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Resumo 
 
Devido à carência de informações referente aos filamentos de actina, filamentos de miosina e 
filamentos intermediários na internet, tornou-se imprescíndivel a realização de um levantamento 
bibliográfico sobre o assunto para facilitar às pesquisas. 
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Abstract 
 
Actin is a contractile protein found in muscle tissue, in which it occurs in the form of filaments. 
Each thin filament consist of two chains of globular actin molecules, around which is twisted a 
strand of tropomyosin and interspersed troponin. Units of muscle fibre consist of actin and myosin 
filaments, which interact to bring about muscle contraction. Actin is also found in the 
microfilaments that form part of the cytoskeleton of all cells. Myosin is a contractile protein that 
interacts with actin to bring about contraction of muscle or cell movement. The type of myosin 
molecule found in muscle fibres consists of a tail, by which it aggregates with other myosin 
molecules to form so-called ‘thick filaments’; and a globular head, which has sites for the 
attachment of actin and ATP moleculas.  
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Introdução 
 
Quimiotaxia, ou seja, o movimento celular em direção a um gradiente de atraentes químicos é 
comum à várias células eucarióticas móveis e implica em polarização celular, extenssão da 
bainha frontal (pseudopodium ou lamelipodium) fixação ou substrato e retração do corpo celular. 
Todos estes eventos dependem da dinâmica da actina que se organiza em resposta ao sinal 
recebido.  
  
As diferentes atividades do citoesqueleto dependem de três diferentes tipos de filamentos 
protéicos: filamentos de actina, filamentos de miosina e filamentos intermediários, eles são 
conectados entre si e suas funções são coordenadas.  
 
 
DISCUSSÃO 
 
As atividades do citoesqueleto dependem dos tipos de filamentos protéicos : 
 
Filamentos de actina também chamados de microfilamentos, são polímeros helicoidais de duas 
cadeias. São estruturas flexíveis e dinâmicas, com diâmetro de 5 a 9nm, organizados na forma de 



feixes lineares, redes bidimensionais e géis tridimensionais. Embora os filamentos de actina 
estejam distribuídos por toda a célula, eles estão mais concentrados no córtex logo abaixo da 
membrana plasmática. O córtex celular, camada situada logo abaixo da membrana plásmatica, é 
formada por filamentos de actina e por uma variedade de proteínas que se ligam à actina. Esta 
camada rica em actina controla a forma e os movimentos de superfície da maioria das células 
animais. 
 
 
A miosina é uma proteína formada por duas cadeias polipeptidicas pesadas e quatro leves; as 
cadeias pesadas possuem uma estrutura globular em suas extremidades denominada cabeça da 
miosina, e as duas cadeias pesadas formam uma dupla hélice deixando as cabeças livres na 
extremidade. As quatro cadeias leves se localizam na cabeça da miosina, duas em cada cabeça. 
Os corpos das moléculas de miosina formam a cauda do filamento grosso e dela saem 
proeminências da porção helicoidal da molécula, mantendo a cabeça longe do corpo: é o braço da 
molécula. O conjunto formado chama-se ponte cruzada.    
  
 
Esta proteína motora, utiliza ATP para executar movimentos ao longo dos filamentos de actina. 
Miosina II é uma proteína muito grande e forma os filamentos espessos do músculo esquelético 
que deslizam sobre os filamentos de actina durante a contração. Miosina I é menor, com uma 
maior distribuição, e não forma filamentos; normalmente está associada à membrana. A contração 
ocorre à medida em que os filamentos finos deslizam sobre os grossos, encurtando o sarcomero. 
  
                          Filamentos de actina e miosina                                                                       
 
Filamentos intermediários são fibras em forma de cordão com diâmetro em torno de 10nm, 
formados por um grupo de proteínas que constituem uma grande família de proteínas 
heterogêneas. Estas estruturas  proporcionam estabilidade mecânica às células e tecidos. Estes 
polímeros fortes semelhantes a cabos, são constituídos de polipepetídeos fibrosos que resistem 
ao estiramento e desempenham um papel estrutural na célula, mantendo sua integridade. Existe 
uma grande variedade de tipos que diferem de acordo com o tipo de polipeptídeo que os forma. 
Os filamentos de queratina das células epiteliais, os neurofilamentos das células nervosas, os 
filamentos gliais dos astrócitos e das células de schwann, os filamentos de desmina das células 
musculares, os filamentos de vimentina dos fibroblastos e de muitos tipos celulares.  
                                    
UM DOS TIPOS DE FILAMENTOS INTERMEDIÁRIOS EM CORTE TRANSVERSAL 
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