
Resumo Miologia 

Músculos fusiformes são músculos paralelos: a orientação das fibras é paralela á linha de 
tracção, possuem mais velocidade de encurtamento, como por exemplo o bicípite braquial. 

Músculos penados: As fibras musculares dispõem-se obliquamente á linha de tracção do 
músculo, têm mais força, como exemplo o deltóide e recto femoral. 

Acções musculares concêntricas: quando há encurtamento. 
Acções musculares isométricas: angulo da articulação não é alterado. 
Acções musculares excêntricas: quando o músculo é alongado. 
 
Músculos esqueléticos: 

PROPRIEDADES: 
- extensibilidade 
- elasticidade 
- contractilidade             All-> TENSAO MUSCULAR/TONUS MUSCULAR 
- Excitabilidade 
- condutibilidade 
 

FUNÇÕES: 
- movimento 
- equilíbrio 
- respiração 
- protecção 
- progresso de sangue nos vazos vizinhos 
 

Flexão Braço Extensão braço Adução Braço Abdução braço Rot.Int.Braço 
Coracobraquial/Deltóide 

Anterior 
Deltóide 

posterior/grande 
dorsal 

Grande peitoral/ Deltóide/Supraes
pinhoso 

Subescapular/deltóide 
anterior 

Rot.Ext.braço Flexão coxa Extensão perna Flexão tronco Extensão coxa 
Insfraespinhoso/Pequeno 

redondo 
Costoreiro-
psoasiliaco 

Quadricipete 
crural/tensor da 

fáscia lata 

Recto 
abdominal/grand

e obliquo 

Semi-tendinoso/semi-
membranoso 

Adução coxa Flexão perna Abdução coxa Rot.Int.Coxa Rot.Ext.Coxa 
Grande Adutor/médio 

Adutor 
Semi-

tendinoso/bici+ete-
crural 

Medio 
Gluteo/Pequeno 

Gluteo 

PequenoGluteo/
Media Gluteo 

Grande glúteo/psoas-
iliaco 

Rot. Tronco Flexao antebraço Ext.Antebraço 
Grande e pequeno 

obliquo 
Bicípite 

braquial/Longo 
Supinador 

Tricípite 
Braquial/Anconeo 

 

  



3 TIPOS DE TECIDO MUSCULAR: 

 LISO: (entra na constituição das visceras; involuntario)(-dispo~em-se em camadas dentro de 
orgaos, por exemplo nos intestinos.) 

 Estriado: esqueletico (+abundante: 45% do peso do corpo)(-formam a carne do corpo, tracionam 
os ossos aos movimentos voluntarios-) 

 Estriado: cardiaco  (involuntario, nucleo central ) (exclusivo do coração, nunca se cansa de 
bombear o sangue para o corpo) 

 

Os musculos envolvidos na anteversao e retroversão da bacia são: 

ANTEVERSAO: costureiro e recto femural 

RETROVERSAO: grande gluteo e musculos posteriores da coxa 

 

Massa Comum: a massa comum constitui uma desenvolvida massa muscular que se fixa na parte 
posterior da coluna sagrada e lombar e na parte posterior da crista-iliaca. 

  

Músculo Origem Inserção 
Grande Peitoral Bordo anterior da clavícula, na face 

anterior do esterno e nas seis 
cartilagens costais 

Goteira bicipital 

Tricípite Braquial Longa porção na cavidade glenóide e 
vasto externo e interno na face 
posterior do corpo do úmero 

Face superior do Olecrânio 
 

Grande Dorsal Apófises espinhosas das 7 últimas vertebras 
dorsais, nas das lombares e região sagrada, 
bem como nas 3 últimas costelas 

Goteira Bicipital 

Deltóide Bordo anterior da clavícula, bordo 
externo do acrómio e bordo inferior da 
espinha da omoplata 

Impressão deltóidea do úmero 

Transverso do Abdómen 5 Ultimas cartilagens costais, crista 
ilíaca, apófises das vertebras lombares 

Tendão relacionado com os restantes 
músculos da região 

Bicípite Braquial Longa porção no bordo superior da 
cavidade glenóide e curta porção na 
apófise coracóidea 

Tuberosidade bicipital do radio 

Trapézio Occipital, vértice das apófises 
espinhosas da 7ª vertical e das 10 
primeiras dorsais; 

Bordo póstero-externo da clavícula, 
bordo interno do acrómio e bordo 
posterior da espinha da omoplata 



LEGENDAS: 

 

 

1- Inserções do grande redondo 
2- Inserções do supra-espinhoso 
3- Inserções do infra-espinhoso 
4-  Inserções do pequeno redondo 

 
 

 
1- Inserções da longa porção do bicípite  
2- Inserções da curta porção do bicípite 
3- Inserções do Córaco-braquial 
4- Inserções do Braquial anterior 

 
 

 
1- Inserções do músculo trapézio 
2- Inserções do músculo grande dorsal 

 

 



 


