânico-funcional do manguito em sua
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contração deve estar diretamente relacionado ao processo de condução da 

excitação. A primeira extremidade excitada da fibra é o ‘punctum fixum’, no 

encurtamento do sistema. Isso, portanto, ocorre na direção oposta à direção em que 

a excitação se espalha. 

Somente os grandes troncos linfáticos possuem esses manguitos ‘abertos’, 

os quais, em sua contração, mantêm a luz do vaso e o espaço perilinfático abertos. 

Por outro lado, os vasos linfáticos menores, que, isolados ou às vezes unidos em 

grupos, conduzem aos vasos maiores, têm manguitos ‘fechados’, que possuem 

aproximadamente a forma de tubos de ensaio. Estes vasos linfáticos têm sua própria 

parede de fibras musculares cardíacas helicoidais, que vêm do conjunto de fibras 

dos manguitos abertos (Figura 20). 

 
 

Figura 20. A. Representação esquemática da estrutura do “corpúsculo” do núcleo 
subendocárdico -CC. No centro, na parte superior e à direita, um manguito "aberto" com vaso 
linfático central. As fibras formam, a partir do feixe de suporte externo, uma rede polar (ver 
setas). Manguitos "fechados" são mostrados na parte inferior e superior esquerda. B. Coração 
humano, manguito “fechado”, adjacente ao ramo de uma artéria logo abaixo do endocárdio. 
Secção paralela à superfície endocárdica da parede do septo direito. E-H de acordo com 
HEIDENHAIS. Mag. 220X. C. Coração. Humano. Espaço subendocárdico. Corte paralelo à 
parede do septo direito. Parte do hemisfério de um tronco linfático maior é circundada por um 
espaço perilinfático. As fibras do manguito estendem-se a partir de uma pluralidade de fibras 
de suporte externas visíveis que correm na direção das paredes do vaso. Ampliado 230 
vezes. Fonte: Goerttler (1964). 
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Quanto à inervação, os nervos cardíacos atuariam no mecanismo 

mecanorreceptor exercido pelos CC, onde numerosas células ganglionares 

multipolares também estão localizadas imediatamente adjacentes à parede desses 

órgãos (Figura 21). 

A suposição é óbvia de que o estímulo do alongamento do reflexo regulador 

nervoso é iniciado pelos músculos que trabalham, além da transdução do estímulo 

miogênico suprido pelo nervo motor e que é capaz de regular a automação do 

trabalho do coração de acordo com diferentes condições. Como a musculatura do 

manguito, que está diretamente ligada ao CEC já se contraiu antes da sístole, as FT 

ainda podem receber estímulos nervosos a partir da sístole, pelo estiramento da 

musculatura ventricular. Os fisiologistas há muito suspeitam que exista esse 

mecanismo; porém, os receptores correspondentes nunca foram detectados. A 

prova decisiva de que as estruturas que tenho visto funcionam como receptores 

poderiam ser encontradas em experimentos fisiológicos. 

“Enquanto esta decisão ainda estiver pendente, minha ideia pode ser 

apontada como uma hipótese de trabalho legítima. A questão de saber se a 

contração das FT é aumentada pela transmissão do estímulo miogênico, com uma 

participação significativa do sistema nervoso nessa tarefa, é uma questão nova”. 

 
 

Figura 21. Coração. Espaço subendocárdico humano. Corte paralelo à superfície 
endocárdica do septo direito. Um grupo de 3 "manguitos fechados”. Os ramos nervosos 
abrangem as fibras musculares da vagem. Você também pode ver seus ramos mais finos no 
interior da floresta muscular. Coloração impregnação de prata segundo Golgi. Ampliada 275 
vezes. Fonte: Goerttler (1964). 
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 2.7.2. Sobre um dispositivo intercalado entre as musculaturas 
de trabalho e de condução de estímulos no coração humano (CARVALHO, 
1993) 

Os estudos sobre os CC baseados nas descrições de Goerttler foram 

retomados em nosso meio por Ferraz de Carvalho em cortes seriados de corações 

humanos e utilizando a microscopia eletrônica de varredura (MEV). Verificou que tais 

dispositivos estão formados por complexos novelos de células musculares cardíacas, 

os quais também considerou serem formados por T*, que se torcem em torno de 

vênulas e vasos linfáticos. 

Por exibirem características morfológicas entre as FT e as FP, os CC são 

confundidas por alguns autores com aquelas encontradas na miocardiopatia 

hipertrófica. Todavia, as TR constituem um enovelado de aspecto claviforme, os CC, 

com uma dilatação globosa (ou fusiforme) bem delimitada, e que se continua por uma 

espécie de pedículo com as FT. A disposição espacial deste arranjo pode ser 

indiretamente mais bem observada e analisada pelo estroma colágeno que o 

permeia e o delimita. 

Considerando-se que os CC, segundo Goerttler, seriam providos de fibras 

nervosas, conclui-se que esses elementos devem ser considerados quando do 

estudo da fisiologia da condução de estímulos cardíacos (Figura 22). 

 
 

Figura 22. Imagens originais do trabalho do prof. Claudio Ferraz de Carvalho, de 1993. A. 
Microscopia de luz. B. MEV. 
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2.7.2. Repercussão do artigo de Goerttler 

Curiosamente, os CC descritos por Goerttler não foram citados na literatura 

que se seguiu após a sua publicação, com exceção do livro “HerZ und herznahe 

Gefäße” (Anatomia Funcional do Coração), de Borst et al (1978), que faz a seguinte 

alusão a essas estruturas: 

“A formação da excitação e a sua transmissão nas FT ocorre somente 

através da musculatura específica, novamente posta em dúvida, uma vez que 

estudos experimentais mostraram a importância funcional do alongamento do 

miocárdio. Goerttler descreveu a presença de mecanorreceptores nas FP 

classificando as fibras nervosas que as rodeiam como fibras medulares de classe B e 

A, provavelmente aferentes (PUFF e REIMANN, 1965, PUFF, 1976, WIRTZ, 1968). 

Tais observações forneceriam a base morfológica para a hipótese da existência de 

arcos reflexos diretos curtos na estrutura cardíaca, capazes de influenciar o 

processo de contração sem o envolvimento dos nervos extracardíacos. Isso se torna 

particularmente interessante para o problema da adaptabilidade de corações 

transplantados para diferentes cargas”. 

Puff, no livro Herzkrankheiten (Doença Cardíaca), de 1982, faz referência 

aos achados de Goerttler no capítulo Funktionelle Anatomie des Herzens (Anatomia 

Funcional do Coração), através da seguinte citação: 

“Goerttler foi capaz de detectar mecanorreceptores nas fibras de Purkinje 

subdendocárdicas periféricas. Miller (1964) encontrou receptores de expansão e 

pressão nas câmaras e válvulas. Assim, esses plexos receptores observados na 

região dos óstios, veia cava e paredes posteriores dos átrios são descritos e 

interpretados como substrato anatômico de um arco reflexo cardíaco. Uma segunda 

rede seria formada a partir dos nervos espinais e distribuída regularmente. As 

terminações nervosas aferentes parecem consistir em terminações compactas com 

formações de tufos, com forma semelhante a ‘fusos neuromusculares’, localizados 

exclusivamente no miocárdio”. 
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2.8. PATOLOGIAS CARDÍACAS QUE LEVAM À DESORGANIZAÇÃO 

DO CURSO DAS FIBRAS MIOCÁRDICAS 

Alterações na estrutura e organização das fibras miocárdicas são 

observadas nos diferentes tipos de patologias, conhecidas como cardiomiopatias. 

Visto que os corpúsculos cardíacos poderiam ser interpretados erroneamente como 

alterações patológicas, esta pesquisa relata resumidamente algumas alterações do 

miocárdio ventricular que poderiam ser confundidas com os CC. 

 
2.8.1. Fibrose miocárdica 

 

Após um evento isquêmico no miocárdio (infarto), as fibras miocárdicas 

sofrem necrose e são substituídas por um tecido fibroso. Whittaker et al. (1989) 

evidenciaram que o colágeno cicatricial se apresenta de maneira organizada, não 

aleatória e com predomínio de colágeno tipo I. O colágeno tipo III, presente nos 

estágios iniciais da cicatrização, é capaz de fornecer uma estrutura para o posterior 

alinhamento de fibras do tipo I. Quando o colágeno se apresenta desorganizado na 

cicatriz, a tendência de uma cura “patológica” tende a ser estabelecida, como, por 

exemplo, durante a formação de aneurismas ventriculares (dilatação da parede 

ventricular com afilamento de sua parede). Em contraste com a estrutura organizada 

da cicatriz, observa-se um desarranjo de células musculares adjacentes à cicatriz, 

indicativo de que o efeito do infarto do miocárdio se estende além da necrose 

muscular, para afetar células que sobrevivem à isquemia, determinando alterações 

como as arritmias cardíacas (BURKE E VIRMANI, 2007). - Figura 23. 

 
 

 
Figura 23. Cicatrização do infarto do miocárdio, características histológicas. (A) infarto de 

nove dias, com área de necrose (inferior) e inflamação (topo). infiltrado inflamatório composto 
principalmente de linfócitos e macrófagos. (B) infarto de dezenove dias, com crescimento de 
fibroblastos. Fonte: Burke e Virmaini (2007). 
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2.8.2. Febre Reumática 

 
Foi Aschoff (1904) quem inicialmente descreveu as 

característicashistomorfológicasdos nódulosgranulomatosos, que levam seu nome e 

caracterizam a febre reumática aguda (WEDUN E MCGUIRE, 1963). Tais 

estruturassão mais frequentemente vistas no miocárdio das regiões posteriores do 

átrio e do ventrículo esquerdos, bem como no septo ventricular, e, raramente, nos 

músculos papilares (FREANTE E HOPKINS, 1997). Constituídas por material 

fibrinoide composto por proteínas plasmáticas e imunoglobulinas específicas 

capazes de reagir de forma cruzada com substratos cardíacos nativos, essas 

proteínas são englobadasinicialmente por números variadosde neutrófilos, linfócitos 

e plasmócitos. Posteriormente, surgem ascélulas de Anitschkow (semelhantes a 

macrófagos) que fagocitam o material e o separa emfocos individuais. Muitas dessas 

células são vistas envoltas por fileiras concêntricas bem organizadas de células 

mononucleares, principalmente da linhagem de células T auxiliares. Essa 

configuração granulomatosa típica se completa comcélulas gigantes e, muitas vezes, 

multinucleadas, as células de Aschoff (talvez derivadas de células Anitschkow). 

Longe de ter um ponto final estático e bem definido, com o tempo esse 

processo sofre uma maturação adicional que resulta em um espectro de cicatrizes 

de idades variadas, em que a produção fibroblástica de matriz de colágeno 

tipicamente obscurece os focos granulomatosos (FREANTE e HOPKINS, 1997). 

Wedun e Mcguire (1963) indicaram que a topografia da distribuição dos 

órgãos de Aschoff segue de perto a dos canais linfáticos descritos por Roberts 

(1959). Um estudo mais detalhado sugeriu que o próprio corpo de Aschoff pode 

representar um canal linfático doente, enfim, convertido em um granuloma sólido, às 

vezes com um núcleo central de linfa precipitada e necrótica (Figura 24). 
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Figura 24: A. Corpo deAschoff formado a partir de vasolinfático cortado em seção 
transversal com estrutura rósea. x 175. B. Corpo de Aschoff formado por canais linfáticos cortados em 
secção longitudinal apresentando "fitas" paralelas de células x 175.Fonte: Wedun e McGuire (1963). 

 
 

 

2.8.3. Cardiomiopatia Dilatada (CmD) 
 

Ocorre geralmente em patologias que, cronicamente, aumentam o débito 

cardíaco, como na insuficiência cardíaca congestiva. 

Segundo Raduet al. (2012), na maioria das vezes, as fibras miocárdicas 

estão mais alongadas do que hipertrofiadas. As células do miocárdio apresentam 

padrões de coloração variáveis devido a alterações nas estruturas 

intracitoplasmáticas. Uma atenuação das miofibrilas foi a observação mais comum. 

Em algumas células miocárdicas, a redução de miofibrilas pareceu relativamente 

homogênea, traduzida em redução da intensidade de coloração e atenuação de 

miofibrilas, enquanto, em outras células, a redução de miofibrilas foi heterogênea, 

resultando em um padrão sarcoplasmático vacuolar. 

Outra alteração sarcoplasmática, presente em muitos casos, foi o acúmulo 

de grânulos amarelos de 1-2m na coloração com Hematoxilina- Eosina, 

principalmente em um padrão perinuclear. Do ponto de vista histológico, esses 

grânulos poderiam ser grânulos de lipofuscina, um pigmento de desgaste que se 

acumula no sofrimento ou no envelhecimento das células. Mudanças nucleares 

também foram bastante comuns. Na maioria das vezes, encontram- se núcleos 

deformados, torcidos, hipercromáticos, com a cromatina disposta em um padrão 

irregular; às vezes, foram observados núcleos picnóticos com cromatina organizada 

em blocos de desintegração homogêneos. 

A B 
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A alteração do tecido conjuntivo do miocárdio é, por vezes, significativa e, 

por vezes, pouco perceptível. A mudança mais frequente e constante nessa 

estrutura foi o surgimento e desenvolvimento do processo de fibrilogênese do 

colágeno. Nos estágios iniciais, esse processo foi relatado por alterações 

histológicas e imuno-histoquímicas do miocárdio na cardiomiopatia dilatada, sendo 

mais intenso nas áreas perivasculares, o que poderia ser explicado pela crescente 

atividade de síntese dos fibroblastos presentes neste espaço. 

Nos estágios avançados da cardiomiopatia dilatada, essa fibrilogênese 

também está presente nos espaços entre os feixes musculares, bem como no 

interstício interfibrilar. Nesse nível, a fibrilogênese do colágeno se expande 

progressivamente, dissociando as fibras do músculo cardíaco, isolando-as das 

vizinhas e, finalmente, destruindo-as. Assim, os cardiomiócitos foram substituídos 

por áreas extensas de fibras de colágeno, constituindo verdadeira miocardiosclerose 

(Figura 25). 

  

Figura 25. Cardiomiopatia dilatada. A. Cardiomiócitos com redução marcada e desigual de 

miofibrilas e aparência irregular do sarcoplasma (coloração HE, × 100). B. Fibrilogênese miocárdica 
(HE, x 200).Fonte: Radu et al (2012) 

 

2.8.4. Cardiomiopatia Hipertrófica (CmH) 

Em 1958, Teare descreveu hipertrofia ventricular esquerda assimétrica em 

vários membros de uma mesma família que morreram subitamente. Desde esta 

descrição, a cardiomiopatia hipertrófica é agora considerada uma doença familiar 

caracterizada morfologicamente por hipertrofia sem explicação, e, em nível 

histológico, por desarranjo de cardiomiócitos, fibrose e anormalidades dos pequenos 

vasos intramiocárdicos. À medida que a genética molecular da doença se revela, é 

cada vez mais importante entender a patologia básica e a interação entre 

desarranjo, fibrose e doença de pequenos vasos (VARNAVA et al, 2000). 

A cardiomiopatia hipertrófica (CmH) é uma doença genética autossômica 

dominante comum com uma prevalência de 1:500 em uma 
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população geral de adultos jovens saudáveis. A penetração desta doença é 

incompleta e relacionada com a idade. Consequentemente, a CmH pode se 

apresentar em qualquer idade e pode ser detectada na infância, durante a infância e 

a adolescência, ou como um achado coincidente na autópsia de idosos (HUGHES, 

2004). 

A CmH é caracterizada macroscopicamente pela hipertrofia ventricular 

esquerda que pode ser assimétrica ou simétrica. Teare (1958) verificou na CmH um 

espessamento do septo anterior basal, com deslocamento anterior concomitante dos 

músculos papilares e dos folhetos mitrais, com coaptação ocorrendo no corpo dos 

folhetos, que levam, efetivamente, a obliterar a via de saída do ventrículo esquerdo, 

antes do fim da sístole, levando a obstrução subaórtica. Com o tempo, a fibrose 

endocárdica ocorre sobre o septo imediatamente subjacente à valva aórtica, levando 

à formação de uma lesão de impacto mitral subaórtica. O espessamento 

endocárdico difuso não é uma característica específica da CmH e pode ocorrer em 

corações anormais com diversas etiologias. 

A histologia continua sendo a base do diagnóstico da CmH. As marcas 

patológicas são hipertrofia miocitária e desarranjo, juntamente com a expansão do 

compartimento de colágeno intersticial. O cardiomiócito de trabalho possui uma 

largura normal de 10-15 m e um comprimento de até 100 µm, mas na CmH há 

hipertrofia miocitária, que é máxima na região subendocárdica. O desarranjo de 

cardiomiócitos é caracterizado pela desorganização arquitetural do miocárdio, na qual 

cardiomiócitos hipertrofiados adjacentes são alinhados perpendicularmente ou 

obliquamente um ao outro em torno dos núcleos centrais de colágeno, em uma 

configuração em “espinha de peixe” ou “cata-vento” (HUGHES, 2004).A adiposidade 

intersticial é frequentemente observada dentro desses focos de miocárdio juncional 

desorganizado e é uma característica útil de diagnóstico. 

Os diferentes padrões histológicos de desarranjo miocárdico não têm 

significado para o prognóstico. No miócito normal, o núcleo é geralmente único e 

central. Em contraste, a CmH é caracterizada por núcleos de cardiomiócitos 

bizarros, que exibem ampliação nuclear, pleomorfismo e hipercromasia. Dentro do 

cardiomiócito, há uma arquitetura miofibrilar desorganizada, que pode ser 
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acentuada por uma coloração de hematoxilina de ácido fosfotúngstico 

(Figura 26-A). 

Uma armadilha comum ao diagnóstico é interpretar erroneamente a 

desordem dos cardiomiócitos, que ocorre quando as paredes anterior e posterior do 

ventrículo direito se interdigitam com o septo. Esses pequenos focos compartilham a 

mesma desorganização arquitetural da CmH, mas carecem de outras características 

histológicas, como a hipertrofia miocitária, o aumento nuclear e o pleomorfismo 

(HUGHES, 2004) (Figura 26 B). 

A CmH também é caracterizada por um notável aumento no tecido 

conjuntivo intersticial, com alteração na morfologia da fibra colágena. A fibrose pode 

ser pericelular, irregular ou extensa, e é frequentemente mais grave no septo 

ventricular do que na parede livre do ventrículo esquerdo. Em alguns casos, esta 

fibrose de substituição pode ser tão extensa que pode mascarar a desordem 

subjacente dos cardiomiócitos (HUGHES, 2004). 

As artérias e capilares intramiocárdicos também exibem mudanças distintas 

na CmH e podem fornecer um mecanismo tanto para redução da reserva de fluxo 

coronariano quanto para fibrose. Doenças de pequenos vasos em indivíduos com 

CmH também pode contribuir para a fibrose de substituição, o que leva à fase 

dilatada da CmH. 

 
 

Figura 26. A. Desordem miocitária na cardiomiopatia hipertrófica. O desarranjo é 
caracterizado por cardiomiócitos dispostos obliqua e perpendicularmente ao redor de focos de 
colágeno intersticial em um padrão de “espinha de peixe”. B. Pode ocorrer desarranjo dos 
cardiomiócitos focais onde a parede livre do ventrículo direito interdigita-se com o septo e pode ser 
mal interpretada como cardiomiopatia hipertrófica. A presença de adiposidade intersticial em estreita 
associação com esses focos de desarranjo fornece uma indicação útil de que o miocárdio da 
vizinhança do ventrículo direito foi amostrado inadvertidamente. Fonte: Hughes (2004).
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2.8.5. ardiomiopatia Chagásica (CmC) 
 

Devido à alta prevalência da infestação pelo protrozoárioTrypanosoma cruzi 

no Brasil, aCardiomiopatia Chagásica (CmC)também será aqui avaliada, uma vez 

que as alterações que promove poderiam estar presentes nos espécimes utilizados 

na presente pesquisa. 

Segundo Marin-Neto et al (1999), na CmC, a miocardite aguda é intensa e 

difusa, com a ocorrência de necrose miocitolítica, edema, vasculite e infiltrado 

inflamatório, de natureza mono e polimorfonuclear. Uma trombose mural pode 

complicar o processo inflamatório, que se estende até o endocárdio. Há também 

envolvimento do sistema de condução e dos plexos nervosos intramurais e 

extracardíacos. 

Na fase crônica, em cerca de 50% dos pacientes autopsiados, encontra- se 

trombose mural em vários estágios de organização, envolvendo igualmente as 

câmaras direitas e esquerdas. 

A lesão mais específica é o aneurisma apical, descrito, em um estudo, em 

52% de 1.078 pacientes autopsiados. Esta lesão não apresenta a típica fibrose que 

costuma ocorrer em aneurismas de origem isquêmica e, muito raramente se rompe. 

Não se observa boa correlação entre a prevalência de aneurisma apical, idade e 

peso cardíaco. 

O estudo histológico da miocardite crônica evidenciadegeneração e necrose 

miocitária focal, associada a infiltrados inflamatórios de tipo mononuclear. Estas 

anormalidades têm sido tradicionalmente interpretadas como independentes de 

parasitismo direto das fibras miocárdicas, porque o T. cruzi é raramente encontrado. 

Fibrose focal, coalescente, constitui feição mais evidente no miocárdio e no CEC. As 

alterações eletrocardiográficas correlacionam-se com o envolvimento inflamatório e 

de fibrose reparativa do ramo direito e do fascículo anterossuperior esquerdo 

(Figura 27). 

Distúrbios microvasculares, descritos em modelos experimentais, consistem 

em rarefação capilar, edema intersticial, agregados plaquetários e espessamento da 

membrana basal vascular. A depleção neuronal intracardíaca e a degeneração dos 

plexos nervosos ocorrem de modo intenso e típico na forma crônica da cardiopatia 

chagásica. Contudo, não há correlação entre a 
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intensidade da agressão neuronal e o grau de dilatação cardíaca ou outros 

sinais de miocardite na fase crônica da moléstia. 

 
 

Figura 27: Visão microscópica da bifurcação do fascículo atrioventricular mostrando fibrose 
segmentar (asterisco) na origem do ramo direito (tricrômico de Masson, ampliação objetiva: 2,53). 
Fonte: Iguchi (2003) 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1. GERAL 
 

 Detectar a presença dos corpúsculos cardíacos (CC). 
 

3.2. ESPECÍFICOS 

 
Estabelecer, com o uso de técnicas de microscopias de luz e eletrônica de 

varredura, além da técnica de microplastinação: 

 - As estruturas presentes na constituição dos CC (fibras de miocárdio, 

vasos, nervos); 

 - O arranjo tridimensional das fibras de miocárdio nas diferentes formas dos 

CC. 

 - As possíveis implicações fisológicas dos CC na condução e propagação 

do impulso cardíaco para a musculatura ventricular, sob o ponto de vista da 

anatomia funcional. 
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4. JUSTIFICATIVA 

 
Embora importantes para a propagação do impulso cardíaco pelo miocárdio, 

muitos detalhes sobre as fibras de Purkinje (FP) e suas relações com a musculatura 

de trabalho (FT) permanecem desconhecidos, detalhes que podem afetar a 

compreensão da propagação das ondas elétricas em todo o órgão (BEHRADFAR et 

al, 2014). Além disso, mesmo os métodos que reconstruíram com sucesso a 

topologia da rede subendocárdica não foram capazes de mapear a inserção do 

sistema de Purkinje no miocárdio, onde ele forma as chamadas junções FP-FT que 

são responsáveis pela ativação da musculatura ventricular no coração humano 

(OOSTHOEK et al, 1993). 

Dentre as doenças relacionadas à região subendocárdica, destaca-se a 

“Morte cardíaca súbita”, definida como aquela que ocorre dentro de uma hora após o 

início dos sintomas, caracterizando um problema de saúde pública de grande 

magnitude. Tal condição afeta cerca de 300.000 pessoas por ano nos EUA, com 

80% dos casos relacionados à oclusão de uma ou mais artérias coronarianas 

subepicárdicas (doença isquêmica coronariana), determinante do infarto agudo do 

miocárdio – IAM (STEINER E HASIN, 2011). Classicamente, a redução do fluxo 

sanguíneo ou de atividade metabólica, ou ambos, leva à lesão irreversível de 

cardiomiócitos isquêmicos ocorrendo, primeiramente, na zona subendocárdica e, por 

último, na zona subepicárdica. Esta onda transmural de morte celular tem início na 

região subendocárdica entre 15 e 30 minutos após o início da isquemia, e a 

extensão transmural final de um infarto é estabelecida por três a seis horas depois 

da oclusão coronariana completa (REIMER e IDEKER, 1987). 

Dentre as arritmias cardíacas, as mais comuns associadas ao IAM são as 

taquiarritmias ventriculares, em especial a taquicardia ventricular sustentada e a 

fibrilação ventricular (BHAR-AMATO et al (2017). Resumidamente, após a cessação 

da entrada de oxigênio na célula, ocorre a glicólise anaeróbia com liberação de ácido 

lático, que marca a próxima fase, resultando em baixo teor de glicogênio e alto 

conteúdo intracelular de ácido lático, redução dos níveis de ATP para menos de 10%, 

sobrecarga de sódio e cálcio e maior acúmulo de potássio extracelular. Oscilações 

espontâneas de cálcio desencadeiam focos ectópicos de despolarização ventricular, 

desencadeando um ritmo caótico e não efetivo da 
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circulação (BHAR-AMATO et al, 2017). Duas semanas após a necrose celular, 

começa a se formar um tecido fibrocicatricial, onde as FP, na borda da cicatriz, são 

apontadas como a fonte de diversas arritmias ventriculares, seja por alterações no 

mecanismo de despolarização, seja através de criação de circuitos anômalos de 

condução cardíaca, os “circuitos de reentrada” (BHAR-AMATO et al, 2017). 

Arritmias cardíacas ocorrem também em indivíduos com ausência de história 

de doença coronariana isquêmica. Aproximadamente 10% a 20% dos casos de 

taquicardia ventricular idiopática monomórfica sustentada ocorrem em corações 

estruturalmente de aparência normal. Frequentemente, são de origem focal, 

relacionadas à FP (SÁNCHEZ-QUINTANA et al, 2015). Contrações ventriculares 

prematuras, taquicardias ventriculares e batimentos iniciais para fibrilação ventricular 

foram localizados ao nível das vias de saída dos ventrículos direito e esquerdo, com 

a maioria das taquicardias da via de saída do ventrículo direito originando-se nas 

faces superior, septal e anterior do infundíbulo, logo abaixo da válvula pulmonar 

(SÁNCHEZ-QUINTANA et al, 2015). 

As razões até aqui apresentadas justificariam um estudo mais acurado da 

região subendocárdica, em especial a relação entre as FP e FT. Goerttler, em 1964, 

propôs a existência de formações enoveladas de células miocárdicas envolvendo 

vasos linfáticos ou “corpúsculos cardíacos” (CC), entre as fibras de Purkinje e a 

musculatura de trabalho, que teriam a função de mecanorreceptores, e, através de 

sua contração e relaxamento, informariam o grau de contração durante a sístole e a 

diástole. 

Pretende-se, nesta pesquisa, caracterizar a presença dos corpúsculos 

cardíacos (CC), estabelecer sua topografia e constituintes principais. A 

caracterização destas estruturas poderia estabelecer bases morfológicas para a 

compreensão dos mecanismos de condução do impulso cardíaco na musculatura 

ventricular. Patologias, como por exemplo, o infarto agudo do miocárdio (IAM), 

afetariam estas estruturas subendocárdicas, levando-as à produção de arritmias 

cardíacas ventriculares potencialmente fatais. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

O presente estudo foi desenvolvido no Laboratório de Anatomia Funcional 

aplicada à Clínica e à Cirurgia (LAFACC) do Departamento de Anatomia do Instituto 

de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB/USP), tendo sido 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do ICB/USP 

(parecer n.2.519.121), e do Comitê de Ética no Uso de Animais – CEUA – da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP (691850817). 

5.1. OBTENÇÃO DOS ESPÉCIMES 

 
Foram utilizados 15 corações de indivíduos adultos de ambos os sexos, 

previamente fixados em solução de formaldeído a 10%, oriundos do acervo didático 

do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade 

de São Paulo, considerados saudáveis do ponto de vista macroscópico, ou seja, sem 

alterações congênitas ou patológicas evidentes, portadores de cirurgias cardíacas 

prévias ou de próteses valvulares. 

Em seguida, retirou-se, de todos os espécimes, blocos com cerca de 2cm2 

dos ventrículos esquerdo e direito, estes últimos incluindo a parede anterior junto ao 

ápice, ao septo interventricular e à trabécula septomarginal (ou “banda 

moderadora¨), de acordo com Goerttler (1964). (Figura 28). 

 

 
Figura 28. Fotografias da obtenção dos blocos das paredes ventriculares direita (A) e 

esquerda (B). à direita, a orientação dos espécimes. (V- ventrículo; S- Superior; A- ápice; E- 
esquerdo; D- direito). 

 

VD 

S 

A 

D 
E 

A B 



62 
 

A B 

D C 

5.2. MICROSCOPIA DE LUZ (ML) 

Os blocos direito e esquerdo de nove corações foram submetidos a cortes 

seriados de 4,0 µm com orientações paralela e transversal em relação à superfície 

do endocárdio e corados pelas técnicas da hematoxilia-eosina (Mayer, 1903, citado 

por MOLINARO, 2010), Tricrômico de Masson (Masson, 1929, citado em 

MOLINARO, 2010), e violeta de cresil (NISSL, 1984, citado em GEILSER et al, 2002 

E KÁDÁR et al, 2009). Espécimes corados pelo método do picrosirius red 

(JUNQUEIRA ET AL, 1979) foram analisados sob a luz polarizada. As fotografias 

foram obtidas através de um microscópio binocular acoplado a um sistema de 

imagens (Carl Zeiss Microimaging, Axioscope 40) e câmera Axiocam, ligados ao 

software de quantificação Axiovision Rel 4.8 (Zeiss). (Figura 29). 

 

 

 
Figura 29. Fotomicrografias de cortes de miocárdio corados pela HE (A), tricrômico de Masson (B), 
sem coloração (C) e corados pelo picrosirius (D). (C, D analisados sob a luz polarizada). (Barra de 
calibração: A- 20 µm, B- 200 µm, C,D- 100 µm) 

 
 
 
 
 

 
. 
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5.3. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 
 

Para esse procedimento, foram utilizados os blocos direito e esquerdo de 

cinco corações. Inicialmente, os espécimes foram lavados em água corrente por um 

período de 24 horas, fixados por 8 horas a 4oC em solução de Karnovsky modificada 

(glutaraldeído a 2,5% e paraformaldeído a 2% em PBS a 0,1 M, pH 7,3). Em 

seguida, foram lavados em água destilada a 4oC por 12 horas, pós- fixados em 

solução de tetróxido de ósmio (OsO4) a 1% por 2 horas a 4oC, lavados em água 

destilada e desidratados em série crescente de álcoois (do 70% ao absoluto). 

Os blocos direito e esquerdo de três corações foram incluídos em Tissue 

Tech®, resfriados a -30oC, e submetidos a cortes transversais ou paralelos à parede 

endocárdica, em um criostato (LEICA, CM 1850), para a análise da superfície de 

corte. Após a imersão dos blocos direito e esquerdo de dois corações em nitrogênio 

líquido, estes foram submetidos à técnica de criofratura, segundo Tanaka (1972) 

citado por Tokunaga et al (1974). 

Todos os espécimes foram secados utilizando-se dióxido de carbono líquido 

(Balzers, CPD-030), montados em bases metálicas apropriadas, cobertos com íons 

de ouro (Balzers, SCD-040), e examinados em microscópio eletrônico de varredura 

(Leo 435 VP), segundo o protocolo preconizado por Castro, 2002 (Figura 30). 

 
 

Figura 30. Eletronmicrografias de varredura obtidas de espécimes submetidos à criofratura (A) e a 
cortes de criostato (B). (Barra de calibração: A,B - 30 µm). 
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5.4. MICROPLASTINAÇÃO 
 

Os blocos direito de um coração foram submetidos à técnica de 

microplastinação, no laboratório de Plastinação da Universidade de Toledo – Ohio - 

EUA, sob a orientação do Dr. Carlos Augusto C. Baptista, Professor Emérito daquela 

Universidade. 

Brevemente, a plastinação é um método de preservação de material 

biológico onde a água e os lipídios dos tecidos são substituídos por polímeros 

curáveis (em especial as resinas de silicone, epóxi e poliéster), o que resulta em 

espécimes rígidos, secos e duráveis (Von HAGENS 1979, 1987). Sora et. Al (2004), 

produziu fatias ultrafinas (< 1,0 mm de espessura) utilizando uma modificação da 

técnica de plastinação de fatias originalmente desenvolvida por Von Hagens (1979). 

Ottone (2019) denominou a técnica de microplastinação, termo utilizado aqui para 

diferencias da platinação de fatias espessas. A técnica utilizada nas amostras deste 

trabalho foi realizada de acordo com este último autor. 

Desta forma, os blocos foram fixados em formaldeído a 10% e desidratados 

por aproximadamente 12 dias com acetona (100%) a -25 ° C, período no qual se 

procedeu a três trocas, com a concentração superior a 99,5%. Depois de submetidas 

a um processo de desengorduramento, utilizando-se o cloreto de metileno por um 

período de 4 a 7 dias, as amostras foram imersas em uma “mistura de impregnação”, 

que consiste em três componentes da BIODUR®: resina epóxi E12, 100 partes por 

peso; endurecedor E6, 50 partes por peso, e catalisador E600, 0,2 partes por peso. A 

seguir, foram colocadas em uma câmara de vácuo acoplada em uma estufa 

(ACCuTemp-09s, Across International), iniciando-se o processo de impregnação a 

30ºC; posteriormente mantido por 48 horas a 60ºC, e terminando no quinto dia de 

impregnação. 

Com o auxílio de uma serra de diamante de baixa velocidade (Buehler Ltd. 

ISOMET®), os blocos foram submetidos a cortes de 250 µm de espessura paralelos 

(tangenciais) e perpendiculares (transversais) à superfície endocárdica. Como os 

cortes assim obtidos se apresentam opacos, eles foram alinhados lado a lado e 

reincluídos em uma placa de resina epóxi E12 que foi levada mantida em uma estufa 

adaptada a uma câmara de vácuo, com o intuito de tornar a placa transparente e 

permitir a visualização das fibras musculares nos cortes (Figura 31) 
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Figura 31. Etapas da técnica de microplastinação. A. Inclusão das amostras na mistura de 
impregnação; B- Câmara de vácuo acoplada a uma estufa; C- Bloco submetido a cortes, em 
serra de diamante; D- Placa de resina contendo os cortes alinhados. 

D   C  

B A 
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6. RESULTADOS 

 
A análise dos blocos das paredes ventriculares direita e esquerda através da 

ML, MEV, e da microplastinação permitiu as observações a seguir. 

Inicialmente, embora com diferentes espessuras, verificou-se, tanto nas 

paredes do VD quanto do VE, a disposição em camadas dos seus elementos 

constituintes, mais compactadas no VE (Figura 32). 

 
 

Figura 32. Eletronmicrografia de varredura das paredes dos ventrículos. Comparar as diferentes 
compactações das camadas de miocárdio do VD (A), e do VE (B). (Barra de calibração: 100 µm). 

Desta forma, a partir do endocárdio, foram detectadas as camadas de FP e FT, assim 
como suas interrelações (Figura 33). 

 

 

Figura 33. Fotomicrografia da parede anterior apical do VD. A. Corte transversal à 
superfície do endocárdio (seta), evidenciando a camada de fibras de Purkinje (FP) que 
progressivamente se converte em fibras semelhantes às de trabalho (*). Técnica: Tricrômico 
de Masson. Barra de calibração 500 µm). 

 

Em todos os cortes da parede ventricular direita (tanto paralelos quanto 

tangenciais à superfície do endocárdio), preparados pelas diferentes técnicas, foram 

encontrados, próximos à camada subendocárdica, grupamentos musculares de 

disposição enovelada, os CC. Estruturalmente formados por fibras musculares 

obliquas e helicoidais, estavam interpostos entre as camadas de fibras paralelas 

adjacentes. No presente estudo, essas estruturas não foram detectadas nas paredes 

do ventrículo esquerdo (Figura 34). 

 

FP 

* 
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Figura 34. A, B. Fotomicrografias das camadas de miocárdio dos ventrículos direito (A) e 
esquerdo (B). Notar a presença de um CC formado por fibras helicoidais obliqua e horizontal (A) e a 
ausência destes no ventrículo esquerdo (B). (Tricromico de Masson. Barra da calibração:100 µm). C, 
D. Eletronmicrografias de varredura das camadas de miocárdio dos ventrículos direito (C) e esquerdo. 
(D). Observar o CC na região subendocárdica delimitado pela linha pontilhada. C), e não detectado 
no ventrículo esquerdo (D). (Barra de calibração:100 µm). 

 

Paralelos à superfície endocárdica de onde distam entre 200 e 500 µm, 

alguns dos CC caracterizaram-se pelo seu aspecto fusiforme (claviforme) ou 

cilíndrico (helicoidal), com o seu maior eixo medindo entre 400 e 1150 µm. (Figura 

35). 

A B 

C    D 
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Figura 35. Fotomicrografias (A-C) e eletronmicrografias de varredura (D, E) de CC (*) de 

formatos fusiforme (A, B, D) e cilíndrico (C, E). Notar a disposição obliqua das fibras (setas) 
em C e E. (s- Endocárdio).Técnica: A. microplastinação; B e C. Tricrômico de Masson. Barras 
de calibração: A- 200 µm; B-D - 100 µm; E- 30 µm. 
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Estruturalmente, os CC são formados por feixes musculares dispostos em 

diversas direções, com o predomínio de fibras obliquas assumindo o aspecto de malha 

pantográfica. Nos cortes de microplastinação, devido à sua maior espessura, 

destacam-se as fibras mais superficiais, de trajeto preferencialmente transversal. 

(Figura 36). 

 
 

 
Figura 36. A- D. Fotomicrografias dos CC onde se observa a disposição horizontal e obliqua 

das fibras cardíacas (setas). Notar em C, o predomínio das fibras transversais na superfície. 
((Técnica: A, B – Tricrômico de Masson; C- Microplastinação sob luz polarizada; D- Corte 
sem coloração sob luz polarizada. Barra de calibração: A, C- 100 µm; B, D -200 µm). 
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Ao se analisar a relação dessas estruturas com a musculatura de trabalho 

adjacente, verifica-se que os CC estão separados por uma cápsula de tecido 

conjuntivo. ((Figura 37). 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37. A, B- Fotomicrografias da cápsula conjuntiva do CC (seta) formada por fibras 
colágenas do tipo I (amarelo, em B) e dispersas no interior do CC. C, D- Eletronmicrografias 
de varredura da cápsula (setas maiores). Notar as fibras colágenas delgadas (setas menores) 
dispersas no interior do CC. (Técnica: A - Tricrômico de Masson; B – Picrosirius red sob luz 
polarizada. Barras de calibração: A- 200 µm; B- 500; C- 10 µm; D- 30 µm). 

C D 
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Adjacentes aos CC, detectou-se a presença de vasos sanguíneos (arteríolas 

e vênulas) e vasos linfáticos (L). Estes últimos, caracterizados por apresentar 

paredes delgadas e ausência de musculatura lisa, estavam intimamente associados 

aos CC, entremeando-se às suas fibras musculares, tanto na região central, quanto na 

periferia do CC. (Figuras 38 e 39). 

 

 

Figura 38. A- F. Fotomicrografias dos elementos vasculares associados aos CC (*). a- 
arteríola; V- vênula; L- linfático. (Técnica: Tricrômico de Masson. Barras de calibração: A, B- 
100 µm; C- 125 µm; D-F- 100 µm). 
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Figura 39. A- Fotomicrografia e eletronmicrografia de varredura (B) dos linfáticos (setas) 
associados aos CC (*). (Técnica: Tricrômico de Masson. Barras de calibração: 100 µm) 

 

Em alguns espécimes foram identificadas fibras nervosas com aspecto 

predominantemente amielínico, caracterizadas por apresentarem trajeto ondulado e 

com núcleos alongados paralelamente ao maior eixo das fibras, provavelmente 

correspondentes a células de Schwann. 

Localizadas tanto na periferia, quanto na base do CC, as fibras nervosas 

aparentemente formam um plexo nesta última região, constituindo um pedículo 

neurovascular. Quando detectadas, essas fibras estavam em íntima associação com 

os vasos linfáticos adjacentes (Figuras 40-41). 
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Figura 40. A- Aspecto de fibra nervosa no interior do miocárdio (setas). B- Fibra nervosa 
(seta) associada a vaso linfático (*) na periferia do cc. ((Técnica: A- Violeta de cresil; B- Tricrômico de 
Masson. Barras de calibração: A- 100 µm; B- 200 µm). 

 
 
 

Figura 41. A- Fibras nervosas (seta) associadas a um vaso linfático (*) adjacentes ao CC. 
No detalhe, um plexo de fibras na base do CC. B- Em maior aumento, observa-se a relação entre as 
fibras nervosas (seta) com o vaso linfático Fibra nervosa (seta) associada a vaso linfático (*) no início 
da parte central do CC. na periferia do cc. (Técnica: Tricrômico de Masson. Barras de calibração: A- 
200 µm; B- 50 µm). 

a 
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Figura 42. Pedículo vasculonervoso na base do CC. Notar os vasos sanguíneos (v), 

linfático (*) e prováveis fibras nervosas (setas). (Técnica: Tricrômico de Masson. Barra de 
calibração: 50 µm). 

 

Em alguns espécimes, observou-se uma aparente continuidade das FP com 

as fibras musculares da base dos CC. Tais fibras provavelmente representam as 

“fibras de transição de Goerttler ou T*”; ou seja, perdem as características de FP e 

assumem aspecto semelhante às FT. 

As FP exibem uma bainha, no interior da qual se encontram vasos e nervos. 

Ao penetrarem no subendocárdio, essas fibras perdem a sua bainha, sendo que 

algumas irão constituir as “fibras de transição (T*)”, que caminham rumo à base dos 

CC, juntamente com os vasos oriundos da superfície. (Figuras 43 e 44). 
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Figura 43. A e B (pormenor de A – quadrado). Fotomicrografias onde se observam as “fibras 

de transição” (T*) entre as fibras de Purkinje (FP) e as fibras do CC (*). L: vasos linfáticos. FT: 
fibras de trabalho. Seta: superfície endocárdica. Notar em A a aparente continuidade da 
bainha das fibras de Purkinje com a cápsula do CC (linha curva). (Técnica: Tricrômico de 
Masson. Barras de calibração: A- 250 µm; B- 125µm). 

 
 

Figura 44. A, B. Fotomicrografias nas quais se observam em A as “fibras de transição” (setas) 
entre as fibras de Purkinje (FP) e as fibras do CC (*). Em B nota-se a presença de vasos na base 
do CC, próximos às “fibras de Transição”. (Técnica: Tricrômico de Masson. Barras de calibração: 
A- 250 µm; B- 100µm). 

FP 
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7. DISCUSSÃO 

 
7.1. A MUSCULATURA VENTRICULAR DE TRABALHO DO VD E OS CC 

 

Desde a teoria da Banda Helicoidal Ventricular Miocárdica estabelecida por 

Mall e MacCallum (1911), acerca da disposição dos feixes musculares em ambos os 

ventrículos, os diversos trabalhos enfocando a anatomia funcional do miocárdio 

concentraram-se principalmente na arquitetura do VE, provavelmente devido ao seu papel 

no impulso sanguíneo para a circulação sistêmica (OLIVEROS et al., 1968, GREENBAUM et 

al., 1980; TORRENT-GUASP, 1980.; GOUDA et al 2015). 

Na literatura à qual se teve acesso, verificou-se serem escassos os trabalhos 

relativos à arquitetura funcional do VD do coração humano. As principais justificativas 

residem na notória importância do VE para a circulação sistêmica, na espessura 

reduzida de suas paredes em relação ao VE, e na crença, segundo Athanasuleaset 

al. (1998), de que o VD não seria essencial para o estabelecimento do débito cardíaco. 

Todavia, autores como Buckberg e Hoffman (2014) relatam a importância da 

parede septal do VD, após o reconhecimento da mortalidade clínica de 40% de 

indivíduos após a oclusão dos ramos septais da artéria coronária, destinados a essa 

região cardíaca. Por sua vez, Bueno et al. (1997) ressalta a importância desta câmara 

para a função cardíaca, uma vez que o risco de morte aumenta substancialmente em 

pacientes idosos com IAM envolvendo o VD inferior. 

Além de presentes na face do septo interventricular voltada para o VD, junto 

à trabécula septo marginal, como descrito por Goerttler (1964), os CC também foram 

encontrados na parte apical da parede anterior do VD. Com formatos helicoidal e 

fusiforme, os CC corresponderiam respectivamente, aos “manguitos abertos e 

fechados” de Goerttler (1964). Entretanto, não se distinguiu claramente a conexão 

entre esses dois tipos como descrito pelo autor, uma vez que a mudança de 

conformação do CC pode estar relacionada ao grau de contração miocárdica presente 

nos espécimes (Figura 45). 
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Figura 45. Os corpúsculos Helicoidal (H) e fusiforme (F), modificado de Goertller (1964). 

 
 

Considerando-se que em todos os espécimes estudados, os CC não foram 

observados na parte apical do VE (provavelmente à maior compactação das suas 

camadas musculares para que realize o seu trabalho de bomba essencialmente 

premente), é lícito considerar essas estruturas como específicas do VD. 

7.2. RELAÇÃO DOS CC COM O COMPLEXO ESTIMULANTE 
CARDÍACO 

 
Na literatura consultada, a estrutura e as relações dos CC, brevemente 

citados por Puff (1965, 1976), Reimann (1965), Wirtz (1968), foram objeto de estudo 

sistemático por Goerttler (1964) e Ferraz de Carvalho (1993). Ao considerá-los, na 

presente pesquisa, como elementos provavelmente relacionados à modulação do 

impulso cardíaco, é pertinente proceder-se a uma análise acurada das suas inter-

relações com as estruturas do complexo estimulante cardíaco, particularmente às 

FP, às FT, e aos elementos vasculares e nervosos. 

Relativamente às FP, estas foram observadas somente na região 

subendocárdica dos ventrículos, envoltas por uma bainha conjuntiva, e caracterizadas 

por suas células de aspecto globoso ou alongado, com maiores dimensões que as FT, 

e apresentando vacúolos em seu interior (TESTUT-LATARJET, 1949; STEINER, 

1968; ELISKA, 2006, JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2013). 

Para Goerttler (1964), as fibras constituintes dos CC se originam das FP, e 

por serem histologicamente diferentes destas últimas, exibem uma estrutura 

intermediária entre elas e as FT. Em todos os espécimes avaliados, a distinção entre 

essas fibras foi detectada, porém, a metodologia empregada não permitiu que se 

determinasse com exatidão o local da conexão entre ambas. Estruturalmente, 

observou-se que quando as FP seguem em direção às FT, há uma redução gradual 

  F 

  F    H  
  F  
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do seu diâmetro e da quantidade de vacúolos, ao mesmo tempo em que adquirem um 

aspecto estriado, com o afilamento de sua bainha conjuntiva. 

Considerando-se que Martinez-Palomo et al. (1970) caracterizaram a 

presença de células de transição (T) no cão, e que Ono et al. (2009) e Syed et al. 

(2014) as tenham encontrado no miocárdio do cão, do porco e do coelho, mas não no 

coração humano, pode-se considerar que essas fibras de constituição intermediária 

entre as FP e as FT, aqui descritas, poderiam se referir a uma “região de transição” 

(T*). Corrobora esses achados, o fato de se ter verificado que algumas FP 

estabelecem nitidamente uma comunicação com os enovelados de fibras 

musculares constituintes dos CC, como propôs Goerttler (1964). 

 
7.3. ESTRUTURA DO CC 

 

Aparentemente, as fibras musculares constituintes dos CC são semelhantes 

às FT, ou seja, com estriações transversais e dimensões menores que as FP. 

Todavia, face aos limites da metodologia empregada, não foi possível determinar a 

real natureza destas fibras, o que pode ser esclarecido com estudos sob microscopia 

eletrônica de transmissão (MARTINEZ-PALOMO, 1970) ou que utilizem métodos 

específicos como, por exemplo, as conexinas, em especial a Cx40 para junções gap 

das fibras de condução, e a Cx43, presentes nas fibras miocárdicas em geral 

(BASTIDE 1993, ATKINSON 2011). 

Assim, como descrito por Ferraz de Carvalho (1993), confirmou-se a 

presença de uma cápsula de fibras colágenas envolvendo os CC, formada por fibras 

colágenas do tipo I (VARGA et al., 2017), e que, em algumas amostras da presente 

pesquisa, estava em continuidade com a bainha conjuntiva das FP, o que reforça a 

teoria de Goertller, de que os CC estão intimamente relacionados ao CEC. 

Goerttler (1964) observou “relações incomuns dos CC com os vasos 

subendocárdicos”, em especial os linfáticos, que seriam importantes para a teoria de 

função mecanorreceptora dos CC por ele estabelecida, e que foi denominada, por 

Ferraz de Carvalho (1993), como “aparelho corpuscular musculolinfático”. 

No presente estudo, foram identificados vasos de calibre considerável e sem 

túnica muscular evidente, tanto na periferia como na parte central do CC, sugestivos 

de vasos linfáticos. Face à metodologia ora empregada, não foi possível afirmar a real 

natureza linfática dos vasos relacionados ao CC, o que se depreende da realização 

de estudos imuno-histoquímicos ou por imunifluorescência (BRAKENHIELM 2019). 
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Relativamente a vasos sanguíneos, Ferraz de Carvalho (1993) relatou a 

presença de vênulas em associação ao CC, o que foi confirmado na presente 

pesquisa na base do CC, juntamente com arteríolas, constituindo uma espécie de 

“pedículo vascular” do CC. 

O método de impregnação pela prata (GOLGI, 1873, citado por MODESTO e 

FERREIRA, 2017), utilizado por Goerttler (1964), permitiu-lhe a observação de 

terminações nervosas “meduladas” (mielínicas) no espaço perilinfático, e fibras 

nervosas finas no interior da musculatura dos manguitos. 

Embora a coloração aqui empregada não tenha sido específica, algumas 

estruturas compatíveis com fibras nervosas amielínicas foram detectadas tanto na 

periferia como na base (pedículo) do CC (onde parecem formar um plexo nervoso), 

em íntima associação com os vasos, em especial àqueles com aspecto de linfáticos. 

Estudos ulteriores com técnicas específicas para fibras nervosas (KAWANO 2002, 

ZAGLIA 2017, YOKOYAMA et al. 2017) devem ser realizados para que se determine 

a real natureza dessas fibras (adrenérgicas, colinérgicas ou sensitivas), 

Com os achados estruturais até aqui apresentados e confrontados com a 

literatura, especificamente Goerttler (1964) e Ferraz de Carvalho (1993), é possível 

até o presente, estabelecer um modelo hipotético de CC, bem como as suas relações 

com as estruturas adjacentes da região subendocárdica (Figura 46). 

 

 

Figura 46: Esquema representando os elementos constituintes de um CC. 1. FP. 2. Bainha 
conjuntiva das FP; 3. “fibras de transição com o CC”, 4. Base ou “pedículo” do CC. 5. Vênula; 
6. Arteríola; 7. Plexo nervoso da base do CC; 8. Vaso linfático; 9. Nervo na periferia do CC, 
junto à cápsula de colágeno; 10. FT; 11. Fibras musculares do CC; 12. “Região de transição” 
entre as FP e as FT; 13. Endocárdio. Fonte: desenho do autor
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7.4. PROVÁVEIS FUNÇÕES DOS CC 

 
 

Segundo Guyton e Hall (2011), o impulso elétrico cardíaco é gerado pelo SA 

e transmitido com velocidade de cerca de 1m/s pelas fibras intermodais para o AV, 

onde há um retardo de 0,13s até que atinja o FAV. O impulso demora então cerca de 

0,03s até atingir as FP, com uma velocidade estimada em 1,5-4,0 m/s. Nas junções 

entre as P-V, a velocidade é reduzida para 0,3 -0,5 m/s, ou seja, um sexto da 

velocidade das FP, determinando que o tempo total de transmissão do impulso das 

FP até a última fibra miocárdica seja de 0,06s. Assim, as FP atuam na sincronização 

da musculatura ventricular, determinando que a diferença de tempo entre a contração 

da primeira e a última FT esteja entre 0,3-0,6s. 

Considerando-se que o coração humano, diferentemente de alguns animais 

como o carneiro, possui apenas FP na região subdendocárdica, questiona-se quais 

seriam os mecanismos eletrofisiológicos que garantiriam a transmissão do impulso de 

maneira sincronizada e eficiente até as fibras subepicárdicas. Na tentativa de 

responder a esses questionamentos, o modelo morfofuncional da figura 47 permite 

formular algumas hipóteses da atuação dos CC na fisiologia cardíaca. 

 
7.4.1. Mecanorreceptora 

 

Goerttler (1964) define os CC (“manguitos”) como mecanorreceptores de 

estiramento, com função semelhante ao fuso neuromuscular estriado esquelético, e 

afirma em seu trabalho: 

“As estruturas do manguito, de forma alongada ou fusiforme se contraem 

como parte do sistema de condução antes do início da sístole. Então, assumem uma 

forma esférica e se contraem à medida que são comprimidos durante a diástole 

ventricular. Uma vez que o conteúdo líquido incompressível no vaso linfático não pode 

escapar, as paredes do vaso se dilatam, e quanto mais potentes as contrações das 

fibras do manguito, maior a sensibilidade à deformação ou ao estiramento, o que gera 

uma tensão resultante registrada por fibras aferentes que envolvem os manguitos. 

Partindo do pressuposto que as FP (menos numerosas e de menor tamanho) e os 

manguitos recebem inervação sensitiva, podemos considerá-los como receptores 

extensores, de função semelhante”. 

Face aos resultados da presente pesquisa, associados às observações 

funcionais de Goerttler, na figura 48 está expressa a teoria do envolvimento dos CC 
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como estruturas morfofuncionais participantes de um arco reflexo intrínseco 

cardíaco, do qual os gânglios nervosos atriais talvez possam fazer parte. 

Desta forma, o impulso cardíaco vindo das FP chega ao CC e inicia a 

contração inicial da musculatura da sua base ou pedículo, semelhante a um 

“esfíncter”. Essa ação oblitera a saída do vaso linfático, resultando na retenção da 

linfa em seu interior, o que determina o grau de contração ou estiramento muscular 

do restante do CC. 

Os impulsos nervosos aferentes, oriundos do estiramento, seriam então 

conduzidos até os gânglios atriais sensitivos, nos quais se processariam as 

informações e de onde partiriam fibras eferentes pós-ganglionares em direção ao VD, 

relaxando a musculatura do “esfíncter” na base do CC. 

Em seguida, ocorre a contração dos CC (e a consequente liberação da linfa 

do interior do vaso) concomitantemente com a contração das FT, cuja intensidade é 

modulada pelas fibras eferentes dos corpúsculos. 

De acordo com essa teoria, a presença do CC no VD o caracterizaria como 

um “marcapasso ventricular” (ou “terciário”), relacionado à necessidade de um 

controle mais fino da circulação pulmonar. 

Assim, pode-se inferir que em casos de bloqueio patológico total do FAV, os 

CC, devido às suas relações com as FP, poderiam estar relacionados com o 

desenvolvimento de frequências de contrações ventriculares mais baixas, ainda que 

sincronizadas - cerca de 15-40 bpm/min, ao invés dos 70-80 bpm/min gerados pelo 

SA (GUYTON E HALL, 2011). Nos casos de lesão da região das FP e dos CC, tais 

como o IAM, ocorreria a necrose deste “marcapasso terciário”, com a consequente 

alteração da sincronia da musculatura ventricular (fibrilação ventricular???). 
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Figura 47: Arco reflexo intracardíaco. Em A, observa-se o percurso habitual da condução do 
impulso cardíaco durante a diástole ventricular. 1. Nó Sinoatrial; 2. Nó Atrioventricular; 3. 
Feixe atrioventricular; 4. Ramo direito; 5. Ramo esquerdo; 6. Fibras de Purkinje. Ao atingirem 
as FP do ápice VD, o impulso cardíaco passa pelas fibras de transição (7) e ativa a as fibras 
da base do CC (8), que se contraem por primeiro, distendendo o vaso linfático do interior do 
CC (10). As demais fibras de CC (9) se contraem ativando os neurônios sensíveis ao 
estiramento/contração (11), cujos corpos celulares poderiam estar situados nos gânglios 
cardíacos atriais (12). Em B observa-se o início da sístole ventricular, onde o neurônio motor 
(13) modularia inicialmente o relaxamento de 8, liberando a linfa do interior do CC. Inicia-se 
então o relaxamento de 9 após a sua contração máxima. 13, por sua vez, modularia a 
contração das fibras de trabalho (14) dando início à sístole ventricular. Cabeças de seta: 
verde claro (condução do impulso cardíaco e contração muscular); verde escuro (sentido da 
linfa); azul (impulso nervoso sensitivo); rosa (impulso nervoso motor). Fonte: desenho do 
autor. 

 

7.4.2. Bomba muscular linfática 

A ação que a contração muscular exerce sobre a movimentação da linfa é 

assunto estabelecido, especialmente em relação aos músculos dos membros 

inferiores (GUYTON E HALL, 2011). 

No coração, quando o miocárdio relaxa durante a diástole e os ventrículos 

se enchem de sangue, o aumento resultante da pressão no interior das câmaras 

impulsiona o fluxo da linfa dos linfáticos subendocárdicos para os linfáticos das 

paredes ventriculares. A sístole ventricular determina o oposto, ou seja, ela fornece a 

força necessária para impulsionar a linfa dos linfáticos do miocárdio para os linfáticos 

subepicárdicos, mantendo-se assim o fluido intersticial no estado de equilíbrio 

(HUANG et al., 2007). 

Com a redução da taxa de fluxo linfático, ocorre um edema intersticial do 

miocárdio (que pode conter produtos necróticos ou toxinas), com o consequente 

aumento da pressão intersticial e comprometimento das funções cardíacas, em 
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condições agudas e crônicas. Isso ocorre nas cardiopatias, onde mesmo uma 

mudança muito pequena na pressão intersticial no coração determina uma redução 

do desempenho cardíaco, devido ao aumento da rigidez ventricular na diástole 

(HUANG et al., 2017). 

Desta forma, é provável que, ao se contraírem, os CC auxiliem na drenagem 

de uma quantidade maior de linfa, em especial nas regiões apicais do ventrículo 

direito, que possuem paredes musculares mais finas. 

 
7.5. COMPARAÇÃO ENTRE OS CC E AS CARDIOMIOPATIAS 

 

Por serem interpretadas por alguns autores como estruturas características 

de miocardiopatia hipertrófica (MHC), Ferraz de Carvalho (1993) afirma que foi 

justamente a constância e o arranjo definido dos CC que o levaram a estudá-los no 

coração humano. 

De fato, de todas as cardiomiopatias descritas no capítulo de Revisão da 

Literatura da presente pesquisa, a que mais se aproxima aos aspectos dos CC em 

cortes histológicos é a CmH. Todavia, existem diferenças significativas que podem 

ser avaliadas na tabela 1 e na figura 48, a fim de dirimir qualquer dúvida quanto a 

sua arquitetura funcional. 

 
 CC CmH (segundo Marian e Braunwald, 

2017) 

Tipo de 
fibra/espessura da 
fibra 

Fibras de tamanho e aspecto 
semelhantes à musculatura de 
trabalho adjacente. 

Fibras de diâmetro aumentado e 
núcleos de diferentes formas e 
tamanhos (pleiotrópicos). 

Desarranjo das fibras 
musculares 

Aspecto helicoidal ou fusiforme 
e um padrão definido. 

Orientação aleatória dos 
cardiomiócitos hipertróficos, os quais 
dão aparência de turbilhão à 
arquitetura miocárdica. 

Fibrose miocárdica Fina cápsula colágena mais 
evidente na periferia do CC. 

Aumento do colágeno intersticial. 

Localização Na parede apical anterior do 
VD junto ao septo. 

Comumente envolve a parede septal 
basal do VE junto à valva aórtica. O 
ventrículo direito é infrequentemente 
envolvido. 

Associação com 
vasos e nervos. 

Formam um arranjo definido. Aleatório. 

Aspecto macroscópico Aspecto habitual do miocárdio. Aspecto hipertrófico, especialmente no 
septo, podendo estar associado a 
cicatrizes esbranquiçadas de fibrose. 

Tabela 1: Achados que auxiliam na diferenciação entre os CC e a CmH. 
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Figura 48. Fotomicrografias. Comparação histológica entre o CC e a CmH. Note em A a 
disposição organizada das fibras musculares envoltas pela cápsula colágena (setas). Em B, 
nota-se desorganização das fibras musculares, com núcleos de diferentes tamanhos 
(cabeças de seta). Foco de fibrose adjacente às fibras (asterisco). Técnica: Tricrômico de 
Masson. Barra de calibração em A: 200µm. Em B. Aumento: 10X. Fonte de B: Suárez-Mier, 
MP et al. (2002). 

 

Assim, face o até aqui exposto, diversos questionamentos são lançados e 

sugerem pesquisas posteriores sobre os CC: 

- Sua localização é apenas na região apical anterior do ventrículo direito, ou 

eles podem ser detectados em outras regiões ventriculares, como no VE? 

- A sua forma é a de um grande mecanorreceptor, ou cada enovelado 

muscular constitui um pequeno receptor disperso pela região 

subendocárdica? 

- Quais os tipos de fibras nervosas constituem o seu padrão de inervação? 

O presente estudo representa a reativação de uma linha de pesquisa, 

visando elucidar as possíveis relações do CC com as implicações morfofisiológicas e 

patológicas relacionadas à estrutura do miocárdio. 

B A 
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8. CONCLUSÃO 

 
De acordo com literatura à qual se teve acesso, aos objetivos propostos, e 

com a metodologia empregada, é lícito concluir-se que a presença dessas 

formações musculares enoveladas na região subendocárdica na região apical da 

parede anterior do ventrículo direito – os CC – são elementos morfofuncionalmente 

definidos. 

Confirma essa assertiva a sua estrutura muscular compatível com T*, e os 

elementos vasculonervosos a eles associados. 
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APÊNDICE 1 
 

 

Figura 49: Prof. Kurt Goerttler. Fonte: Heidelberg Academy of sciences. 
 
 

Breve biografia do prof. Kurt Goerttler 

 
 

Kurt Goerttler (* Sondershausen, 17 de maio de 1898; † Freiburg im 

Breisgau, 16 de abril de 1983) foi um anatomista alemão e professor universitário 

(figura 49). De 1915 a 1918, lutou na Primeira Guerra Mundial (KLEE, 2007) e, após 

a guerra, filiou-se ao Freikorps 1Epp (DRÜLL, 2009). Médico formado em 1919 pela 

Universidade de Hamburgo (1923), trabalhou como assistente nos Institutos de 

Anatomia das Universidades de Würzburg e Munique. Em 1932, tornou-se professor 

associado da Universidade de Kiel, e, em outubro do mesmo ano, transferiu-se para 

a Universidade de Zurique, onde se tornou professor catedrático (KLEE, 2007). Em 

meados de março de 1934, foi nomeado professor titular da Universidade de 

Hamburgo e, em novembro de 1935, mudou-se para a Universidade de Heidelberg, 

onde também atuou como diretor do Instituto Anatômico. Na década de 1930, recusou 

convites para as universidades de Berna, Zurique e Hamburgo. Pouco antes do início 

da Segunda Guerra Mundial, foi convocado para a Wehrmacht e serviu como oficial 

médico até setembro (KLEE, 2007). 

Após o fim da guerra, Goerttler foi suspenso do serviço universitário em 

Heidelberg, pela administração militar americana, e após deixar de se submeter à 

doutrina nazista, em maio de 1947 [VIEHAUS, 2006], foi eleito em 1948 para a 

Universidade Albert-Ludwigs, de Freiburg, elegendo-se reitor por três mandatos 

 
 

1 Freikorps eram grupos paramilitares que surgiram em toda a Alemanha em dezembro de 1918, logo 
após a derrota do país na Primeira Guerra Mundial. 
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(1950/51, 1956/57 e 1957/58). Eleito membro da Academia Nacional da Alemanha - 

Leopoldina (1964) e da Academia de Ciências Heidelberg (1965), aposentou-se em 

1965 [KLEE, 2007], deixando vários escritos no campo da anatomia, incluindo: 

- STÖHR, PHILIPP, KURT GOERTTLER, AND WILHELM VON 
MÖLLENDORFF. 1963. Lehrbuch der Histologie und mikroskopischen Anatomie des 
Menschen. Jena: Fischer. 

 

- BENNINGHOFF, ALFRED, HELMUT FERNER, AND KURT GOERTTLER. 
1975. Lehrbuch der Anatomie des Menschen makroskopische und mikroskopische 
Anatomie unter funktionellen Gesichtspunkten 3 3. 

 
- BENNINGHOFF, ALFRED, HELMUT FERNER, AND KURT GOERTTLER. 

1979. Nervensystem, Haut und Sinnesorgane = 5 Farbtafeln : von Helmut Ferner. 
München: Urban & Schwarzenberg. 

 

- BENNINGHOFF, ALFRED, AND KURT GOERTTLER. 1964. Lehrbuch der 
Anatomie des Menschen, dargestellt unter Bevorzugung funktioneller 
Zusammenhänge.Begründet von Alfred Benninghoff, hrsg.und bearb. von Kurt 
Goerttler. München: Urban & Schwarzenberg. 

 
- GOERTTLER, KURT. 1972. Stimme und Sprache. Berlin, New York: 

Springer-Verlag. 
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APÊNDICE 2 
 

 

Figura 50. Prof. Claudio Ferraz de Carvalho. Fonte: Lima (2016) 
 
 

2.4.2. Breve biografia do professor Claudio Ferraz de Carvalho2 

 

“Claudio Antonio Ferraz de Carvalho nasceu em 12 de março de 1932, e 

formou-se médico em 1958 pela Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (FMUSP), onde adquiriu seus conhecimentos anatômicos através de seus 

mestres Renato Locchi e Odorico Machado de Sousa, consagrados anatomistas e 

discípulos de Afonso Bovero. Contratado como Auxiliar de Ensino do Departamento 

de Anatomia da FMUSP, em 1959, fez seu doutoramento sob a orientação professor 

Odorico que, com auxílio financeiro da Fundação Humboldt, enviou-o em 1963 para a 

realização de um estágio na Alemanha, no Instituto Anatômico de Kiel, sob a tutela de 

Wolfgang Bargmann, discípulo de Alfred Benninghoff, um dos fundadores da 

Anatomia Funcional da Escola Alemã, quando se especializou na Anatomia Funcional 

de Conotação Secretória Celular e Subcelular. Em 1964, realizou um novo estágio, 

agora no Instituto de Anatomia da Universidade de Mainz coordenado por Adolf 

Dabelow, discípulo de Alfred Benninghoff, onde obteve fundamentos sólidos para o 

desenvolvimento da Anatomia Funcional de Conotação Mecânica. Como resultado 

dessas experiências, desenvolveu diversos trabalhos no âmbito da Anatomia 

Funcional, tornando-se o principal representante dessa vertente no Brasil, uma ciência 

 
 
 

 

2 Resumo retirado da tese: Cláudio Antonio Ferraz de Carvalho: resgate da obra do 

anatomista funcional da escola de Alfonso Bovero, de Any Kelly Gomes de Lima (2016) 
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de cunho dinâmico, a qual visa estabelecer a relação entre a estrutura e a sua função, 

sem, contudo, enveredar para o campo da Fisiologia. 

A apresentação de sua trajetória científica na Universidade de São Paulo 

serve não somente para reverenciar o seu trabalho pioneiro, mas principalmente para 

infundir, naqueles que se dedicam ao estudo da Anatomia, os fundamentos da 

Anatomia Funcional de conotação mecânica e secretória, como um campo ainda a ser 

explorado, utilizando-se metodologias modernas, como por exemplo, a imagiologia e 

a biologia molecular” (Figura 50). 

A seguir, algumas produções bibliográficas: 
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439-443, 2010. 

 

- FERRAZ DE CARVALHO, CLÁUDIO A.; BOLDRINI, SILVIA DE CAMPOS ; 
NISHIMARU, FLÁVIO ; LIBERTI, EDSON A. . A simple method for estimating the 
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2008. 
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immunocytochemical and ultrastructural morphometric comparative study. Annals of 
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SOUZA, R. R.  A morpho-quantitative study of the myenteric ganglia throughout the 
human digestive tract. Revista do Hospital das Clínicas (USP. Impresso) (Cessou em 
2004. Cont. ISSN 1807- 5932 Clinics (São Paulo.Impresso) , v. 53, p. 55-60, 1998. 

 
- FERRAZ-DE-CARVALHO, C. A.; LIBERTI, E. A. The membranous part of 

the human interventricular cardiac septum. Surgical and Radiologic Anatomy (Print) , 
v. 20, p. 13-21, 1998. 
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