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Sistema Muscular 
 

 

OS MÚSCULOS: 

 
Ossos e músculos formam o sistema locomotor, qualquer movimento do nosso corpo 

depende de algum músculo, certos músculos, como o cardíaco, fazem o seu trabalho 

independente da nossa vontade, outros, como os músculos que movem os ossos do 

esqueleto, respondem à vontade conscientes do nosso cérebro. 

 

Tipos de Músculos: todo ser humano tem o mesmo numero de músculos, mas seu 

volume varia de pessoa para pessoa, quando os músculos são exercitados, eles 

aumentam de volume, como ocorre com os atletas, o peso dos músculos corresponde a 

50% do peso total do corpo. 

Os músculos se diferenciam um do outro em relação a vários aspectos, como o tamanho 

e a forma, há músculos grandes, como da coxa e do braço, existem também pequenos, 

como do rosto e do ouvido. 

Os músculos dos olhos são orbiculares (redondos e circulares) e os músculos do crânio 

são planos, também os músculos do braço são fusiformes, ou seja, pontiagudos  

Sob a ação de estímulos elétricos ou de outra natureza, os músculos encurtam-se 

(contratilidade), voltando ao comprimento normal (elasticidade) quando a ação do 

estimulo é retirada. Os músculos são envolvidos e protegidos por uma membrana 

chamada de aponeurose. 

         Músculos da face (Repouso):                                Músculos da face (contraído): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Músculos Lisos: são aqueles que suas células não possuem estrias transversais, 

responsáveis pelos movimentos de órgãos como estômago, esôfago e intestino, 

os músculos lisos se contraem lentamente e de maneira involuntária, isto é, seus 

movimentos ocorrem independentes da nossa vontade.    

 Músculos Estriados: são aqueles que suas células possuem estrias transversais, 

esses músculos são divididos em dois grupos: 
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 Músculos Estriados Esqueléticos: são aqueles que se ligam aos ossos através 

de cordões fibrosos, chamados de tendões ou por meio de laminas chamadas de 

aponeuroses, possuem contração vigorosa e voluntária, isto é, obedecem a nossa 

vontade. Exemplo; músculos dos braços, pernas, mãos, pés, etc. 

 Músculos Estriados Cardíacos: são aqueles que têm uma contração vigorosa e 

involuntária, é o músculo que promove os batimentos cardíacos. 

O corpo humano tem mais de 600 músculos estriados esquelético, além dos lisos e do 

músculo cardíaco que é responsável pelo coração. 

Tendões:                                                                Aponeuroses: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriedades dos Músculos: os músculos possuem duas grandes propriedades: a 

elasticidade e a contratilidade. 

 Contratilidade: é a propriedade pela qual o músculo se contrai, produzindo um 

movimento. Ao contrair o músculo fica mais curto, diminuindo o tamanho e ficando 

mais grosso. Para contrair-se, um músculo precisa ser estimulado, no organismo, os 

músculos são estimulados pela a ação de nervos motores, esses nervos motores 

liberam nos músculos substancias chamadas de neurormônios, que provocam a 

contração muscular.  

 Elasticidade: é a capacidade que o músculo tem de, uma vez distendido por alguma 

pressão externa, voltar ao comprimento anterior depois que a pressão cessa. 

Quando fazemos um esforço muscular muito intenso, é comum sentirmos dores na 

região muscular solicitada. É a fadiga muscular, ela ocorre devido ao acumulo de acido 

lático no músculo, para evitar essas dores, é conveniente fazer exercícios de 

aquecimento antes de realizar grandes esforços. É importante ainda que todas as 

atividades físicas sejam feitas aos poucos, aumentando dia a dia. 

 

Os Músculos da Cabeça: o nosso rosto pode fazer varias expressões, na cabeça 

existem inúmeros músculos especializados em produzir nossas expressões faciais, os 

músculos da cabeça estão divididos em dois tipos: 

 Mastigadores: são aqueles que trabalham quando mastigamos alguma coisa. 

 Mímicos: são aqueles que modificam a expressão do rosto quando rimos, 

choramos, levamos um susto, sentimos dor e outras. 

 

LEMBRE QUE: 

 O miocárdio é um músculo estriado e involuntário; 

 As injeções são aplicadas comumente nos músculos deltóides (dos 

braços) e nos glúteos (das nádegas); 

 Para posição ereta e o apoio nas pontas dos pés funcionam os músculos 

glúteos e gastrocnêmios; 
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 Para a mastigação, utilizamos os músculos masseteres e os digástricos; 

 O diafragma e os intercostais são músculos da inspiração; 

 Nas corridas, usamos os músculos quadríceps e sartórios; 

 Para movimentar os braços, usamos os músculos peitorais (para frente) e 

os dorsais (para trás); 

 Para elevar os ombros, usamos os músculos trapézio; 

 Existem músculos sem tendões: os esfíncteres da uretra e do ânus; 

 Câimbra é a contração dolorosa e involuntária com o acumulo de acido 

lático; 

 Tônus muscular é o estado de contratura muscular sem implicar o 

movimento; 

 Antagônicos são os músculos que têm efeitos contrários num mesmo 

local (exemplo: o bíceps e o tríceps nos braços).  

 

Músculos do Corpo:                                                             Fibras Musculares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados com os Músculos: os músculos não devem ficar parados, sob o risco de se 

tornarem fracos e atrofiados, os músculos bem desenvolvidos proporcionam maior 

agilidade nos movimentos. 

A melhor maneira de desenvolver os músculos é fazer ginástica e praticar esportes, toda 

ginástica de ser orientada por um profissional da área, pois existem dois tipos de 

ginástica, uma para perda de peso e outra para o aumento da massa muscular, a 

ginástica e a pratica de esporte contribuem para: 

 Aumentar os movimentos respiratórios; 

 Ativar a circulação sanguínea; 

 Fortalecer a musculatura; 

 Aumentar o apetite; 

 Liberar o sistema nervos das tensões, o que proporciona uma boa disposição para 

estudo e para o trabalho. 

 

FADIGA MUSCULAR 
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A contração forte e prolongada de um músculo leva-o ao estado de fadiga 

muscular. Isso decorre da incapacidade dos processos metabólicos e contráteis das 

fibras musculares em continuarem proporcionando o mesmo trabalho. O nervo continua 

a funcionar adequadamente, os impulsos nervosos passam normalmente através da 

junção neuromuscular, mas a contração vai se tornando cada vez mais débil por causa 

do decaimento do fornecimento de energia pelas mitocôndrias das fibras musculares. A 

interrupção do fluxo sanguíneo para um músculo leva-o rapidamente à fadiga em 

aproximadamente um minuto, devido à evidente perda de suprimento nutritivo. 

 

Questionário 
 

 

 
1. Como está dividido o esqueleto humano? 

2. Quais são as partes de um osso? Explique cada uma delas? 

3.Explique o que é: 

a) Articulações: 

b) Ligamentos: 

c) Tendões: 

4. Cite três cuidados que devemos ter com o esqueleto: 

5.Por que os movimentos das articulações não causam desgastes aos ossos? 

6.Uma pessoa possui mais músculos do que outra? Explique? 

7.Cite algumas diferenças entre músculos lisos e músculos estriados: 

8.Cite algum órgão onde se encontram músculos lisos: 

9.Quais são as propriedades dos músculos? 

10. O que é contratilidade? 

11. O que é elasticidade muscular? 

12. Qual a substancia que provoca a fadiga muscular? 

13. Qual é o nome dos músculos das expressões faciais? 

14. Quais os tipos de músculos da cabeça? 

15. Que músculos formam a “barriga da perna”? 

 

Boa leitura e bons estudos, conteúdo para o 4º bimestre! 

 

Prof.º Mário César Castro  


