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Coluna Vertebral 

A coluna vertebral é composta por um conjunto de cerca de 33 ossos irregulares (o número pode 

variar), aos quais damos o nome de vértebras. As primeiras 24 vértebras são individualizadas, formando 

a união das restantes o sacro e o cóccix. Em termos de curvatura vertebral, temos na coluna vertebral 

uma sequência de lordose, cifose, lordose e cifose. 

Vértebras cervicais típicas 

As vértebras cervicais 

típicas são quatro (de C3 a 

C6). Apresentam um 

pequeno corpo vertebral, 

pedículos que divergem 

posterolateralmente e 

lâminas longas e finas (um 

pouco mais espessas na 

zona inferior) que 

convergem 

posteromedialmente, 

formando um buraco 

vertebral em forma 

aproximadamente 

triangular, sendo os 

maiores buracos dos três 

tipos de vértebras. As 

lâminas confluem na 

apófise espinhosa, que é 

bífida e curta. As apófises articulares superior e inferior formam um pilar articular de cada lado. As 

facetas articulares superiores são ovóides e chatas, enquanto as facetas articulares inferiores são 

dirigidas anteriormente. O corpo vertebral é convexo anteriormente e a face posterior é minimamente 

côncava, ou mesmo chata. Este apresenta uma estrutura designada labrum, que funciona como um 

lábio. As apófises transversas intersectam a junção pediculo-laminar e nelas observamos buracos 

intertransversários. Estes são delimitados por dois tubérculos, um tubérculo anterior e um tubérculo 

posterior, duas raízes, uma raiz anterior e uma raiz posterior e uma lamela intertubercular, a conectar 

os tubérculos. As incisuras vertebrais superior e inferior têm nestas vértebras igual profundidade.  

Nas vértebras cervicais, tal como nas restantes, as apófises articulares são côncavas superiormente e 

convexas inferiormente.  

Atlas 

O atlas é a primeira vértebra, suportando a cabeça. Apresenta um arco anterior (ligeiramente convexo 

anteriormente e côncavo, posteriormente), com um tubérculo anterior e um arco posterior com um 

tubérculo posterior. Estes unem duas massas laterais ovóides, onde estão presentes as apófises 

transversas, as mais longas de todas as cervicais, com excepção da sétima, funcionando como alavancas 

para os músculos, ajudando a equilibrar a cabeça. Posteriormente às massas laterais encontramos o 

sulco para a artéria vertebral e C1 (primeiro nervo cervical). O buraco da vértebra tem forma de 

concha, sendo o primeiro terço anterior, ocupado pelo dente do áxis. Os restantes dois terços são 

1. Tronco, pelve e períneo 
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ocupados pela corda espinhal e estruturas associadas (1/3 para cada uma). A faceta articular superior 

tem forma de rim e a inferior é quase circular e chata. 

Áxis 

O áxis a segunda vértebra cervical, ajudando à rotação do atlas e da cabeça, à volta do dente. O dente é 

uma estrutura cónica proeminente. A face anterior apresenta uma faceta articular ovóide, para se ligar 

ao arco anterior do atlas, apresentando uma face com muitos buracos vasculares, mais numerosos 

perto do ápice. O corpo da vértebra apresenta menos quantidade de osso compacto. 

C7: 

Também designada por vertebra prominens, apresenta as maiores apófises transversas das cervicais e 

uma longa apófise espinhosa, sem bifurcação, com apenas um tubérculo proeminente. As apófises 

transversas são proeminentes e espessas. As lâminas costais são muito finas e, por vezes, 

subdesenvolvidas.   

 

Vértebras torácicas típicas 

As vértebras torácicas 

são doze, sendo sete as 

“típicas” (T2-T8). 

Apresentam um pequeno 

buraco circular, um corpo 

vertebral normalmente 

em forma de cilindro, 

cujo tamanho diminui até 

T3, tendo em T4 forma 

de coração e 

aumentando a partir daí 

exponencialmente até 

T12, vértebra que já se 

assemelha a uma lombar. 

Apresentam uma apófise 

espinhosa longa e oblíqua 

(sendo T8 a que 

apresenta uma mais 

oblíqua), de tal modo que 

as apófises espinhosas se 
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sobrepõem de T5 a T8. Todas as vértebras torácicas apresentam facetas  costais laterais no corpo 

(hemifacetas) e todas, excepto as duas ou três últimas apresentam facetas costais nas apófises 

transversas, que diminuem de tamanho em sucessão caudal. As facetas articulam com a cabeça e com o 

tubérculo da costela, respectivamente. Os pedículos são pequenos e as lâminas são pequenas, espessas 

e curtas, sobrepondo-se. As apófises articulares superiores são finas e quase chatas, projectando-se da 

junção pediculo-laminar. As inferiores projectam-se inferiormente das lâminas. 

 T1 

T1 parece uma vértebra cervical, apresentando facetas 

superiores costais circulares. Por debaixo da faceta, 

encontramos uma pequena depressão profunda. 

T9 

T9 por vezes falha em articular com as décimas costelas, 

neste caso, as hemifacetas inferiores estão ausentes. 

T10 

Apenas as facetas superiores costais aparecem no corpo 

de T10 

T11 

As facetas superiores costais de T11 estão perto do topo 

do corpo, estendendo-se até aos pedículos. 

T12 

As facetas superiores costais aparecem ao centro quase do corpo de T12, estendendo-se quase para os 

pedículos. Apresenta características das vértebras lombares. 

Vértebras lombares 

As vértebras lombares são cinco, 

apresentando um corpo de vértebra largo e 

espesso. O buraco vertebral é circular (são 

os segundos maiores). Apresentam uma 

apófise espinhosa horizontal, quase 

rectangular; bem como apófises articulares 

com apófises mamilares nas suas faces 

posteriores. As vértebras lombares 

apresentam igualmente apófises 

acessórias. Os seus pedículos são fortes, 

sendo muito bem visível que as facetas das 

apófises articulares superiores são 

côncavas e que as das apófises articulares 

inferiores são convexas. As incisuras 

vertebrais inferiores são marcadamente 

mais vincadas que as superiores. 
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L5 

L5 apresenta uma apófise transversa maciça, contínua com o pedículo. O corpo vertebral é 

normalmente o mais largo e marcado profundamente anteriormente. 

Sacro 

O sacro é um osso triangular largo, resultante da fusão 

de cinco vértebras sagradas, com elementos costais, 

formando a parede posterosuperior da cavidade 

pélvica. É côncavo anteriormente e convexo 

posteriormente. Consiste em osso trabecular envolto 

numa camada variável de osso compacto. O sacro é 

atravessado pelo canal sagrado, de secção triangular, 

que comunica com os buracos sagrados pélvicos e com 

os buracos sagrados dorsais através dos buracos 

intervertebrais. 

A sua base é a face superior da primeira vértebra 

sagrada e a mais similar a uma vértebra propriamente 

dita. Apresenta anteriormente um bordo que se 

projecta e ao qual se dá o nome de promontório 

sagrado. Os pedículos são 

curtos divergindo 

lateralmente e as lâminas 

são oblíquas, convergindo 

posteromedialmente, 

num tubérculo espinhoso. 

A face pélvica, ou anterior, é côncava e apresenta quatro pares de buracos 

sagrados pélvicos. Elementos costais apresentam-se longitudinalmente 

aos buracos. O recto está em contacto com as faces pélvicas da terceira à 

quinta vértebras. A face dorsal apresenta uma crista sagrada mediana 

(interrompida), composta por quatro (ou três) tubérculos espinhosos, que 

não representam mais do que a união das apófises espinhosas das 

vértebras. Inferiormente ao quarto tubérculo existe um hiato sagrado, 

resultante da não-união das lâminas da 5ª vértebra no plano mediano. 

Está ainda presente uma crista intermédia, medial aos buracos, 

representando a fusão das apófises articulares. Essa crista apresenta 

tubérculos pouco proeminentes. As cristas laterais representam a junção 

das apófises transversas e são laterais aos buracos. As apófises articulares 

inferiores de S5 são “soltas”, projectando-se inferiormente, denominando-

se cornos sagrados, que se ligam aos cornos coccígeos. 

Lateralmente, o sacro é formado por elementos costais e elementos 

homólogos às apófises transversas. A face auricular é formada por 

elementos costais e coberta por cartilagem hialina, apresentando 

elevações e depressões. Apresenta uma zona de ligação com o ilíaco e 

outra para ligamentos. O ápice apresenta uma faceta oval para se ligar ao 

cóccix. 
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Cóccix 

O cóccix é um osso triangular assimétrico, resultante da fusão de 

quatro vértebras rudimentares, da  qual a mais parecida com uma 

vértebra de facto é a primeira, em cuja face superior (base), 

encontramos uma faceta articular oval de comunicação com o 

ápice sagrado. Possui dois cornos coccígeos, homólogos dos 

pedículos e apófises articulares superioras, que se ligam aos cornos 

sagrados. Da segunda à quarta vértebra, temos apenas meros nódulos fundidos, na maioria das vezes, 

diminuindo de tamanho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnemónicas sobre coluna vertebral: 

- Curvaturas: LORDose: Curvatura que faz andar como um LORD. Cifose, curvatura em C. 

-Movimentos ocorridos na coluna vertebral: TRi FeLiCidade: Torácicas – rotação; Flexão – 

Lombares e Cervicais 
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Articulações da coluna vertebral 

Articulações intervertebrais 

As articulações intervertebrais (discos intervertebrais) são 

de natureza semi-móvel, ou seja, são fibro-cartilagíneas, 

sendo sínfises (articulações cartilagíneas secundárias). 

Estas articulações unem as faces vertebrais de C2 até ao 

sacro. A sua espessura é variável nas regiões lombar e 

cervical - os discos intervertebrais são mais espessos 

anteriormente e mais finos posteriormente, contribuindo 

para as duas lordoses nessas áreas. Na região torácica 

apresentam espessura homogénea e a concavidade 

anterior da coluna vertebral nessa região é devida aos 

corpos vertebrais. Os discos são mais finos na região 

torácica superior e mais espessos na região lombar. Aderem a finas camadas de cartilagem hialina e 

fibrocartilagem e são formados por um anel fibroso e um núcleo pulposo. O anel fibroso é de natureza 

fibrocartilagínea no interior e de colagénio no exterior e o núcleo pulposo, mais desenvolvido nas 

regiões cervicais e lombares, vai se tornando cada vez mais fibroso à medida que a idade avança. A 

região posterolateral dos discos intervertebrais é a sua região mais frágil (pois não é reforçada por 

ligamentos nem apresenta fibras em criss-cross), sendo um local de ocorrência de hérnias discais 

Articulações de faceta 

Também chamadas de zigapófises, estas articulações situam-se entre as apófises articulares. São 

articulações sinoviais planas, ou seja, móveis, sendo estas do tipo simples nas regiões cervical e torácica 

e do tipo complexo na região lombar. As faces articulares estão cobertas por cartilagem hialina. A 

cápsula articular é fina e solta (mais longa e solta na região cervical), ligando-se às facetas articulares das 

apófises articulares e pode conter elementos meniscóides, na estrutura intracapsular (como por 

exemplo, colagénio, tecido fibroadiposo, tecido adiposo e gordura subcapsular).  

Junção lombosagrada 

A articulação entre a quinta vértebra lombar e o sacro é semelhante às existentes entre as outras 

vértebras. Os corpos estão unidos por uma sínfise que inclui um grande disco intervertebral (que é a 

maior estrutura avascular do corpo humano), cujas superfícies articulares são reciprocamente curvas. 

Está associada ao ligamento iliolombar. 

Junção sacrococcígea 

Esta é uma sínfise entre o ápice sagrado e a base coccígea, que estão unidos por um fino disco 

fibrocartilagíneo, mais espesso anteiror e posteriormente, que lateralmente. As suas superfícies estão 

parcialmente cobertas por cartilagem hialina. Se em vez de uma sínfise tivermos uma sinovial, o cóccix 

torna-se mais móvel. 

Articulações intercoccígeas 

Nos jovens, essas articulações são sínfises, sendo que os segmentos coccígeos estão unidos por finos 

discos de fibrocartilagem e ligamentos. Em adulto os segmentos fundem-se, mais cedo nos homens que 

nas mulheres. Por vezes, entre o primeiro e o segundo segmentos a articulação é sinovial. 
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Articulações da coluna vertebral com o osso occipital 

Articulações atlanto-axiais 

O atlas articula-se com o áxis através de três 

articulações sinoviais – duas entre as massas 

laterais e uma mediana complexa entre o dente 

do áxis e o arco anterior (funcionando como 

pivot entre as duas primeiras). As faces 

articulares são planares. As cápsulas articulares 

estão ligadas às margens articulares e são finas 

e soltas. 

Anteriormente os corpos vertebrais estão 

ligados pelo ligamento longitudinal anterior. O 

ligamento transverso do atlas é uma banda 

forte e larga, que dá a volta ao arco do atlas, 

por detrás do dente. Está ligado lateralmente a 

dois tubérculos do atlas e consiste inteiramente 

em fibras de colagénio. O ligamento cruciforme 

é constituído por um feixe transverso e por 

dois feixes longitudinais.  

Articulações atlanto-occipitais 

O atlas está ligado ao osso occipital (informação 

sobre o osso occipital pode ser encontrada na 

página 204) por um par de articulações 

sinoviais do tipo elipsóide (bi-axiais, permitindo 

movimentos angulares). Os ossos estão ligados 

por um par de cápsulas e pelas membranas 

atlanto-occipital anterior e posterior. As 

cápsulas articulares são mais espessas 

posteriormente e lateralmente. Relativamente 

aos ligamentos, a membrana atlanto-occipital 

anterior é uma estrutura fibrosa larga e densa 

que liga o bordo anterior do buraco occipital ao bordo superior do arco anterior do atlas. Medialmente é 

fortalecida por uma corda mediana, que não é mais que o ligamento longitudinal anterior. Quanto à 

membrana atlanto-occipital posterior, esta é uma estrutura larga, mas pouco espessa e liga a região 

posterior do buraco occipital à superfície superior do arco posterior do atlas, misturando-se 

lateralmente com as cápsulas das articulações.  

Ligação áxis-occipital:  

Entre o áxis e o osso occipital, existem vários ligamentos a ser considerados. 

Membrana tectoria  

A membrana tectoria é a continuação do ligamento longitudinal posterior, estendendo-se dentro do 

canal vertebral. As suas lâminas superiores e profundas estão presas à superfície posterior do corpo 
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axial. Ambas ascendem até ao buraco occipital, sendo que a membrana é separada do ligamento 

cruciforme do atlas, por uma camada fina de tecido solto areolar e às vezes por uma bolsa. 

Ligamentos alares 

Os ligamentos alares são cordas espessas, que passam horizontalmente e lateralmente, da região do 

ápice do dente até à zona medial dos côndilos occipitais. Os ligamentos consistem em fibras de 

colagénio arranjadas em paralelo. Pensa-se que a sua função seja limitar a rotação atlanto-axial. 

Ligamento apical do dente 

O ligamento apical do dente estende-se por entre os ligamentos alares, desde o ápice do dente até à 

margem anterior do buraco occipital. Está separado da membrana atlanto-occipital e do cruciforme por 

blocos de tecido gordo, embora se misture com estas estruturas no buraco occipital e com os 

ligamentos alares no ápice do dente. 
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Ligamentos da coluna vertebral 

Ligamento anterior longitudinal 

Este ligamento estende-se anteriormente aos corpos vertebrais, sendo mais largo na região inferior e 

mais espesso e estreito na região torácica, que nas regiões cervicais e lombar. Estende-se da parte 

basilar do occipital até à região superior do sacro. Apresenta fibras fortemente aderentes aos discos 

intervertebrais. Este tipo de ligamentos “preenche” a concavidade das vértebras dando um aspecto 

plano ao perfil anterior vertebral. As fibras mais superficiais atravessam entre 3 a 4 vértebras. As 

intermédias, entre 2 a 3 e as mais profundas atravessam apenas 1. 

Ligamento posterior longitudinal 

Este ligamento encontra-se no canal vertebral, entre o corpo de C2 e o sacro, posteriormente à face 

posterior do corpo da vértebra. As suas fibras são separadas dos corpos vertebrais por um canal que 

transporta veias basivertebrais. A nível cervical e torácico superior, o ligamento é largo e de largura 

uniforme, mas a nível torácico inferior e na região lombar, o ligamento é largo nos discos intervertebrais 

e estreito na zona dos corpos vertebrais. As suas fibras superficiais abrangem entre três a quatro 

vértebras. As profundas, estendem-se por vértebras adjacentes. 

 

Ligamentos amarelos  

Os ligamentos amarelos, juntamente com os ligamentos interespinhosos, com os suprespinhosos e com 

os intertransversos, pertencem ao grupo dos chamados “ligamentos acessórios”. Estes ligamentos 

conectam as lâminas, estendendo-se até aos ligamentos interespinhosos. Estes ligamentos têm este 

nome pois são formados por tecido elástico amarelo, contudo, em peças secas aparentam uma cor 

negra. Os ligamentos amarelos são finos, largos e longos na região cervical, mais espessos na região 

torácica e ainda mais espessos na região lombar.  

Ligamentos interespinhosos 

Os ligamentos interespinhosos fazem a conexão entre as apófises espinhosas de duas vértebras, 

estendendo-se desde os ligamentos amarelos até aos ligamentos supraespinhosos, quando estes 

existem. Nas vértebras cervicais, não são evidentes, sendo substituídos por septos medianos do 

ligamento nucal, nas torácicas são estreitos e alongados e nas lombares são espessos e quadrilaterais 

dispondo-se em pares esquerdo e direito. 
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Ligamentos supraespinhosos 

Os ligamentos supraespinhosos são ligamentos fortes, existindo apenas de C7 a L3 ou L4. Abaixo de L4 

temos apenas fibras do músculo grande dorsal a substituir o ligamento. Acima de C7, temos a substituí-

los o ligamento nucal. 

Ligamentos intertransversos 

Estes ligamentos ligam as apófises transversas e consistem em algumas fibras irregulares. Na região 

lombar, essas são finas e membranosas e apenas lá são facilmente reconhecíveis. Na parte superior 

tendem a ser substituídos por músculos intertransversos. 

Ligamentos sacrococcígeos 

Os ligamentos sacrococcígeos unem o sacro ao cóccix. Encontramos um ligamento sacrococcígeo 

anterior e dois ligamentos sacrococcígeos posteriores - um ligamento sacrococcígeo posterior superior, 

que fecha o canal sagrado inferiormente e um ligamento sacrococcígeo posterior profundo, que 

corresponde ao ligamento longitudinal posterior. 
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Osso Ilíaco 

Os ossos ilíacos (ou ossos da anca) constituem, juntamente com o sacro, a 

cintura pélvica, cujos ossos não conseguem se movimentar 

independentemente, excepto durante o parto. A cintura tem como funções 

o suporte do peso, protecção das vísceras e ligação para o tronco e 

músculos dos membros. 

Os ossos ilíacos são constituídos por três partes – a maior é o ílio, que inclui 

a parte superior do acetábulo e a área sobre essa. O púbis é a região mais 

medial, unindo-se ao seu homólogo por uma sínfise (sínfise púbica 

cartilgaínea), formando a parte anterior do acetábulo. Já o ísquio inclui a 

parte inferior do acetábulo e a região que lhe é posteroinferior. 

O acetábulo é uma cavidade hemisférica lateral em forma de chávena, 

que se situa superolaterlamente do buraco obturador, inclinando-se 

anteroinferiormente. É a região onde se articula o fémur. O seu limite 

inferior é a incisura do acetábulo. Apresenta uma fossa do acetábulo 

rugosa e não articular e uma face semilunar, mais larga na doma, onde o 

peso é transmitido ao fémur. O púbis forma o quinto anterosuperior do 

acetábulo, o ísquio, a fossa e pouco mais que os 2/5 posteroinferiores da 

superfície articular. O ílio forma o restante. 

O buraco obturador situa-se entre o púbis e o ísquio e contacta 

superiormente com o sulco obturador do ramo superior da púbis, 

medialmente pelo corpo da púbis e pelo seu ramo inferior, inferiormente 

pelo ramo do ísquio e lateralmente pelo bordo anterior do corpo do 

ísquio. O buraco é grande e oval nos homens e pequeno e quase triangular nas mulheres. 

Púbis 

O púbis divide-se em corpo, que ocupa a parte anteromedial desse osso, ramo superior (desde o corpo 

até ao acetábulo) e ramo inferior (até ao ramo isquial). 

O corpo do púbis apresenta três faces – anterior, posterior e sinfisial (medial) e um bordo superior – a 

crista púbica. A face anterior dirige-se inferolateralmente. A face posterior é macia e dirige-se 

posterosuperiormente. A face sinfisial é oval e elongada. A crista púbica apresenta na sua terminação 

lateral um tubérculo – o tubérculo púbico, mas difícil de detectar nos homens.  

O ramo superior púbico dirige-se em direcção ao acetábulo. É triangular em secção e apresenta três 

faces – pectínea (anterior), estendendo-se desde o tubérculo púbico até ao ramo iliopúbico; pélvica 

(posterosuperior), inclinada medialmente e a face do obturador, que se estende desde a crista 

obturadora até ao bordo inferior. Desta região faz ainda parte o sulco obturador. 

O ramo inferior púbico é uma apófise inferolateral do corpo. Junta-se ao ramo do ísquio, onde pode 

haver uma junção mais destacada. Apresenta duas faces – anterolateral, contínua à do corpo púbico e 

posteromedial, também contínua com a do corpo, sendo convexa transversalmente. Internamente, 

pode-se dividir o ramo inferior púbico em faces medial, intermédia e lateral. 

O tubérculo púbico fornece ligação para a terminação medial do ligamento inguinal. A crista pectínea 

púbica é o bordo superior da face pectínea. 
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Ílio 

A parte superior do ílio engloba as faces glútea, sacropélvica e ilíaca (que é interna e se passa a designar 

por fossa ilíaca) e a parte inferior, engloba um pouco mais que os 2/5 superiores do acetábulo. A crista 

ilíaca é o bordo superior do ílio. As suas terminações são as espinhas ilíacas antero-superior e postero-

superior, não sendo, esta última, palpável. A crista ilíaca apresenta três lábios, um lábio externo, um 

lábio interno e uma zona intermédia. 

O bordo anterior desce desde a espinha ilíaca antero-superior até ao acetábulo. Inferiormente, sobre o 

acetábulo encontramos a espinha ilíaca antero-inferior. Já o bordo posterior, que é irregularmente 

curvo, desce desde a espinha ilíaca postero-superior até ao bordo posterior do ísquio, onde forma a 

incisura isquiática maior. Nesse bordo são visíveis a espinha ilíaca postero-inferior, na terminação de 

uma pequena incisura – a incisura isquiática menor.  

O bordo medial separa a fossa ilíaca e a face sacropélvica, sendo indistinto perto da crista ilíaca, rugoso 

na sua parte superior, aguçado e depois arredondado, atingindo a parte posterior do ramo iliopúbico. 

Quanto às faces, a face glútea, é uma área rugosa extensiva, localizando-se posterolateralmente e 

dirigindo-se inferiormente na sua parte posterior e inferolateralmente à frente, é limitada em cima pela 

crista ilíaca, por baixo pela fronteira superior do acetábulo e pelos bordos anterior e posterior. É 

convexa à frente e marcada por três linhas glúteas – posterior (mais curta), que termina em frente da 

espinha ilíaca postero-inferior e que é melhor definida superiormente; anterior (a mais longa), que 

começa na margem superior da incisura isquiática maior e a linha glútea inferior, geralmente bem 

marcada e que começa postero-superiormente à espinha ilíaca antero-inferior e termina perto do ápice 

da maior incisura isquiática. 

A fossa ilíaca é a concavidade interna do ílio, dirigindo-se anterosuperiormente. É limitada pela crista 

ilíaca, superiormente; em frente pelo bordo anterior e atrás pelo bordo medial, que a separa da face 

sacropélvica.  

A face sacropélvica é medial e postero-inferior à fossa, sendo limitada pelo bordo posterior, pelo bordo 

medial, pela crista ilíaca e pela linha de fusão entre o ílio e o ísquio. Esta face está dividida em 

tuberosidade ilíaca (área larga e rugosa por debaixo do segmento dorsal da crista ilíaca), face auricular 

(anteroinferior à tuberosidade, tendo forma de orelha e articulando com o sacro, apesar da face ser 

rugosa e irregular) e a face pélvica, anteroinferior à parte mais curva da face auricular.  

Ísquio 

O ísquio tem um corpo e um ramo. O corpo tem uma terminação superior e inferior e faces femoral, 

posterior e pélvica. A face femoral dirige-se para baixo, para a frente e para os lados, sendo a sua 

fronteira lateral, o limite lateral da tuberosidade isquiática. A face posterior, que se dirige 

superolateralmente é contínua com a face glútea do ílio. Inferiormente, esta face faz parte da 

tuberosidade isquiática (uma área larga e rugosa, na extremidade inferior do ísquio, onde se ligam os 

ligamentos sacrotuberosos). A face pélvica é macia e está de frente à cavidade pélvica. 
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O ramo isquiático, que ascende anteromedialmente tem faces anteroinferior e posterior, contínuas às 

correspondentes do ramo púbico inferior. O seu bordo inferior contribui para o arco pélvico. A espinha 

isquiática projecta-se para baixo e um pouco medialmente.  
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Articulações e ligamentos da pelve 

Sínfise púbica 

A sínfise púbica é uma articulação entre as faces sinfisiais (laterais) da púbis, sendo de natureza 

cartilagínea. A junção não é chata, mas marcada por curvas recíprocas. As faces articulares são cobertas 

com uma fina camada de cartilagem hialina, conectadas por fibrocartilagem que constitui o disco inter-

púbico.  

Este disco tem ligamentos associados, que o reforçam. O ligamento púbico anterior passa 

anteriormente, sendo composto por fibras de colagénio enterlaçantes. O ligamento púbico posterior 

designa as fibras posteriores. O ligamento púbico superior conecta os ossos, estendendo-se até aos 

tubérculos púbicos. O ligamento púbico arqueado é um arco espesso de fibras que conecta os bordos 

inferiores das superfícies púbicas sinfisiais. 

Articulação sacro-ilíaca 

Articulação sinovial entre as superfícies articulares do ilíaco e do sacro, sendo as faces articulares curvas 

e irregulares, estando cobertas por cartilagem hialina. 

O ligamento sacroilíaco anterior é apenas forte na conexão do terceiro segmento sagrado ao lado 

lateral do sulco pré-auricular, correspondendo a um aumento de espessura capsular. 

O ligamento sacroilíaco interósseo é a maior ligação entre os ossos, preenchendo o espaço irregular 

postero-superior à articulação. Está coberto superficialmente pelo ligamento sacroilíaco posterior.  

O ligamento sacroilíaco posterior cobre o ligamento sacroilíaco interósseo. Consiste em fascículos 

fracos ligando a crista sagrada à espinha ilíaca postero-superior. Apresenta duas porções, uma 

constituída por fibras mais curtas e que se encontra superiormente e outra constituída por fibras mais 

longas e que se encontra inferiormente. 

O ligamento sacroespinhoso é fino e triangular, partindo da espinha isquiática até às margens laterais 

do sacro e do cóccix. 

O ligamento sacrotuberoso vai desde a região lateral do sacro e da espinha ilíaca postero-superior até à 

tuberosidade isquiática. Apresenta fibras oblíquas, que se estreitam a meio e se alargam nas regiões de 

contacto. Na sua região inferior, termina como apófise falciforme. 

O ligamento iliolombar conecta a apófise transversa da quinta vértebra lombar (e às vezes está um 

pouco ligada à quarta) até ao osso ilíaco por duas bandas – uma inferior que atinge a margem posterior 

da fossa ilíaca e uma superior para a crista ilíaca anterior à articulação sacroilíaca.  
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Pelve 

A pelve é dividida em verdadeira pelve e falsa pelve, pelas linhas terminais e pelo promontório sagrado 

(as linhas terminais incluem a linha arqueada, a iminência ilío-púbica, a linha pectínea e a crista púbica). 

O espaço aí delimitado é designado por abertura pélvica superior (pelvic inlet). As linhas terminais e o 

promontório sagrado constituem o rebordo pélvico. 

Abertura pélvica superior 

A abertura pélvica superior pode ser redonda ou oval e é “empurrada” posteriormente pelo 

promontório sagrado. Apresenta três diâmetros anatómicos: 

 Diâmetro anteroposterior (conjugado verdadeiro) – Mede-se entre os pontos médios do 

bordo superior da sínfise púbica e do promontório sagrado. É maior nos indivíduos do sexo 

feminino que do masculino. Este é o menor diâmetro anatómico nesta abertura. 

 Diâmetro transverso – Maior distância entre dois pontos similares em lados opostos do 

rebordo pélvico, sendo descaradamente maior nas mulheres que nos homens. Este é o maior 

diâmetro anatómico nesta abertura. 

 Diâmetro oblíquo – Do ramo iliopúbico até à articulação sacroilíaca oposta, sendo um pouco 

maior nos indivíduos do sexo feminino. 

Como diâmetros, com interesse obstétrico ainda apresenta: 

 Diâmetro conjugado obstétrico – Diâmtero anteroposterior, que vai da ponta do promontório 

sagrado até ao ponto mais saliente da região posterior da sínfise púbica (cerca de um 

centímetro inferiormente ao seu bordo superior). É cerca de meio centímetro mais pequeno 

que o diâmetro conjugado verdadeiro. 

 Diâmetro conjugado diagonal – Diâmetro anteroposterior, que vai do promontório sagrado ao 

bordo inferior da sínfise púbica. É por isso maior que o diâmetro conjugado verdadeiro. 

 Diâmetro transverso obstétrico – É um pouco menor que o diâmetro transverso. 

Cavidade pélvica menor 

A cavidade pélvica menor é delimitada anteroinferiormente pelo púbis, pelos seus ramos e pela sínfise. 

Posteriormente, onde esta é maior, é delimitada pela face anterior do sacro e do cóccix. Lateralmente, 

de cada lado, os seus bordos são a região pélvica de transição entre o ísquio e o ílio. Os diâmetros da 

cavidade pélvica verdadeira são medidos, aproximadamente ao nível médio. Dessa forma, temos como 

diâmetros: 

 Diâmetro anteroposterior – Entre os pontos médios de S3 até à face posterior da sínfise 

púbica, sendo descaradamente maior nos indivíduos do sexo feminino. 

 Diâmetro transverso – Distância transversa maior entre as paredes dos lados da cavidade, 

sendo por vezes a maior distância transversa de toda a cavidade. É ligeiramente maior nos 

indivíduos do sexo feminino, onde é o seu menor diâmetro (nos homens, o menor é o 

anteroposterior) 

 Diâmetro oblíquo – Distância do ponto mais inferior de uma articulação sacro-ilíaca, até ao 

ponto médio da membrana obturadora contra-lateral. É maior nos indivíduos do sexo feminino, 

onde é o seu maior diâmetro (nos homens, o maior diâmetro é o transverso). 
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Abertura pélvica inferior 

A abertura pélvica inferior (pelvic outlet) encontra-se anteriormente ao cóccix e sacro e é ladeada pelas 

tuberosidades isquiáticas, encontrando-se na convergência de três arcos vastos – o arco púbico 

(anteriormente) e, lateralmente, as incisuras isquiáticas, convertidas em buracos pelos ligamentos 

sacroespinhoso e sacrotuberoso. Esta abertura é mais irregular em contorno, relativamente à abertura 

pélvica superior, sendo rombóide na presença de ligamentos. Quanto a diâmetros, encontramos: 

 Diâmetro anteroposterior – Medido do ápice do cóccix até ao ponto médio do bordalete 

inferior da sínfise púbica. Por vezes, este é medido a partir do ponto mais inferior do sacro. 

Este diâmetro é consideravelmente maior nos indivíduos do sexo feminino, onde é o seu maior 

diâmetro, sendo simultaneamente o menor diâmetro dos indivíduos do sexo masculino. 

 Diâmetro transverso (bituberoso) – Medido entre as tuberosidades isquiáticas nos bordos 

inferiores das suas faces mediais. É igualmente descaradamente maior nos indivíduos do sexo 

feminino, mas é um ponto crítico, aquando do parto. 

 Diâmetro oblíquo – Medido entre o ponto médio do ligamento sacrotuberoso de um lado até à 

junção ísquiopúbica do lado oposto. É maior nos indivíduos do sexo feminino. 

As variações de diâmetros entre homens e mulheres são então maiores na abertura pélvica inferior, 

logicamente, devido ao parto. Mesmo assim, esta abertura será o ponto crítico para a passagem do feto. 

 

Tipos de pelve 

 Pelve ginecóide – Tradicional nos indivíduos 

ocidentais do sexo feminino. O rebordo pélvico 

tem forma de coração. 

 Pelve antropóide – Apresenta um diâmetro 

anteroposterior maior e por isso tem forma 

oval. É mais comum nas mulheres de origem 

africana e nas crianças. 

 Pelve platipelóide – É achatada e oval e muito 

rara, sendo que o diâmetro transverso 

ultrapassa descaradamente o anterosiprior. 

 Pelve andróide – Apresenta um rebordo 

pélvico triangular e é típica dos indivíduos do 

sexo masculino. 
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Dimorfismo sexual na pelve 

 Sexo masculino Sexo feminino 

Sacro Mais estreito e mais curvo Mais largo e menos curvo 

Asas do sacro Mais estreitas Mais largas 

Crista ilíaca Mais rugosa e mais inclinada Mais ténue e menos curva 

Diâmetro acetabular Maior Menor 

Buraco obturador Maior e oval Menor e triangular 

Arco subpúbico Ângulo de 50-60º Ângulo de 80º-85º 

Espinhas isquiáticas Mais próximas Mais afastadas 

Robustez Mais robusta Menos robusta 

Acidentes anatómicos Mais visíveis e marcados Mais ténues 

Tipo de pelve mais frequente Andróide Ginecóide 

Estrutura pélvica no geral Cónica Cilíndrica 
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Músculos das Goteiras Vertebrais e da Nuca 

Erector da espinha 

Grande massa musculo-tendinosa que consiste em fascículos que assumem ligações sistemáticas às 

partes homólogas do crânio, das vértebras cervicais, lombares e torácicas. Os músculos individuais são 

definidos pelas ligações dos seus fascículos e pelas regiões que abrangem. Sendo assim, temos como 

músculos e partes regionais: 

Espinhal Longuíssimo Iliocostal 

Espinhal torácico Longuíssimo da cabeça Iliocostal do 

pescoço 

Espinhal do pescoço Longuíssimo do pescoço Iliocostal torácico 

Espinhal da cabeça Longuíssimo torácico Iliocostal lombar 

 

Espinhal 

 

Espinhal torácico é a porção mais medial de erector da espinha, na região torácica. Consiste em 

fascículos que se inserem nas apófises espinhosas das vértebras torácicas superiores, tendo origem nas 

das últimas duas vértebras torácicas e primeiras duas lombares. Os fascículos, de número variável, estão 

arranjados numa série de arcos cada vez mais longos e chatos. Lateralmente, esta porção mistura-se 

com longuíssimo torácico. 

 

Nas restantes regiões, este músculo está mal desenvolvido, sendo irregular. Espinhal do pescoço, 

quando presente, consiste em fibras que se inserem variadamente nas apófises espinhosas do áxis e de 

C3 e C4, partindo da parte inferior do ligamento nucal e na apófise espinhosa de C7. Já, o espinhal da 

cabeça consiste em fibras ocasionais de semi-espinhal da cabeça que partem das apófises espinhosas de 

C7 e T1. 

 

Longuíssimo 

 
Este, que é o componente central do erector da espinha, assume uma série de ligações em locais 

homólogos à junção entre os elementos transversos e costais do segmento, sendo esses locais 

assinalados, nas torácicas, pela ponta da apófise transversa e pela superfície posterior adjacente da 

costela. Já nas cervicais é pela apófise transversa e tubérculo posterior e, finalmente, nas lombares pela 

apófise acessória e pela metade medial da apófise transversa. 

 

Longuíssimo da cabeça é uma banda achatada e estreita que se fixa no bordo posterior da apófise 

mastóide, estando coberto pelo esplénio da cabeça e pelo esternocleidomatoideu e tendo origem por 

uma série de tendões, nas apófises transversas das últimas 3 ou 4 cervicais e 4 torácicas superiores. 

 

Longuíssimo do pescoço é um músculo fino e longo que se insere nos tubérculos das apófises 

transversas de C2 a C6, por tendões. Desce para a região torácica por entre tendões de longuíssimo da 

cabeça e longuíssimo torácico, tendo origem, de novo por tendões, nas apófises transversas das 4 ou 5 

primeiras torácicas. 
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 Longuíssimo torácico é o maior 

componente do erector da espinha, 

consistindo em inúmeros fascículos 

pequenos, agregados de maneira a 

produzir um músculo muito longo e por 

vezes espesso. Tem partes torácica e 

lombar. A parte lombar é formada por 

feixes musculares, que se inserem nas 

apófises acessórias e pela parte medial 

da superfície posterior das apófises 

transversas, de cada vértebra lombar. 

Os fascículos das primeiras quatro 

vértebras convergem num único tendão 

achatado, que cobre a superfície lateral 

do músculo, separando-o das fibras 

lombares do iliocostal, sendo isso 

chamado de aponevrose intermuscular 

lombar, algo que se inicia na região 

média lombar, com base larga e 

irregular, chegando inferiormente até 

um ponto truncado, que se insere na 

superfície medial do ílio. O fascículo da 

primeira lombar liga-se rostralmente e 

dorsalmente à aponevrose e sucessivos 

fascículos vão se depositando mais 

ventralmente e caudalmente. O 

fascículo da quinta vértebra lombar 

insere-se separadamente. 

 

A parte torácica consiste em fascículos 

que apresentam tendões rostrais e 

longos tendões caudais. Os quatro 

fascículos superiores estão fixos às 

pontas das primeiras 4 apófises 

transversas das vértebras torácicas. Os 

restantes têm tendões bífidos que 

partem da apófise transversa e da 

costela adjacente a cada um dos oito 

segmentos torácicos inferiores. Os 

tendões caudais longos agregam-se em 

paralelo, formando uma grande 

aponevrose. Os tendões dos fascículos 

mais superiores têm origem nas 

apófises transversas das lombares e nos 

seus ligamentos supraespinhosos.  
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Iliocostal 

 
Este é o componente mais lateral do erector da espinha, sendo que os seus fascículos estão ligados a 

lugares homólogos com as costelas. 

 

Iliocostal do pescoço consiste em fascículos que se fixam por tendões longos dos tubérculos posteriores 

de C4, C5 e C6. Estes descem sobre a região posterior do tórax, tendo origem nas 3ª à 6ª costelas. 

 

Iliocostal torácico é um músculo estreito e fusiforme, cujas fibras se fixam à parte posterior das apófises 

transversas de C7 e dos bordos superiores dos ângulos das primeiras seis costelas. Encontra-se lateral a 

Iliocostal do pescoço e tem origem nos bordos superiores dos ângulos das últimas seis costelas. 

 

Iliocostal lombar apresenta numa parte lombar e torácica, sendo a parte lombar formada por fascículos 

carnudos que se inserem nas pontas das primeiras quatro apófises transversas lombares. Estes 

fascículos sobem pelo ílio, de forma laminada e têm origem na terminação medial da crista ilíaca e no 

segmento dorsal da crista ilíaca. A parte torácica consiste em 8 ou 9 fascículos pequenos que se inserem 

nas oito ou nove costelas inferiores, lateralmente a Iliocostal torácico, sob a forma de tendão em forma 

de fita. Cada componente muscular origina um tendão caudal, que se agregam para formar uma 

aponevrose dorsal, que cobre a parte lombar de Iliocostal lombar e tem origem, de forma linear, na 

terminação medial da crista ilíaca. 

 

Esplénio da cabeça 

O esplénio da cabeça inserem-se na apófise mastóide e na superfície rugosa do occipital, por baixo do 

terço lateral da linha superior nucal. As suas fibras deslocam-se inferior e medialmente, sendo que as 

mais inferiores têm origem nas pontas das apófises espinhosas de C7, nas primeiras três ou quatro 

torácicas e nos ligamentos supraespinhosos. O esplénio da cabeça cobre o semi-espinhal da cabeça e o 

longuíssimo da cabeça. 
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Esplénio do pescoço 

O esplénio do pescoço é confluente com esplénio da cabeça, mas cobre regiões mais inferiores do 

pescoço e região torácica. A sua inserção remonta às apófises transversas do atlas, na ponta das 

apófises transversas do áxis e nos tubérculos posteriores de C3. As suas fibras dirigem-se inferiormente 

e medialmente, ocorrendo a fixação nas apófises espinhosas de T3 a T6. Cobre as partes superiores de 

erector da espinha e os músculos semi-espinhais inferiores. 

Músculos transverso-espinhais 

O grupo de músculos transverso-espinhal consiste em músculos onde os fascículos estendem-se entre 

uma apófise espinhosa e os elementos transversos das vértebras, vários segmentos inferiores. Os 

músculos estão agrupados de acordo com o comprimento dos seus fascículos e da região que estes 

cobrem. 

Rotadores 

Os rotadores têm os fascículos mais 

curtos e profundo, espalhando-se 

por entre um e dois segmentos. 

Embora presentes expressamente a 

nível torácico, os rotadores são 

representados a nível do pescoço e 

torácico por fascículos mais 

profundos dos Multifidus. Os 

rotadores torácicos consistem em 

onze pares de músculos 

quadrilaterais pequenos, localizando-se o primeiro par, entre a primeira e a segunda vértebra torácica e 

o último entre a 11ª e a 12ª. Existem rotadores longos e curtos, sendo que os longos conectam a base 

da apófise espinhosa até à apófise transversa duas vértebras abaixo. Já os curtos ligam os bordos 

inferiores e a superfície lateral da lâmina até à parte posterior da apófise transversa da vértebra 

imediatamente inferior. 

Multifidus 

Os fascículos de multifidus abrangem entre dois a cinco vértebras, sendo que até às vértebras lombares 

superiores, os fascículos encontram-se lateralmente às apófises espinhosas, cobrindo as lâminas das 

vértebras. Contudo, na zona lombosagrada, os multifidus cobrem a superfície posterior do sacro. 

Este músculo é formado por vários fascículos, cuja inserção se prende com o bordo inferior da superfície 

lateral das apófises espinhosas e com a terminação inferior da sua ponta. As suas fibras orientam-se 

inferiormente, tendo origem nos elementos transversos das vértebras entre dois a cinco níveis abaixo 

(nas cervicais é nas apófises articulares superiores, nas torácicas é na superfície posterior das apófises 

transversas e nas lombares é nas apófises mamilares). Os fascículos que se estendem para além de L5 

inserem-se na superfície dorsal do sacro. 

Semi-espinhais 

Os músculos semi-espinhais são formados pelos fascículos mais longos do grupo transverso-espinhal. 

Dividem-se em semi-espinhal do pescoço (cuja inserção se prende com as apófises espinhosas de C2 a 

C5, cobrindo os seus segmentos, o multifidus cervicais e torácicos e tendo origem por fibras tendinosas 

ou musculares nas superfícies posteriores das cinco ou seis apófises transversas das vértebras torácicas),  
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semi-espinhal torácico (que consiste 

em fascículos musculares finos com 

tendões longos nas terminações, 

estando fixado às apófises 

espinhosas das duas últimas 

cervicais e primeiras quatro 

torácicas e às apófises transversas 

das vértebras de T6 a T10, cobrindo 

o multifidus torácico) e o semi-

espinhal da cabeça (que cobre o 

semi-espinhal do pescoço, 

remontando a sua inserção à parte 

medial da área entre as linhas nucais 

superior e inferior do osso occipital 

e originando-se sucessivamente das 

apófises articulares superiores das 

últimas vértebras cervicais e nas 

pontas das apófises transversas das 

seis ou sete vértebras torácicas 

superiores, por via de tendões 

achatados. Os fascículos dirigem-se 

inferiormente, lateralmente e 

anteriormente). Os semi-espinhais 

não estão presentes na região 

lombar, havendo somente vestígios 

dos seus tendões inferiores, por via 

dos ligamentos acessório-mamilares 

Interespinhais 

Os interespinhais são pequenos 

fascículos musculares, organizados 

em pares, que estão ligados aos 

ápices das espinhas das vértebras 

adjacentes, um em cada lado do 

ligamento interespinhoso (por vezes 

as cervicais espalham-se por mais de 

duas vértebras). São mais notórios 

na região do pescoço, consistindo 

em seis pares. Por vezes não existe 

um par de interespinhais entre T12 e 

L1 nem entre L5 e o sacro. 

Intertransversáros 

Os intertransversários são pequenos músculos existentes entre as apófises transversas das vértebras, 

estando melhor desenvolvidos na zona do pescoço, onde consistem em conjuntos anteriores e 

posteriores, separados por nervos.  
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Os músculos intertransversários posteriores dividem-se em slips mediais e laterais. Existem sete pares 

deste músculo e, normalmente seis pares dos intertransversários anteriores, visto que os presentes 

entre o atlas e o áxis estão frequentemente ausentes. Na região torácica, os intertransversários 

consistem em músculos únicos que se espalham por entre as apófises transversas das últimas três 

torácicas e de L1. Já na região lombar, estes músculos estão de novo organizados em dois conjuntos – os 

mediais, que conectam a apófise acessória de uma vértebra à mamilar da seguinte, e os laterais, cuja 

parte ventral liga as apófises transversas das vértebras lombares e cuja parte dorsal conecta as apófises 

acessórias às transversas da vértebra seguinte. 

Músculos suboccipitais 

Estes quatro pequenos músculos ligam o osso occipital, o atlas e o áxis posteriormente. Originam-se 

inferiormente à parte anterior do osso occipital, onde três dos seus músculos formam os bordos do 

triângulo sub-occipital – o recto posterior maior da cabeça situa-se superior e medialmente, o oblíquo 

superior da cabeça situa-se superior e lateralmente e o oblíquo inferior da cabeça situa-se inferior e 

lateralmente. 

 
Recto posterior maior da cabeça 

O recto posterior maior da cabeça está ligado por um tendão à espinha do áxis, ascendendo (e 

alargando) até se inserir na parte lateral da linha nucal inferior e na região do osso occipital abaixo. 

Como os músculos dos dois lados divergem superolateralmente, deixam um espaço triangular onde são 

visíveis, parte dos rectos posteriores menores da cabeça. 

Recto posterior menor da cabeça 

O recto posterior menor da cabeça está ligado por um fino tendão ao tubérculo do arco posterior do 

atlas, ascendendo e alargando até atingir a parte medial da linha inferior nucal e a parte do osso 

occipital entre essa linha e o buraco magno.  
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Oblíquo inferior da cabeça 

É o mais largo dos músculos oblíquos, deslocando-se lateralmente e um pouco superiormente desde a 

superfície lateral da espinha e da parte superior da lâmina do áxis até à face inferoposterior da apófise 

transversa do atlas. 

Oblíquo superior da cabeça 

Este músculo está ligado por fibras tendinosas à superfície superior da apófise transversa do atlas. 

Ascende dorsalmente, expandindo-se e inserindo-se no osso occipital entre as linhas nucais  superior e 

inferior, lateralmente à semi-espinhal da cabeça e sobrepondo-se à inserção do recto posterior maior da 

cabeça. 

O triângulo suboccipital 
 

O triângulo suboccipital está coberto medialmente por uma camada de tecido adiposo, encontrando-se 

mais profundamente à semi-espinhal da cabeça. Lateralmente, encontra-se por baixo de longuíssimo da 

cabeça e por vezes de esplénio da cabeça, ambos que se sobrepõe ao músculo oblíquo superior da 

cabeça.  

 

Ligamento nucal 

O ligamento nucal consiste num arranjo de tendões e fáscia entre os músculos posteriores do pescoço, 

nomeadamente uma rafe dorsal e uma porção septal mediana. A rafe estende-se superficialmente ao 

longo da linha média do pescoço, estando ligada superiormente à protuberância occipital externa e à 

ponta da apófise espinhosa de C7, inferiormente. O septo fascial mediano estende-se da superfície 

ventral do rafe dorsal, em direcção à coluna vertebral, separando os semi-espinhais da cabeça. A sua 

expansão lateral permite separar os semi-espinhais da cabeça dos multifidus e de semi-espinhal do 

pescoço. A continuação mediana do septo atinge as pontas das apófises espinhosas cervicais, 

estendendo-se até aos ligamentos amarelos das cervicais. O septo está ligado superiormente à crista 

occipital externa e ao tubérculo posterior do atlas, misturando-se com as membranas atlanto-occipital e 

atlanto-axial posteriores. 

O ligamento nucal não tem particular importância fisiológica nos seres humanos, contrariamente ao que 

acontece nos quadrúpedes, onde é o meio que lhes permite manter a cabeça levantada. 
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Tabela-síntese dos músculos das goteiras vertebrais e da nuca 

 

 

Origem Inserção Prof.*

Espinhal  torácico T11, T12, L1 e L2
Ap. Espinhosas  das  torácicas  

superiores

Espinhal  cervica l
Parte inferior do l igamento nucal  e 

Ap. Espinhosa de C7
Ap. Espinhosas  de C2, C3 e C4

Espinhal  da  cabeça Praticamente substi tuído por fi lamentos  de semi-espinhais  da  cabeça

Longuíss imo da cabeça Ap. Transversas  de C4-C7 e T1-T4 Bordo posterior da  apófise mastóide 

Longuíss imo cervica l Ap. Transversas  de T1-T5
Tubérculos  das  ap. Transversas  de C2-

C6

Longuíss imo torácico

Sup. Media l  do íl io (L.) e ap. 

Transversas  das  lombares  e seus  

l igamentos  supraespinhosos  (T.)

Ap. Acessórias  e parte media l  da  sup. 

Posterior das  ap. Transversas  das  

lombares  (L.) e pontas  das  ap. 

Transversas  de T1 a  T4 (T.)

I l iocosta l  cervica l 3ª-6ª costelas Tubérculos  posteriores  de C4-C6

Il iocosta l  torácico 3ª - 6ª costelas

Parte posterior das  ap. Transversas  de 

C7 e bordos  superiores  das  primeiras  

seis  costelas

Il iocosta l  lombar
Terminação media l  da  cris ta  i l íaca  (L. 

e T.)

Pontas  das  ap. Transversas  de L1-L4 

(L.) e oi to ou nove costelas  inferiores  

(T.)

Esplénio da  cabeça
Pontas  das  ap. espinhosas  de C7 e T1-

T4 e l igamentos  supra-espinhosos

Ap. mastóide e superfície rugosa  do 

occipi ta l

Esplénio cervica l Apófises  espinhosas  de T3 a  T6
Ap. transversas  do atlas  e áxis  e 

tubérculos  posteriores  de C3

Rotadores

Ap. Transversa  da  vértebra  Tγ (longos) 

e ap. Transversa  da  vértebra  Tβ 

(breves)

Ap. espinhosa da  vértebra  Tα (longos) 

e bordos  inferiores  e sup. Latera l  da  

Lâmina (breves)

Multi fendidos

Ap. Articulares  superiores  (C.), 

apófises  transversas  (T.) e apófises  

mami lares  (L.). Superfície dorsa l  do 

sacro (S.)

Bordo inferior das  ap. Espinhosas

Semi-espinhais

Ap. Transversas  das  torácicas  (C.), ap. 

Tr. de T6 a  T10 (T.) e ap. Articulares  

superiores  das  úl timas  v. cervica is  e 

pontas  das  ap. Transversas  de T1 a  T7

Ap. Espinhosas  de C2-C5 (C.), ap. Esp. 

de C6-C7  e T1-T4 (T.) e parte media l  da  

A. entre as  l inhas  nucais  (cb.)

Inter-espinhais Ligados  aos  ápices  das  espinhas  das  v. adjacentes , ladeando o l igamento

interespinhoso                                                                               

Intertransversários Entre as  ap. Transversas . Exis tem em conj. anteriores  e posteriores  na  C e L

Recto posterior maior da  

cabeça
Espinha do áxis Parte latera l  da  l inha nucal  inferior

Recto posterior menor 

da  cabeça
Tubérculo do arco posterior do atlas Parte media l  da  l inha nucal  inferior

Obl íquo inferior da  

cabeça

Superfície latera l  da  espinha e parte 

suprior da  lâmina do áxis

Face inferoposterior da  apófise 

transversa  do atlas

Obl íquo superior da  

cabeça

Superfície superior da  apófise 

transversa  do atlas

Entre a  l inha nucais  superior e 

inferior

Ligamento nucal Rafe l igada à  protuberância  occipi ta l  externa e à  ponta  da  ap. Espinhosa de C7

Septo fascia l  mediano l igado à  cris ta  oc. Externa e ao tubérculo posterior do atlas

* A profundidade está  ass ina lada por um código de cores , quanto mais  escuro o tom de azul , mais

profundo é o músculo
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Esterno 

O esterno é constituído 

por um manúbrio 

craniano, um corpo 

intermédio 

(mesosterno) e uma 

apófise  xifóide, que se 

dirige inferiormente. 

Até à puberdade o 

mesosterno consiste 

em quatro segmentos, 

as esténebras. O 

esterno dirige-se 

inferiormente e um 

pouco anteriormente, 

sendo convexo 

anteriormente e 

côncavo 

posteriormente. 

Manúbrio 

O manúbrio está ao 

nível de T3 e T4, sendo 

mais largo e grosso na 

parte superior. A superfície anterior é macia e transversalmente convexa e a superfície posterior é 

côncava e macia. O bordo superior é espesso, contendo uma apófise jugular central (à qual estão 

ligadas fibras do ligamento interclavicular), entre duas fossas ovais, as incisuras claviculares, que se 

articulam com os terminais esternais das clavículas. O bordo inferior é rugoso e oval e os bordos laterais 

estão marcados por uma depressão superior para a cartilagem da primeira costela, tendo inferiormente 

uma hemifaceta articular pequena, que articula com parte da cartilagem da segunda costela.  

Corpo 

O corpo está ao nível das vértebras T5-T9, sendo mais longo, estreito e fino que o manúbrio, sendo 

apenas mais largo no seu terminal inferior. A superfície anterior é quase chata, apresentando três linhas 

transversas. Podemos ter um buraco esternal entre a terceira e a quarta esténebras. A superfície 

posterior é ligeiramente côncava, apresentando três linhas transversas pouco distintas. O ângulo 

esternal permite a articulação do corpo com o manúbrio, através da articulação manubriosternal, 

marcada por um sulco transverso posterior. A terminação do corpo é contínua com a apófise xifóide. O 

ângulo inferior apresenta uma faceta, que juntamente com a apófise xifóide articula com a cartilagem 

da sétima costela. Lateralmente, encontramos várias incisuras para a cartilagem costal. 

Apófise xifóide 

A apófise xifóide é o elemento mais variável do esterno, podendo ser, larga e fina, pontiaguda, bífida, 

perfurada, curvada… É contínua com a parte inferior do corpo, na articulação xifosternal. Apresenta 

hemifacetas que articulam com a cartilagem da sétima costela. 
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Costelas 

Existem doze pares de 

costelas, que articulam 

posteriormente com a 

coluna vertebral, formando 

grande parte do esqueleto 

torácico. Podem ser menos, 

pela ausência do 12º par, 

ou mais, por causa de 

eventuais costelas cervicais 

ou lombares. Os primeiros 

sete pares estão ligados ao 

esterno por cartilagem 

costal, sendo designadas 

por verdadeiras costelas. Já 

as últimas cinco são 

chamadas de costelas 

falsas. As costelas 8 a 10, 

geralmente unem-se por 

cartilagem costal 

sobrejacente, enquanto as 

11ª e a 12ª, que são livres 

nas suas terminações 

anteriores, são chamadas 

de costelas “flutuantes”, 

algo que também pode 

acontecer na 10ª costela. 

Costela típica 

Uma costela típica tem um 

corpo, com terminais posterior e anterior. A extremidade anterior, ou costal, tem uma pequena 

depressão côncava para o terminal lateral da sua cartilagem. O corpo tem uma convexidade externa, 

sendo sulcado internamente perto do seu bordo inferior, que é aguçado; contrariamente ao superior, 

que é arredondado. A extremidade posterior, ou vertebral, tem uma cabeça, um colo e um tubérculo. A 

cabeça apresenta duas facetas, separadas por uma crista transversa. A faceta mais larga e inferior 

articula com o corpo da vértebra correspondente e a sua crista liga-se ao disco intervertebral acima 

desta. O colo é a parte chata anterior à apófise transversa correspondente, sendo oblíquo e dirigindo-se 

anterosuperiormente. O tubérculo, mais proeminente nas costelas superiores é posteroexterno na 

junção do pescoço com a raiz, sendo dividido em áreas articular medial e não-articular lateral. A parte 

articular apresenta uma faceta para a apófise transversa, que se caracteriza por ser pequena e oval. A 

área não-articular é mais rugosa por acção dos ligamentos. O ângulo da costela, por seu turno, 

corresponde à região onde se dá a curvatura desta. O corpo é fino e chato e tem faces externa e interna 

e bordos superior e inferior, sendo curva no ângulo posterior. A face interna é marcada por um sulco 

costal. 
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Primeira costela 

A primeira costela é a mais curva e, normalmente, a mais curta, sendo larga e achatada. Tem faces 

superior e inferior e bordos interno e externo. A cabeça da primeira costela é pequena e redonda, 

apresentando uma faceta quase circular. O colo é redondo e ascende posterolateralmente, coincidindo 

a sua localização, com a do ângulo. O tubérculo é largo e proeminente e medialmente, uma faceta oval 

articula com a apófise transversa de T1. A superfície superior da raiz é cruzada por dois sulcos – o sulco 

para artéria subclávia (mais próximo da cabeça da costela) e o sulco para a veia subclávia – entre os 

quais encontramos o tubérculo escaleno. O bordo externo é convexo e o interno é côncavo e fino. 

Segunda costela 

A segunda costela tem o dobro do comprimento na primeira e uma curvatura similar. A área não-

articular do tubérculo é pequena e o ângulo é ténue e perto do tubérculo. A face externa do corpo é 

convexa e a face interna é macia e côncava, dirigindo-se inferomedialmente, apresentando 

posteriormente um pequeno sulco costal. A segunda costela apresenta ainda uma tuberosidade – a 

tuberosidade serreada, onde se insere o serreado anterior 

Décima costela 

Esta costela tem apenas uma faceta na sua cabeça. 

Décima-primeira e décima-segunda costelas 

Ambas as costelas têm apenas uma faceta na sua cabeça, não têm pescoço nem tubérculo. A 12ª costela 

é muito mais pequena e não têm sulco costal nem ângulo. 
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Ossificação das vértebras, osso ilíaco e esterno 
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Articulações do tórax 

 

Articulação manubriosternal 

A articulação manubriosternal situa-se entre o 

manúbrio e o corpo esternal, sendo 

normalmente uma sínfise. As superfícies 

ósseas estão cobertas por cartilagem hialina e 

ligadas por fibrocartilagem. A articulação 

manubriosternal está ligada por uma 

membrana fibrosa, envolvendo o osso inteiro.  

 

Articulação xifosternal 

A articulação entre a apófise xifóide e o corpo 

do esterno é uma sínfise. 

 

Articulações costovertebrais 

As cabeças das costelas articulam com os 

corpos vertebrais e os seus colos e tubérculos 

articulam com as apófises transversas (articulações costotransversas). 

As cabeças das costelas típicas articulam-se com as facetas das margens dos corpos vertebrais 

adjacentes e com os seus discos intervertebrais, sendo que a primeira e a décima, décima-primeira e 

décima-segunda costelas articulam com uma única vértebra por uma simples sinovial. Nas restantes, 

temos um ligamento intra-articular, que ao atravessar a articulação, produz um compartimento sinovial 

duplo, sendo a articulação classificada simultaneamente com complexa e composta. Os ligamentos 

associados são capsulares, radiados e intra-articulares.  

Ligamentos radiados 

Os ligamentos radiados conectam as partes anteriores de cada cabeça costal aos corpos de duas 

vértebras e seu disco intervertebral interveniente. Cada um está ligado à cabeça, para além da sua 

superfície auricular. O ligamento radiado associado à primeira costela está ligado à C7 e a T1. Nas 

articulações da décima à décima-segunda costelas, que articulam com uma vértebra, o ligamento 

radiado está ligado à vértebra em causa e a uma acima. 

 

Ligamentos intra-articulares 

Banda curta e achatada, ligada lateralmente à crista entre as facetas articulares costais e medialmente 

ao disco intervertebral, dividindo a articulação. O ligamento está ausente na primeira, 10ª-12ª 

articulações. 

 

Articulações costotransversas 

A faceta de um tubérculo costal articula reciprocamente com a apófise transversa da sua vértebra 

correspondente. As últimas duas costelas não têm esta articulação. Os seus ligamentos são o capsular, 
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costotransverso, costotransverso superior, costotransverso lateral e acessório. A cápsula articular é fina 

e ligada às periferias articulares, sendo de natureza sinovial. 

 

Ligamento costotransverso 

Este ligamento preenche os buracos costotransversos entre o colo da costela e a sua apófise transversa 

adjacente correspondente. As suas numerosas pequenas fibras estendem-se da superfície rugosa 

posterior no colo à superfície anterior da apófise transversa. Este ligamento é rudimentar ou ausente 

nas últimas duas costelas. 

Ligamento costotransverso superior 

Este ligamento tem uma camada anterior e posterior. A camada anterior está ligada entre a crista do 

colo costal e a face inferior da apófise transversa superior e mistura-se lateralmente com a membrana 

intercostal interna. A camada posterior está ligada posteriormente ao colo costal, ascendendo 

posteromedialmente à apófise transversa em cima. A primeira costela não tem este ligamento. Na base 

da 12ª, existe ligamento lombocostal. 

Ligamento acessório 

Este ligamento está normalmente presente, sendo medial ao ligamento costotransverso superior. Estes 

feixes são variáveis nos seus pontos de inserção, passando normalmente de uma depressão medial a um 

tubérculo costal para a apófise articular inferior imediatamente superior. 

Ligamento costotransverso lateral 

Pequeno, espesso e forte. Vai desde o ápice das apófises transversas até à parte não-articular do 

tubérculo costal adjacente. 

Articulações esternocostais 

A cartilagem costal articula com pequenas concavidades nos bordos esternais laterais (articulações 

condroesternais). A primeira articulação esternocostal é uma variedade pouco usual de sinartrose. Da 

segunda à sétima, temos sinoviais. Os ligamentos envolvidos são capsulares, esternocostais radiados, 

intra-articular e costoxifóide. As cápsulas articulares são finas. 

Ligamentos esternocostais radiados 

Feixes largos e finos que partem das superfícies anterior e posterior das extremidades esternais das 

cartilagens costais das costelas verdadeiras para as superfícies esternais correspondentes. 

Ligamentos intra-articulares 

Os ligamentos intra-articulares são constantes apenas entre a segunda cartilagem das costelas e o 

esterno.  

Ligamentos costoxifóides 

Os ligamentos costoxifóides ligam as faces anterior e posterior da sétima cartilagem costal até às faces 

homólogas da apófise xifóide. 
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Músculos do tórax 

Associados ao tórax, temos como músculos intrínsecos, os intercostais, os subcostais, os transversos 

torácicos e os elevadores das costelas 

 

Músculos intercostais 

Os músculos intercostais consistem em múltiplas camadas finas de fibras tendinosas e musculares, que 

ocupam os espaços intercostais. Existem músculos intercostais externos, internos e íntimos. 

 

Intercostais externos 

Onze pares de intercostais externos estendem-se dos tubérculos das costelas, onde se misturam com as 

fibras posteriores dos ligamentos costotransversos superiores, perto das cartilagens costais, onde as 

fibras continuam para a frente, até ao esterno, como uma camada aponevrótica – a membrana 

intercostal externa. Cada músculo passa do bordo inferior de uma costela até ao bordo superior da 

costela abaixo.  

 

Intercostais internos 

Onze pares de intercostais iniciam-se 

anteriormente, no esterno, nos espaços entre 

a cartilagem das costelas verdadeiras e nas 

extremidades anteriores da cartilagem das 

falsas costelas. São mais espessos nessa parte 

intercartilagínea ou paraesternal. Continuam 

posteriormente até aos ângulos costais 

posteriores, onde são substituídos por uma 

camada aponevrótica – a membrana 

intercostal interna, que é contínua 

posteriormente com as fibras anteriores do 

ligamento costotransverso superior e 

anteriormente com a fáscia entre os músculos 

intercostais internos e externos. As fibras 

estão dirigidas obliquamente.  

 

Intercostais íntimos 

Os intercostais íntimos estão ligados às faces 

internas de duas costelas adjacentes. São 

insignificantes e por vezes ausentes nos níveis 

torácicos superiores, mas tornam-se cada vez 

mais substanciais abaixo desses níveis, 

estendendo-se tipicamente pelos dois quartos 

médios dos espaços intercostais inferiores. 

Posteriormente, os intercostais íntimos nesses 

espaços estão bem desenvolvidos. Não existe 

membrana intercostal íntima! 
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Músculos subcostais 

Os músculos subcostais consistem em fascículos aponevróticos e são apenas bem desenvolvidos na 

parte inferior do tórax. Cada fascículo desce da superfície interna de uma costela, perto do seu ângulo, 

até à superfície interna das segunda e terceira costelas abaixo. As suas fibras correm paralelamente às 

dos intercostais internos. 

 

Músculos transversos do tórax 

Estes músculos abrangem a superfície interna da parede anterior do tórax. Eles partem do terço inferior 

da superfície posterior do esterno, da apófise xifóide e da cartilagem costal das últimas três ou quatro 

costelas verdadeiras, perto das suas terminações esternais. As suas fibras divergem e ascendem 

lateralmente em slips que passam pelos bordos inferiores e superfícies interior da cartilagem costal das 

segunda à sexta costelas. As últimas fibras são horizontais, as intermédias são oblíquas e as superiores 

são quase verticais. 

 

Elevadores das costelas 

Os elevadores das costelas são fortes, existindo doze de cada lado. Partem das pontas das apófises 

transversas de C7 e de T1 a T11, passam obliquamente, inferiormente e lateralmente, em paralelo com 

os bordos posteriores dos intercostais externos. Cada um está ligado ao bordo superior e superfície 

externa da costela imediatamente abaixo da vértebra, de onde tem origem, entre o tubérculo e o 

ângulo. 

 

Músculos da respiração e do tórax 
  

    
Músculo Origem/ início 

Inserção/ 
terminação Função 

Diafragma 

Apófise xifóide (porção esternal), faces 
internas das seis últimas cartilagens costais 
(porção costal) e corpos vertebrais de L1-
L3/L1-L2 (respectivamente pilar direito e 

esquerdo da porção lombar) 

Tendão central 

A sua contracção 
permite aumentar o 
diâmetro vertical do 

tórax 

Músculos intercostais 
internos 

Esterno, deslocando-se por entre os 
espaços entre as cartilagens costais e 

costelas 

Ângulos costais 
posteriores 

Função inspiratória 
(parte 

intercartilagínea) e 
expiratória (parte 

interóssea) 
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Músculos intercostais 
externos 

Tubérculos das costelas Cartilagens costais Função inspiratória  

Músculos intercostais 
íntimos 

Origem, fim e função similar aos intercostais internos   

Subcostais Face interna de uma costela α 
Face interna de uma 

costela γ ou δ 
Deprimir as costelas 

Elevadores das costelas Pontas das ap. Trasnversas de C7 a T11 

Bordo superior e face 
externa da costela 

imediatamente abaixo 
(curtos) ou duas abaixo 

(longos) 

Elevar as costelas 

Transversos do tórax 
Apófise xifóide e face interna do bordo do 

esterno 
2ª à 6ª cartilagens 

costais 

Reprimir 
ligeiramente as 

costelas 

Serreado posterior 
superior 

Parte inferior do ligamento nucal, espinhas 
de C7-T2 e ligamentos supra-espinhosos 

Faces externas da 2ª à 
5ª costelas 

Elevação das 
costelas, mas com 

influência 
desprezível na 

respiração 

Serreado posterior inferior 
Espinhas de T11 a L3 e ligamentos 

supraespinhosos 

Bordos inferiores e 
faces externas das 

últimas quatro costelas 

Regressão das 
costelas, mas com 

influência 
desprezível na 

respiração 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnemónicas sobre músculos do tórax: 

- Músculos intercostais: Não há externo no esterno (não encontramos músculo intercostal externo 

na região do esterno. Apenas membrana. 

 A orientação das fibras dos músculos intercostais externos é do tipo “mãos nos bolsos”, 

contrariamente às dos internos e íntimos 
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Músculos e fáscias da parede abdominal anterior 

Os músculos anterolaterais do abdómen são o recto abdominal, o piramidal, os oblíquos externo e 

interno e o transverso abdominal, músculos que desempenham juntos as mesmas funções.  

Recto do abdómen 

O recto do abdómen é um músculo longo que se estende ao longo da parede abdominal anterior, sendo 

mais largo superiormente. Os rectos são separados medialmente pela linha alba. As fibras musculares 

do recto do abdómen são interrompidas por três bandas fibrosas, também designadas por intersecções 

tendinosas – uma situada ao nível do umbigo, outra perto do terminal livre da apófise xifóide e uma 

última, a meio caminho entre as duas anteriores. Por vezes existem intersecções incompletas abaixo do 

umbigo. O bordo medial do recto do abdómen está intrinsecamente relacionado com a linha alba e o 

seu bordo lateral pode ser visível na superfície da parede abdominal anterior, como linha semilunar, um 

sulco curvado, que se estende da ponta da 9ª cartilagem costal até ao tubérculo púbico. 

O recto do abdómen parte por dois tendões, o maior, lateral, está ligado à crista do púbis e pode ir para 

até à linha pectínea. O tendão medial entrelaça-se com o músculo contralateral e cobre a sínfise púbica. 

Superiormente, o recto do abdómen está ligado da quinta à sétima cartilagens costais e, por vezes, aos 

ligamentos costoxifóides. 

Bainha dos rectos 

O recto do abdómen está enclausurado numa bainha dos rectos, cuja porção anterior estende-se sobre 

a área total do músculo, fundindo-se com o periósseo dos ligamentos musculares e cuja porção 

posterior é somente completa nos dois terços superiores do músculo. No último terço, a camada 

posterior para aproximadamente a meio caminho entre o púbis e o umbigo. O bordo inferior da bainha 

posterior do recto é a linha arqueada. Abaixo desse nível, o recto do abdómen está envolvido 

posteriormente pela fáscia transversalis e tecido conectivo.  

O oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso do abdómen formam, cada um, uma aponevrose 

bilaminar nos seus bordos mediais – os folhetos anteriores correm obliquamente e superiormente e os 

posteriores correm obliquamente e inferiormente. A bainha anterior do recto é composta por folhetos 
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da aponevrose do oblíquo externo e do oblíquo interno, unidas. A bainha posterior do recto, por seu 

turno, é composta pelo folheto posterior da aponevrose do oblíquo interno e ambos os folhetos da 

aponevrose do transverso do abdómen. 

Linha alba 

A linha alba é uma rafe tendinosa que parte da apófise xifóide e se liga à sínfise púbica e à crista púbica. 

Encontra-se entre os dois rectos, sendo formada por fibras aponevróticas do oblíquo externo, oblíquo 

interno e transverso do abdómen, que se entrelaçam. O umbigo, encontra-se um pouco abaixo do 

ponto médio da linha alba, sendo que abaixo desta estrutura, a linha alba torna-se cada vez mais 

estreita, enquanto os músculos do recto convergem cada vez mais. Na sua extremidade, as fibras 

superficiais da linha alba ligam-se à sínfise púbica e as fibras profundas formam uma lamela triangular, 

ligada por detrás do recto do abdómen, até à face posterior das cristas púbicas. 

Vascularização 

O recto do abdómen é vascularizado pelas artérias epigástricas superior e inferior. Pequenos ramos 

terminais das três artérias intercostais posteriores inferiores, da artéria subcostal, das artérias lombar 

posterior e da circunflexa profunda podem fornecer alguma contribuição, formando pequenas 

anastomoses com os ramos laterais das artérias epigástricas. 

Inervação 

O recto do abdómen é inervado por ramos terminais dos ramos ventrais dos últimos seis ou sete nervos 

espinhais pelos nervos subcostais e intercostais inferiores. 

Músculo oblíquo externo 

Este músculo é o maior e mais superficiais dos três músculos abdominais laterais. Preenchendo a região 

anterolateral da zona abdominal, este músculo está ligado aos bordos inferiores e superfície externa das 

últimas oito costelas, seguindo as fibras, um rumo divergente, à medida que se aproximam dos seus 

pontos de fixação anteriores. As fibras provenientes das últimas duas costelas inserem-se na metade 

anterior do lábio externo da crista ilíaca, tendo as fibras uma direcção, enquanto as fibras provenientes 

de zonas mais superiores terminam na aponevrose anterior, estando o bordo posterior do músculo livre. 

O ligamento inguinal é formado pela aponevrose do oblíquo externo, estendendo-se entre a espinha 

ilíaca antero-superior e o tubérculo púbico. As fibras profundas dessa aponevrose aproximam-se ao 

ligamento inguinal obliquamente, por um ângulo de 10º-20º e ao atingirem o ligamento, as fibras 

aproximam-se medialmente, deslocando-se ao longo do ligamento até ao tubérculo púbico. As fibras 

mais profundas espalham-se posteromedialmente, inserindo-se na linha pectínea. 

Ligamento inguinal 

O ligamento inguinal é o bordo inferior da aponevrose do oblíquo externo, sendo que este ligamento 

espesso se desloca da espinha ilíaca antero-superior ao tubérculo púbico. A sua superfície abdominal é 

sulcada e forma o pavimento do canal inguinal. Este ligamento tem uma convexidade anterior e uma 

inferior, sendo contínuo com a fáscia lata no seu bordo inferior. A metade lateral é arredondada e mais 

oblíqua que a medial, que se alarga à medida que se aproxima do púbis, onde se torna mais horizontal e 

suporta o cordão espermático. Na sua terminação medial, algumas fibras não se ligam ao tubérculo 

púbico, mas estendem-se em duas direcções – posterolateralmente, para se ligar à linha pectínea e 

formar o ligamento lacunar e superomedialmente, por detrás do anel inguinal superficial e do oblíquo 
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externo, juntando-se à bainha dos rectos e linha alba. As fibras que se dirigem superomedialmente 

constituem a porção reflectida do ligamento inguinal. 

 

Vascularização 

O oblíquo externo é vascularizado por ramos inferiores das artérias intercostal posterior e subcostal, 

pelas artérias epigástricas superior e inferior, pelas artérias circunflexas superficiais e profundas e pelas 

artérias lombares posteriores. 

Inervação 

O oblíquo externo é inervado por ramos terminais dos cinco nervos intercostais inferiores e pelo nervo 

subcostal do ramo ventral dos seis nervos espinhais torácicos inferiores. 

Músculo oblíquo interno 

O músculo oblíquo interno situa-se profundamente ao oblíquo externo, na maioria do seu percurso, 

sendo mais fino que o oblíquo externo. As suas fibras partem dos dois terços laterais da superfície 

superior do ligamento inguinal (aí formam um ligamento comum com a fáscia ilíaca), lateralmente, dos 

dois terços anteriores da linha intermédia da crista ilíaca e posteriormente da fáscia toracolumbar. As 

fibras que partem do ligamento inguinal inserem-se nos bordos inferiores e pontas das últimas quarto 

ou três costelas e suas cartilagens, enquanto as fibras ligadas à crista ilíaca divergem e terminam na 

aponevrose anterior, que se ligam à cartilagem das costelas 7-9. Por fim, existem fibras que partem do 

ligamento inguinal e que se deslocam inferomedailmente, ao longo do cordão espermático ou do 

ligamento redondo do útero, fixando-se na parte medial da linha pectínea e na crista púbica, formando 

o tendão conjunto, ou foice inguinal. 

Vascularização 

O oblíquo externo é vascularização por ramos inferiores das artérias intercostal posterior e subcostal, 

pelas artérias epigástricas superior e inferior, pelas artérias circunflexas superficiais e profundas e pelas 

artérias lombares posteriores. 

Inervação 

O oblíquo externo é inervado por ramos terminais dos cinco nervos intercostais inferiores e pelo nervo 

subcostal do ramo ventral dos seis nervos espinhais torácicos inferiores, havendo pequena contribuição 

dos nervos iliohipogástrico e ilioinguinal do ramo ventral do primeiro nervo espinhal lombar. 

Músculo transverso do abdómen 

O músculo transverso do abdómen é o mais profundo dos músculos abdominais laterais. Está ligado ao 

terço lateral do ligamento inguinal e à fáscia ilíaca associada, aos dois terços anteriores do lábio interno 

da crista ilíaca e à fáscia toracolumbar, entre a crista ilíaca e a 12ª costela e faces internas das últimas 

seis cartilagens costais, terminando este músculo numa aponevrose anterior. As fibras mais inferiores 

deslocam-se inferomedialmente, inserindo-se na crista púbica e linha pectínea, para formar o tendão 

conjunto. O resto da aponevrose passa medialmente, misturando-se as suas fibras com a linha alba. O 

músculo transverso do abdómen desloca-se posteriormente ao folheto posterior da bainha dos rectos. 
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Tendão conjunto 

O tendão conjunto é formado pelas fibras inferiores do oblíquo interno e pela parte inferior da 

aponevrose do músculo transverso do abdómen. Está ligado à crista púbica e à linha pectínea, 

descendo por detrás do anel inguinal superficial e reforçando a porção medial da parede posterior do 

canal inguinal. 

Canal inguinal 

O canal inguinal está descrito na página 43. 

Ligamento lacunar 

O ligamento lacunar é uma banda triangular espessa, situada posteriormente à terminação medial do 

ligamento inguinal, medindo cerca de 2 cm, da base ao ápice. É formado por fibras do terminal medial 

do ligamento inguinal e por fibras da fáscia lata da coxa. As fibras inguinais deslocam-se 

posterolateralmente para o terminal medial da linha pectínea e são contínuas com a fáscia pectínea. 

Este ligamento, que tem forma aproximadamente triangular, tem um bordo lateral curvo, que forma o 

bordo medial do canal femoral. O ápice do triângulo está ligado ao tubérculo púbico. 

Piramidal 

Pequeno músculo triangular que se situa em frente da parte inferior do recto do abdómen, dentro da 

bainha do recto. Está ligado por fibras tendinosas à frente do púbis e, por fibras ligamentosas, à frente 

da sínfise. Este músculo diminui de tamanho, enquanto se dirige superiormente, terminando num ápice 

pontiagudo, medial à linha alba. 

Vascularização 

O músculo piramidal é abastecido por ramos da artéria epigástrica inferior, com alguma contribuição da 

artéria circunflexa profunda.  

Inervação 

Piramidal é abastecido pelos ramos terminais do nervo subcostal, que é o ramo ventral do 12º nervo 

espinhal torácico. 

Cremaster 

O cremaster consistem em fascículos de músculo solto que se dispõe ao longo do cordão espermático. A 

sua espessura é variável, podendo formar uma fáscia cremastérica – uma cobertura incompleta em 

torno do cordão. O músculo liga-se ao bordo inferomedial do oblíquo interno e do transverso do 

abdómen, podendo-se ligar por tendões ao ligamento inguinal. A porção medial está ligada ao tubérculo 

púbico e à crista púbica. Nos indivíduos do sexo feminino, algumas fibras descendo do ligamento 

redondo do útero, representam a parte lateral do cremaster, podendo a parte medial estar ausente. 

 

 

 

 

Mnemónicas sobre músculos da parede antero-lateral do abdominal: 

- Orientação das fibras: O oblíquo externo tem orientação em “mãos nos bolsos” 

(inferomedialmente), enquanto o oblíquo interno tem orientação em “mãos a rezar” 

(superomedialmente). Esta orientação cruzada permite aumentar a eficiência com que estes 

músculos contêm as vísceras. 
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Músculos da parede antero-lateral do abdómen  
 

    Músculo Origem Inserção Função 

Recto do 
abdómen 

5ª-7ª cartilagens costais 
Crista púbica (por vezes linha 
pectínea e tubérculo púbico) 

Contribui para a flexão do 
tronco e manutenção do 

tónus da parede abdominal 

Oblíquo 
externo 

Faces externas e bordos inferiores das 
últimas oito costelas 

Termina como ligamento inguinal Flexão e rotação do tronco 

Oblíquo interno 
Bordos inferiores e pontas das últimas 

quatro costelas e suas cartilagens 

Crista púbica e linha pectínea 
(tendão conjunto), ligamento 
inguinal e fáscia toracolombar 

Flexão e rotação ipsilateral 
do tronco 

Transverso do 
abdómen 

Camada posterior da bainha dos rectos 
Crista púbica e linha pectínea 
(tendão conjunto), ligamento 
inguinal e fáscia toracolombar 

Aumento da tensão 
abdominal 

Piramidal Sínfise púbica Linha alba 
Aumentar a tensão na linha 

alba 

Psoas maior 

Faces anteriores e bordos inferiores 
das apófises transversas das v. 

lombares (posteriormente) e corpos 
de vértebras adjacentes e 

respectivos discos de T12 a L5 
(anteriores) 

Trocânter menor 
Flexão da articulação coxo-
femoral e flexão da coluna 

sob resistência 

Psoas menor Corpo de T12 e L1 e respectivo disco 
Ramo ilío-púbico, fáscia ilíaca 

e face pectínea do púbis 
  

Ilíaco 

2/3 superiores da concavidade da 
fossa ilíaca, lábio interno da crista 

ilíaca, ligamentos sacroilíaco anterior 
e iliolombar e parte lateral do sacro. 

Continuação com o psoas 
maior, como iliopsoas 

Flexão da articulação coxo-
femoral  

Quadrado 
lombar 

Metade medial do bordo inferior da 12ª 
costela e ápices das apófises  transversas 

de L1-L4  

Ligamento iliolombar e crista 
ilíaca 

Dá fixação ao diafragma e 
facilita a sua contracção; 
Flexão latreral do tronco 
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Canal Inguinal 

O canal inguinal é um hiato nos tecidos da parede abdominal anterior, sendo um túnel oblíquo com 

anéis (aberturas) superficial e profunda. Contém o cordão espermático, nos indivíduos do sexo 

masculino, o ligamento redondo do útero, nos indivíduos do sexo feminino, o nervo ilioinguinal e o ramo 

genital do nervo genitofemoral. 

O anel inguinal superficial encontra-se na aponevrose do oblíquo externo, sobre e lateralmente à crista 

do púbis. O anel é triangular e encontra-se no terço medial do ligamento inguinal – a sua base encontra-

se ao longo da crista do púbis e ladeando-a encontramos os pilares do anel inguinal. O pilar lateral é 

mais espesso e o pilar medial é menos espesso. Entre os pilares, encontramos as fibras intercrurais. 

O reforço do anel superficial e da extremidade medial da parede anterior do canal (regiões mais fracas 

do canal) é levada a cabo pelo tendão conjunto e pela porção reflectida do ligamento inguinal. A região 

onde não ocorre esse reforço é a região mais frágil do anel inguinal superficial. 

O anel inguinal profundo situa-se na fáscia transversalis, a meio caminho entre a espinha ilíaca-

anterosuperior e a sínfise púbica, a cerca de 1,25 cm sobre o ligamento inguinal é oval, estando 

relacionado superiormente com o bordo arqueado inferior do transverso do abdómen e medialmente 

com os vasos epigástricos inferiores e com o ligamento interfoveolar. 

Bordos do canal inguinal: 

Anteriores: Pele, fáscia superficial e aponevrose do oblíquo externo. 

Posteriores: Porção reflectida do ligamento inguinal, tendão conjunto e fáscia transversalis 

Superiores: Fibras arqueadas do oblíquo interno e transverso do abdómen (tendão conjunto) 

Inferiores: União da fáscia transversalis com o ligamento inguinal e, na sua extremidade medial, o 

ligamento lacunar. 

Relações: 

Os vasos epigástricos inferiores mantêm importantes relações em termos posteriores com a 

extremidade medial do canal. Estes encontram-se na fáscia tranvsersalis, enquanto ascendem 

obliquamente posteriormente à foice inguinal até à porção posterior da bainha dos rectos. A artéria 

epigástrica inferior é um vaso que indica se as hérnias ocorridas ao nível inguinal são directas 

(encontrando-se, nesse caso, laterais à hérnia) ou indirectas (encontrando-se mediais). 

O triângulo inguinal encontra-se na porção posterior do canal, é delimitado inferiormente pela metade 

medial do ligamento inguinal, medialmente pelo bordo lateral inferior do recto abdominal e 

lateralmente pela artéria epigástrica inferior.  

O ligamento lacunar é um feixe triangular espesso que se encontra, sobretudo, posterior à extremidade 

medial do ligamento inguinal. O ápice do triângulo encontra-se ligado ao tubérculo púbico, enquanto a 

base se encontra ligada à extremidade medial da linha pectínea. 

O tendão conjunto, ou foice inguinal, é formado pelas fibras inferiores do oblíquo interno e parte 

inferior da aponevrose do transverso do abdómen. Está ligado à crista púbica e à linha pectínea. Desce 

por entre o anel inguinal superficial, reforçando a porção medial da parede posterior do canal inguinal. 
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Outros pontos de fragilidade na proximidade: 

 

Triângulo femoral 

 

 Base: Ligamento inguinal 

 Bordo lateral: Sartório (bordo medial) 

 Bordo medial: Aductor longo (bordo medial) 

 Pavimento: Iliopsas, pectíneo e aductor longo 

 Tecto: Fáscia lata 

 

Anel femoral 

 

 Bordo anterior: Ligamento inguinal 

 Bordo posterior: Pectíneo, e ligamento pectíneo 

 Bordo medial: Bordo lateral do ligamento lacunar 

 Bordo lateral: Veia femoral 

 

Triângulo lombar 

 

 Bordo lateral: Bordo posterior livre do oblíquo externo 

 Bordo medial: Bordo inferior livre do grande dorsal 

 Pavimento: Oblíquo interno 
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Músculos da parede abdominal posterior 

Músculo quadrado lombar 

O músculo quadrado lombar tem forma de quadrilátero irregular, sendo mais largo no seu ponto de 

inserção inferior que no superior. 

Este músculo está inserido inferiormente por fibras apronevróticas ao ligamento iliolombar e à porção 

adjacente da crista ilíaca. O ponto de inserção superior é para a metade medial do bordo inferior da 12ª 

costela e, por 4 tendões, aos ápices das apófises transversas das 4 primeiras vértebras lombares e por 

vezes da última torácica. Anteriormente a este músculo encontramos o cólon, os rins, psoas major e 

menor e o diafragma.  

Psoas maior 

Psoas maior tem vários locais de ligação abdominal. Posteriormente, essas zonas de ligação prendem-se 

com as superfícies anteriores e bordos inferiores das apófises transversas de todas as vértebras 

lombares. O músculo que sai desses pontos de inserção é designado por massa posterior. Quanto à 

massa anterior de Psoas maior, esta consiste em dois grupos diferentes de inserções – a primeira parte 

é constituída por 5 slips de músculo ligado aos corpos de duas vértebras adjacentes e ao seu disco 

intervertebral (de T12 a L5). A segunda parte consiste numa série de arcos tendinosos estendendo-se 

pelas partes estreitas dos corpos das cinco vértebras lombares. 

Psoas menor 

Este músculo está muitas vezes ausente, mas quando está presente, situa-se anteriormente a psoas 

maior. Parte dos lados dos corpos vertebrais de T12 e L1 e do disco entre elas, terminando num tendão 

chato e longo ligado à linha pectínea, eminência ilioectínea e fáscia ilíaca. 

Ilíaco 

Músculo de forma triangular que parte dos 2/3 

superiores da concavidade da fossa ilíaca, do lábio 

interno da crista ilíaca, dos ligamentos sacroilíaco 

anterior e iliolombar e da superfície superior da 

parte lateral do sacro. Atinge as espinhas ilíacas 

anterosuperior e anteroinferior. 

Fáscia psoas 

Psoas maior está enclausurado numa camada de 

fáscia sobre a sua superfície anterior. O bordo medial 

é contínuo com os ligamentos do músculo às 

apófises transversas das lombares, aos seus corpos 

vertebrais e arcos tendinosos. Superiormente, a 

fáscia participa no ligamento medial arqueado. 

Lateralmente, a fáscia mistura-se sobre o quadrado 

lombar na parte superior do músculo. Separa a 

massa anterior de psoas maior das estruturas 

retroperitoneal, sobe esta. A fáscia estende-se até à 

coxa e é indistinguível da fáscia ilíaca. 
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Músculos e fáscias da pelve 

Os músculos que partem da pelve formam dois grupos: O piriforme e o obturador interno são 

geralmente considerados parte do membro inferior. O elevador do ânus e o coccígeo formam o 

diafragma pélvico e delineiam o limite inferior da pelve verdadeira.  

Piriforme 

O piriforme faz parte da parede posterolateral da verdadeira pelve e está ligado à superfície anterior do 

sacro, à superfície glútea do ílio (perto da espinha ilíaca postero-inferior, à cápsula da articulação 

sacroilíaca e por vezes à parte superior da superfície pélvica do ligamento sacro-tuberoso, passando 

pelo buraco isquiático maior. 

Obturador interno 

O obturador interno e a fáscia existente na sua superfície superior pélvica faz parte da parede 

anterolateral da pelve verdadeira. Está ligado a estruturas que rodeiam o buraco obturador, o ramo 

inferior do púbis, o ramo isquiático e a parte superior do buraco isquiático maior. Liga-se também à 

parte medial da superfície pélvica da membrana obturadora. O músculo está coberto por uma camada 

espessa de fáscia, onde se ligam algumas fibras do elevador do ânus. Nos homens, a porção superior 

situa-se lateralmente à bexiga, enquanto na mulher é lateralmente aos ligamentos uterinos. 

Elevador do ânus 

O elevador do ânus é um músculo largo de espessura variável, que está ligado à superfície interna da 

pelve verdadeira e forma uma grande porção do pavimento pélvico. O músculo está subdividido em 

duas porções, designadas por iliococcígeo e 

pubococcígeo, estando este último 

subdividido em puboperineal, 

puboprostático/ pubovaginal, puboanal e 

puborectal. O elevador do ânus parte de 

cada lado das paredes pélvicas juntamente 

com um arco tendinoso, convergindo as 

suas fibras medialmente.  

Iliococcígeo 

A parte iliococcígea está ligada à superfície 

interior da espinha isquiática, inferior e 

anteriormente ao ponto de inserção do 

isquiococcígeo. As fibras mais posteriores 

estão ligadas ao sacro e ao cóccix, contudo, 

muitas formam uma rafe. Uma slip 

acessória pode partir da parte mais 

posterior, sendo por vezes referida como 

iliosagrado. 
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Pubococcígeo 

A parte pubococcígea está ligada à parte posterior do corpo da púbis, deslocando-se quase 

horizontalmente. As fibras mais mediais deslocam-se lateralmente para a uretra e seu esfíncter, sendo o 

músculo nessa região designado de puboperineal. As fibras musculares, de ambos os lados, formam 

parte do complexo do esfíncter uretral, passando as fibras musculares, mesmo por detrás da uretra. Nos 

indivíduos do sexo masculino, algumas dessas fibras encontram-se lateral e inferiormente à próstata 

sendo designadas por puboprostáticas. Nos indivíduos do sexo feminino, algumas fibras deslocam-se 

ainda mais posteriormente, formando uma faixa à volta da parede posterior da vagina, sendo, por isso, 

aí designadas por pubovaginal. Em ambos os sexos, fibras desta parte do pubococcígeo ligam-se ao 

corpo perineal e outras à junção anorectal (puboanal). Pubouretral, pubovaginal/puboprostático e 

puboanal integram o conjunto pubovisceral. A superfície pélvica, superior, do elevador do ânus está 

separada apenas do tracto urinário, da próstata/útero e vagina, do recto e do peritóneo por fáscias 

(superior diafragmática pélvica, visceral e extraperitoneal). A sua superfície inferior, perineal, forma a 

parede medial da fossa ísquio-anal, coberta por fáscia diafragmática pélvica.  

Coccígeo 

O coccígeo, por vezes designada por isquiococcígeo, compreende ao músculo situado posterosuperior 

ao elevador do ânus (embora não seja considerado parte deste músculo, visto ter origem embriológica 

diferente), partindo como um triângulo musculotendinoso, com o seu ápice ligado à superfície pélvica e 

à ponta da espinha isquiática. A base do músculo está ligada às margens laterais do cóccix e a S5.  

 

Fáscia pélvica parietal 

Esta fáscia é constituída pela fáscia obturadora, pela fáscia sobre o piriforme, pela fáscia diafragmática 

pélvica (sobre o elevador do ânus) e pela fáscia présagrada. 
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Fáscia obturadora 

A fáscia pélvica parietal, na superfície medial do obturador interno está bem diferenciada. 

Superiormente, está conectada à parte posterior da linha arqueada do ílio, sendo contínua com a fáscia 

ilíaca. Por detrás do canal obturador, a fáscia é marcadamente aponevrótica, forjando uma firme ligação 

ao elevador do ânus, normalmente chamada de arco tendinoso do elevador do ânus. Por baixo dessa 

ligação, a fáscia é fina, posteriormente, no períneo, forma parte da parede lateral da fossa ísquio-anal. 

Anteriormente, mistura-se com as fáscias dos músculos do espaço perineal rofundo, contínuo com a 

fossa ísquio-anal. 

Fáscia sobre o piriforme 

A fáscia sobre a face interna do piriforme é muito fina, fundindo-se com o periósteo, em frente ao sacro, 

nas margens dos buracos sagrados pélvicos, sendo que os nervos que partem desses buracos são por 

vezes descritos como se situando por detrás da fáscia.  

Fáscia sobre o elevador do ânus (fáscia do diafragma pélvico) 

A fáscia sobre o elevador do ânus cobre ambas as superfícies do diafragma pélvico. Na superfície 

inferior, a fascia inferior fina é continua com a fáscia do obturador, abaixo do arco tendinoso do 

elevador do anus, lateralmente. Cobre a parede medial da fossa ísquio-anal e mistura-se inferiormente 

com as fáscias no esfíncter uretral e do anal externo. Na superfície superior, a fáscia superior do 

diafragma pélvico é marcadamente mais espessa, que na superfície inferior. Está ligado anteriormente à 

superfície posterior do corpo do púbis e estende-se lateralmente pelo ramo superior do púbis. É 

contínuo posteriormente com a fáscia sobre o piriforme e com o ligamento sacrococcígeo anterior. 

Existe uma banda branca e espessa, sobre o elevador do ânus, na face supromedial da fáscia, que se 

estende da parte inferior da sínfise púbica até à margem inferior da espinha do ísquio, sendo designada 

por arco tendinoso da fáscia pélvica. 

Fáscia pré-sagrada 

A fáscia pré-sagrada é uma estrutura posterior à porção posterior da fáscia mesorectal. Lateralmente, 

estende-se desde a origem da fáscia sobre o piriforme e da fáscia sobre o elevador do ânus e, mais 

inferiormente, estende-se entre a linha branca da fáscia pélvica parietal de cada lado. Inferiormente, 

estende-se também até à junção anorectal. Superiormente, a sua origem pode ser encontrada na do 

pelxo hipogástrico siperior.   

Fáscia pélvica visceral 

Esta fáscia está intrinsecamente associada às vísceras pélvicas e é formada por condensações de tecido 

conectivo. 
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Músculos e fáscias do períneo 

O períneo é uma região em forma de naipe de ouros (losango) 

que se situa inferiormente ao pavimento pélvico, por entre as 

faces internas das coxas e anteriormente ao sacro e cóccix. O 

períneo é anteriormente limitado pela sínfise púbica e pelo seu 

ligamento arqueado, posteriormente, pelo cóccix, 

anterolateralmente pelos ramos isquiopúbicos e pelas 

tuberosidades isquiáticas e posterolateralmente pelos 

ligamentos sacrotuberosos. O limite inferior (profundo) do 

períneo é a superfície inferior do diafragma pélvico e o limite 

superficial é a pele contínua com aquela sobre a zona medial 

das coxas e da prede abdominal inferior. O períneo é dividido 

por uma linha arbitrária, unindo as tuberosidades isquiáticas, 

designando-se por triângulo urogenital a porção que se dirige 

inferior e anteriormente e o triângulo anal, a que se dirige 

inferior e posteriormente. O triângulo urogenital masculino 

contem o bolbo e ligações do pénis e o feminino contém o mons pubis, os lábios maiores, os lábios 

menores, o clitóris e os orifícios vaginal e uretral.   

Triângulo anal 

O triângulo anal tem estrutura semelhante no homem e na mulher, residindo a diferença principal num 

mais largo diâmtero transverso nas mulheres. O triângulo anal contém o canal anal e os seus esfíncteres 

e a fossa isquio-anal, seus nervos e vasos sanguíneos. Está envolvido por fáscia superficial e profunda. 

 

Fáscia superficial do triângulo anal 

A fáscia superficial é fina e contrínua com a fáscia subcutânea da pele do períneo, coxas e nádegas. 
 
Fáscia profunda do triângulo anal 

A fáscia profunda contacta com a superfície inferior do elevador do ânus, sendo contínua, na sua origem 

lateral, com a fáscia sobre o obturador interno, inferiormene à ligação do elevador do ânus. Delinea a 

porção profunda da fossa ísquio-anal e as suas paredes laterais. 

 

Fossa ísquio-anal 

A fossa ísquio-anal tem forma de ferradura e preenche a maior parte do triângulo anal. Este espaço 

contém frquentemente tecido adiposo solto e vasos sanguíneos. Os “braços” da ferradura são 

triangulares e o canal anal e os seus esfíncteres estão no centro da ferradura. Sobre eles, o limite medial 

profundo da fossa é formado pela fáscia profunda sobre o elevador do ânus. O bordo externo da fossa é 

formado anterolateralmente pela fáscia profunda sobre o obturador interno, mas profundamente, e 

pelo periósteo das tuberosidades isquiáticas, mais superficialmente. Posterolateralmente, o bordo 

externo é formado pelo bordo inferior do glúteo máximo e pelo ligamento sacrotuberoso. 

Anteriormente, o bordo superficial da pelve é formado pela face posterior dos músculos perineais 

transversos e pelo espaço perineal profundo. Posteriormente, a fossa contém a ligação do esfíncter anal 

externo à ponta do cóccix. 
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Esfíncter anal externo 

Tubo oval de músculo estriado que rodeia a parte mais inferior do canal anal. Posteriormente, algumas 

fibras estão ligadas à rafe anococcígea. A maioria das fibras médias do esfíncter anal externo rodeiam a 

parte inferior do esfíncterinterno e estão ligadas anteriormente ao corpo do períneo e posteriormente 

ao cóccix, pelo ligamento anococcígeo. O perfil deste tubo é oval, sendo o maior diâmetro, o 

anteroposterior. 

 
Ligamento anococcígeo 

O ligamento anococcígeo é uma estructura multitendinosa, que se desloca por entre a porção média do 

esfíncter anal externo e cóccix. A porção inferior da fáscia pré-sagrada situa-se sobre a parte profunda 

do ligamento e as fibras mais posteriores da rafe do iliococcígeo situam-se entre os dois (ao conjunto 

destas três estruturas, chama-se de placa pós-anal). 

 

Triângulo urogenital 

O triângulo urogenital é limitado posteriormente pela linha inter-isquial, anteriormente e lateralmente 

pela sínfise púbica e pelos ramos ísquiopúbicos. Nos indivíduos do sexo masculino, o triângulo 

urogenital extende-se superficialmente para englobar o escroto e a raíz do pénis. Nos indivíduos do sexo 

feminino, extende-se ao limite inferior dos lábis e do mons pubis. O triângulo urogenital está dividido 

em duas partes, por uma membrana perineal: O espaço perineal profundo situa-se sobre a membrana e 

o superficial, abaixo desta. No triângulo urogenital feminino existem algumas diferenças resultantes da 

presença da vagina e da genitália externa feminina. 

 

Espaço perineal profundo 

O espaço perineal profundo é limitado profundamente pela fáscia endopélvica do pavimento pélvico e 

superficialmente pela membrana perineal. Entre essas duas camadas, encontram-se os períneos 

profundos transversos, superficiais ao mecanismo do esfíncter uretral e o pubouretral e, nas mulheres, 

ao compressor da uretra e ao esfíncter uretrovaginal. 

 
Membrana perineal 

A membrana perineal é uma membrana triangular que se estende quase horizontalmente pelo espaço 

perineal profundo. Está ligada lateralmente ao periósteo dos ramos isquiopúbicos e o seu ápice está 

ligado ao ligamento púbico arqueado, onde é particularmente espesso. Nos indivíduos do sexo 

masculino, a membrana perineal é cruzada pela uretra, entre outros. Nos do sexo feminino, esta 

membrana etá pior definida que nos no sexo masculino, estando dividida quase em duas metades pela 

vagina e pela uretra. 

 
Músculo transverso profundo do períneo 

Estende-se pelo espaço perineal profundo desde as faces mediais dos ramos isquiopúbicos. 

Posteriormente, está ligado ao corpo perineal e anteriormente, os músculos estão deficientes. 

 
Mecanismo do esfíncter uretral 

O mecanismo do esfíncter uretral consiste em músculo intrínseco da uretra e do componente 

puboperineal (pubouretral, na mulher) do elevador do ânus. Rodeia a uretra membranosa nos 

indivíduos do sexo masculino e a parte média e terço inferior da uretra dos indivíduos do sexo feminino. 

Nos indivíduos do sexo masculino, as fibras atingem, inclusive a perte inferior do colo da bexiga e a 
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superfície prostática. Nos indivíduos do sexo feminino também atingem o músculo do pescoço da bexiga 

e a vagina. 

 
Compressor da uretra 

Existe nos indivíduos do sexo feminino e parte dos ramos isquiopúbicos de cada lado, por um pequeno 

tendão. As suas fibras passam anteriormente para se encontrar num feixe chato, que se situa 

anteriormente à uretra, inferiormente ao esfíncter uretral. Algumas fibras deslocam-se medialmente, 

atingindo as paredes inferiores da vagina e podem raramente chegar ao corpo perineal. 

 
Esfíncter uretrovaginal 

Existe nos indivíduos do sexo feminino e parte do corpo perineal. As fibras deslocam-se anteriormente 

de cada lado da vagina e uretra, para se encontrarem num feixe chato, que se situa anteriormente à 

uretra, inferiormente ao esfíncter uretral. 
 

Fáscias perineais superficial e profunda 

Fáscia perineal superficial 

Este tecido está posteriormente ligado à fáscia sobre o músculo transverso superficial do períneo e ao 

limite posterior da membrana perineal. Lateralmente, está ligado às margens dos ramos isquiopúbicos, 

até às tuberosidades isquiáticas. Daqui, parte mais superficialmente até à pele do triângulo urogenital, 

delineando a pele da genitália externa. Esta camada desloca-se anteriormente e superiormente para a 

pele da parede abdominal inferior, onde é contínua com a fáscia membranosa. 

 
Fáscia perineal profunda 

Esta camada de fáscia cobre os músculos superficiais do períneo (bolboesponjosos, isquiocavernosos e 

músculo transverso superficial do períneo). Está ligada aos bordos dos músculos por ligações aos ramos 

isquiopúbicos, à margem posterior da membrana perineal e corpo perineal. À frente, funde-se com o 

ligmento suspensório do pénis ou do clitóris e com a fáscia do oblíquo externo. 

 

Espaços perineais superficial e subcutâneo 

Espaço perineal subcutâneo 

O espaço perineal subcutâneo situa-se entre a fáscia perineal profunda e a fáscia perineal superficial, 
estando em continuidde com a fáscia da parede abdominal anterior. 
 
Espaço perineal superficial 

Este espaço situa-se inferiormente à membrana perineal, sendo limitado superiormente pela fáscia 
perineal profunda. Contém os corpos cavernosos e os corpos esponjosos, isquiocavernoso, 
bolboesponjoso e o períneo transverso superficial, bem como vasos sanguíneos. Nos indivíduos do sexo 
feminino, é cruzado pela uretra e vagina e contém o clitóris. Nos indivíduos do sexo masculino, contém 
a uretra, visto deslocar-se na raíz do pénis. 
 
Corpo perineal 

O corpo perineal é uma agregação de tecido fibromuscular mal definida, localizada na junção entre os 

triângulos urogenital e anal. Posteriormente, mistura-se com fibras da parte média do esfíncter anal 

externo, superiormente é contínuo com o septo rectoprostático ou rectovaginal, incluindo fibras do 
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elevador do ânus (puborectal ou pubovaginal). Anteriormente, mistura-se um pouco com os músculos 

transverso profundo e superficial do perineo e com o bolboesponjoso.  

 
Músculo transverso profundo do períneo 
 
Consiste em finas fibras musculares que se deslocam mais ou menos transversamente, ao longo do 

espaço superficial do períneo, anteriormente ao ânus. Os músculos são por vezes pequenos e raramente 

ausentes. De cada lado, o músculo está ligado às faces anterior e medial da tuberosidade isquiática. 

Medialmente, as fibras deslocam-se principalmente para o corpo perineal. 

 
Bulboesponjoso 
 
Bulbosponjoso difere entre os sexos. Nos indivíduos do sexo masculino, situa-se na linha média, 

anteriormente ao corpo perineal. Consistem em duas partes simétricas unidas por uma rafe fibrosa 

mediana. A maioria das fibras médias rodeiam o bolbo do pénis e os corpos esponjosos adjacentes e 

ligam-se à aponervose nas superfícies dorsais. Nos indivíduos do sexo feminino, o bulboesponjoso 

também se liga ao corpo perineal, mas o músculo de cada lado está separado e cobre as partes 

superficiais dos bolbos vestibulares e das glândulas vestibulares maiores. As fibras deslocam-se 

anteriormente de cada lado da vagina, para se ligarem aos corpos cavernosos do clítoris. 

 
Isquiocavernoso 
 
Nos indivíduos do sexo masculino, o isquiocavernoso cobre o pilar do pénis. Está ligado por fibras 

tendinosas e musculares à zona medial da tuberosidade isquiática e aos ramos isquiático, de ambos os 

lados do pilar. Essas fibras terminam numa aponevrose. Nos indivíduos do sexo feminino, 

isquiocavernosos está ligado a um mais pequeno pilar do clítoris e tem uma ligação muito mais pequena 

ao ramo isquiopúbico. 
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Vascularização da região torácica e abdominal anterior 

Artéria torácica interna 

A artéria torácica interna parte inferiormente da primeira parte da artéria subclávia, descendo 

posteriormente às primeiras seis cartilagens costais, dividindo-se no sexto espaço intercostal em ramos 

epigástricos superiores e musculofrénicos. Esta artéria está acompanhada por veias comitantes que se 

unem numa única veia, medial à artéria, na terceira cartilagem costal. Apresenta como ramos 

intermédios, os esternais, as artérias intercostais anteriores e ramos perfurantes. Os ramos 

intercostais anteriores estão distribuídos pelos seis espaços. 

Artéria intercostal superior 

A artéria intercostal superior (ou suprema) parte do tronco costocervical. Desce por entre a pleura e os 

colos da primeira e segunda costelas e anastomosa-se com a terceira artéria intercostal posterior. No 

primeiro espaço entre as costelas dá a primeira artéria intercostal, descendo para se tornar a segunda 

artéria intercostal posterior.  

Veia intercostal superior  

Drena as 2ª e 3ª veias intercostais posteriores. A veia intercostal superior esquerda liga-se inferiormente 

à veia hemiázigos. 

Artérias intercostais posteriores 

Estas artérias encontram-se entre as costelas, nos espaços intercostais, acompanhadas por um nervo e 

por uma veia, formando uma sequência ascendente de nervo-artéria-veia. Existem normalmente nove 

pares de artérias intercostais posteriores, que partem da região posterior da artéria aorta torácica 

descendente. Cada artéria intercostal posterior dá ramos dorsais, colaterais, musculares e cutâneos. 

Os ramos dorsais deslocam-se 

dorsalmente entre os colos de costelas 

adjacentes. Os ramos intercostais 

colaterais partem perto do ângulo da 

costela e descem até ao bordo superior 

da costela subjacente. Os ramos 

musculares vascularizam os músculos 

peitorais, o serreado anterior e 

intercostais, anastomosando-se com os 

ramos torácicos laterais e superiores da 

artéria axilar. Por fim, os ramos cutâneos 

laterais são dados na região posterior do 

espaço intercostal, deslocando-se 

anteriormente com uma veia 

acompanhante e com o nervo lateral 

cutâneo respectivo. 
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Artéria e veias epigástricas superiores 

A artéria epigástrica superior é um ramo terminal da artéria torácica interna, descendo entre as slips 

costal e xifóide do diafragma, acompanhadas por duas ou mais veias. Estes vasos passam anteriormente 

às fibras inferiores do transverso do tórax e das fibras superiores do transverso do abdómen. A artéria 

entra na bainha dos rectos, posteriormente ao recto do abdómen e dirige-se inferiormente, para se 

juntar por anastomose com a artéria epigástrica inferior, normalmente a um nível um pouco superior ao 

do umbigo. Estes ramos abastecem o recto do abdómen, e perfuram a bainha dos rectos para 

vascularizar a pele do abdómen. A artéria espigástrica superior abastece pequenos ramos da parte 

anterior do diafragma, sendo que outros pequenos ramos, do lado direito abastecem o ligamento 

falciforme. 

Artéria e veias epigástricas inferiores 

A artéria epigástrica inferior origina-se na artéria ilíaca externa, posterior ao ligamento inguinal. As suas 

veias acompanhantes, geralmente duas, são tributárias da veia ilíaca externa. A artéria epigástrica 

inferior desloca-se por tecido extraperitoneal e ascende obliquamente ao longo da margem medial do 

anel inguinal profundo. Situa-se posteriormente ao cordão espermático, sendo dele separada pela fáscia 

transversalis, que depois perfura, ascendendo por entre a fáscia e o músculo recto do abdómen. 

A artéria epigástrica inferior divide-se em vários ramos. Aqueles que se juntam por anastomose aos 

ramos da artéria epigástrica superior fazem-no posteriormente ao recto abdominal e superiormente ao 

umbigo. Os vasos epigástricos inferiores têm dimensões maiores que os superiores, sendo por isso a 

forma de vascularização principal do recto do abdómen. Os ramos juntam-se por anastomose com os 

ramos terminais das últimas seis artérias intercostais posteriores, posteriormente ao recto do abdómen, 

perto da região da bainha. A artéria epigástrica inferior encontra-se inferomedialmente relativamente 

ao anel inguinal profundo. 

Nos indivíduos do sexo masculino, a artéria cremastérica acompanha o cordão espermático e abastece 

o cremaster, anastomosando-se com a artéria testicular. Já nos indivíduos do sexo feminino, esta artéria 

é pequena, acompanhando o ligamento redondo do útero. Um ramo púbico, perto do anel femoral 

desce posteriormente ao púbis e anastomosa-se com o ramo púbico da artéria obturadora, sendo 

designada por artéria obturadora aberrante. Ramos musculares abastecem os músculos abdominais e 

anastomosam-se com as artérias ilíaca circunflexa e lombar. Os ramos cutâneos abastecem a pele, após 

perfurarem a aponevrose do oblíquo externo. Pequenos tributários da veia epigástrica inferior cobrem a 

região da pele em volta do umbigo e anastomosam-se com os ramos terminais da veia umbilical.  

Artérias subcostal e lombares 

As 10ª e a 11ª artérias intercostais posteriores e a artéria subcostal (12ª artéria intercostal posterior) 

emergem debaixo do sulco subcostal das suas respectivas costelas e passam para os tecidos da parede 

abdominal anterior, deslocando-se através da aponevrose do transverso do abdómen e encontrando-se 

profundamente às fibras do oblíquo interno. As artérias lombares também cruzam a aponevrose do 

músculo transverso do abdómen e situam-se profundamente ao oblíquo interno. De cada lado, as 

artérias deixam ramos musculares para abastecer os músculos oblíquo interno e externo, antes de se 

anastomosar com os ramos laterais das artérias epigástricas superior e inferior no bordo lateral da 

bainha do recto. Vasos cutâneos perfurantes deslocam-se pelos músculos para abastecer o tecido 

subcutâneo e de pele que a eles se sobrepõe.  
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Veia ázigos 

A veia ázigos inicia-se no aspecto posterior 

da veia cava inferior, mais ou menos na 

zona renal, embora possa existir uma 

ázgios lombar. Anteriormente a T12, junta-

se à ázigos, a veia lombar ascendente 

direita e veias subcostais, através de um 

grande vaso. A ázigos ascende até T4, onde 

se cruza na crossa da ázigos, sendo 

tributária da veia cava inferior. A ázigos é 

posterior às últimas oito torácicas e às 

artérias intercostais posteriores direitas. 

Veia hemiázigos 

A veia hemiázigos encontra-se à esquerda 

da ázigos, pelas três últimas veias 

intercostais posteriores, veias subcostais e 

lombar ascendente. Esta veia é muito 

variável, existindo uma veia hemiázigos acessória, que se lhe pode juntar, ou pode drenar directamente 

na veia ázigos. 

 

 

Vascularização da parede abdominal anterior 

Mnemónica sobre vascularização da região torácica: 

- Disposição dos nervos e vasos nos espaços intercostais posteriores: “NAV a subir” (nervo 

intercostal, artéria intercostal posterior e veia intercostal posterior em sentido ascendente) 
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Drenagem linfática 

Os vasos linfáticos da parede abdominal anterior situam-se superficial e profundamente à fáscia 

profunda. 

Vasos superficiais 

Os vasos linfáticos superficiais acompanham os vasos sanguíneos subcutâneos. Vasos das regiões 

lombar e glútea deslocam-se com os vasos ilíacos circunflexos superficiais. Os vasos da pele infra-

umbilical deslocam-se com os vasos epigástricos superficiais, drenando ambos nos nódulos inguinais 

superficiais. A região supra-umbilical é drenada por vasos deslocando-se obliquamente até aos nódulos 

axilar subcapsular e peitoral, havendo aí alguma drenagem para os nódulos paraesternais. 

Vasos profundos 

Os vasos linfáticos profundos acompanham as artérias profundas. Os vasos da porção posterior da 

parede abdominal passam com as artérias lombares para drenar nos nódulos aórtico lateral e retro-

aórtico. Vasos da parede abdominal anterosuperior deslocam-se com os vasos epigástricos superiores 

para os nódulos parasternais. Vasos da parede abdominal inferior drenam para os nódulos ilíaco 

circunflexo, epigástrico inferior e ilíaco externo. 
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Vascularização da parede abdominal posterior 

Aorta abdominal 

A aorta abdominal inicia-se no hiato aórtico do diafragma, anteriormente ao bordo inferior de T12 e ao 

disco intervertebral toracolumbar. Desce anteriormente às vértebras lombares, terminando no bordo 

inferior de L4, um pouco à esquerda da linha média, ao dividir-se em duas artérias ilíacas comuns. 

Diminui rapidamente de calibre, em termos inferiores, porque os seus ramos são largos.  

A aorta abdominal superior encontra-se anteriormente ao tronco coelíaco e aos seus ramos. O corpo do 

pâncreas estende-se obliquamente (superiormente e à esquerda) ao longo da aorta abdominal, sendo 

separado desta pela artéria mesentérica superior e pela veia renal esquerda. Inferiormente ao pâncreas, 

as partes proximais das artérias gonadais e a terça parte do duodeno encontram-se anteriormente. Os 

discos intervertebrais toracolumbares, as primeiras quatro vértebras lombares e o ligamento 

longitudinal anterior encontram-se posteriormente à aorta abdominal.  

A aorta abdominal anterior tem ramos anteriores, laterais e dorsais. Os anteriores e laterais estão 

distribuídos pelas vísceras e os dorsais abastecem a parede do corpo, a coluna vertebral, o canal 

vertebral e o seu conteúdo. A aorta termina, dividindo-se em artéria ilíaca comum esquerda e direita. 

Grupo anterior 

Tronco coelíaco 

O tronco coelíaco é o primeiro ramo anterior e parte inferiormente ao hiato aórtico ao nível dos corpos 

vertebrais de T12 e L1. Passa quase horizontalmente e um pouco à direita do pâncreas e da veia 

esplénica. Divide-se em artérias gástrica esquerda, hepática comum e esplénica. O tronco coelíaco pode 

também deixar uma ou ambas das artérias frénicas inferiores. Um ou mais ramos mesentéricos 

superiores podem partir do tronco coelíaco. Anterior ao tronco coelíaco, rodeado pelo plexo coelíaco, 

encontra-se o saco menor. À direita encontra-se o gânglio coelíaco esquerdo, o pilar esquerdo do 

diafragma e o terminal cardíaco do estômago. 

Artéria mesentérica superior 

A artéria mesentérica superior parte da aorta, inferiormente ao tronco coelíaco ao nível do disco 

intervertebral de L1/2. Encontra-se posteriormente à veia esplénica e ao corpo do pâncreas, estando 

separada da aorta pela veia renal esquerda. Desloca-se inferiormente e anteriormente. 

Artéria mesentérica inferior 

A artéria mesentérica inferior é normalmente menor em calibre que a superior. Parte do aspecto 

anterolateral da aorta, ao nível de L3, um pouco superiormente à bifurcação aórtica. 

Grupo lateral 

Artéria gonadal 

As artérias gonadais são dois longos vasos sanguíneos que partem da aorta, um pouco inferiormente às 

artérias renais. Passam inferolateralmente, debaixo do peritóneo parietal. 
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Grupo dorsal 

Artérias frénicas inferiores 

As artérias frénicas inferiores normalmente partem da aorta, superiormente ao tronco coelíaco. 

Contribuem para o abastecimento arterial do diafragma. Cada artéria ascende e desloca-se 

lateralmente, anterior ao pilar do diafragma. A artéria esquerda passa posteriormente ao esófago e a 

direita posteriormente à veia cava inferior. Perto do bordo posterior do tendão central do diafragma, 

cada artéria divide-se em ramos medial e lateral. O ramo lateral fornece abastecimento arterial à parede 

da veia cava inferior. Cada artéria frénica inferior tem dois ou três ramos suprarenais pequenos. 

Artérias lombares 

Existem normalmente quatro artérias lombares de cada lado. Partem do aspecto posterolateral da 

aorta, opostamente às vértebras lombares. As artérias lombares deslocam-se posterolateralmente dos 

corpos vertebrais de L1 a L4, por detrás dos troncos simpáticos. Daqui, continuam para os músculos da 

parede abdominal posterior. As artérias direitas passam posteriormente à veia cava inferior.  

Cada artéria lombar tem um ramo dorsal que passa entre as apófises transversas adjacentes para 

abastecer os músculos dorsais das costas, as articulações a pele das costas. Este ramo tem um ramo 

espinhal que entra no canal vertebral para vascularizar os seus conteúdos e vértebras adjacentes, 

anastomosando.se com as artérias superior e inferiormente. O ramo espinhal da primeira artéria lombar 

abastece a parte terminal da espinal medula e o restante abastece a cauda equina, as meninges e o 

canal vertebral. 

Artéria sagrada mediana 

A artéria sagrada mediana é um pequeno ramo que parte do aspecto posterior da aorta, um pouco 

superiormente à sua bifurcação. Desce na linha média, anteriormente a L4 e L5, ao sacro e ao cóccix, 

terminando no corpo coccígeo. Ao nível de L5, é cruzada pela veia ilíaca esquerda comum, deixando 

uma pequena artéria lombar. Anteriormente a L5, esta artéria anastomosa-se com um ramo lombar da 

artéria iliololmbar. Anteriormente ao sacro, envia ramos para os buracos sagrados. 

Veia cava inferior 

A veia cava inferior recebe sangue do atrium direito de todas as estruturas inferiores ao diafragma. A 

maioria do seu percurso é realizado dentro do abdómen, mas, uma pequena secção encontra-se dentro 

do pericárdio fibroso no tórax. 

A veia cava inferior é formada pela junção das veias ilíacas comuns, anteriormente e um pouco à direita 

do corpo vertebral de L5. Ascende anteriormente à coluna vertebral, à direita da aorta, estando contida 

num sulco profundo na superfície posterior do fígado. Cruza uma parte tendinosa do diafragma entre os 

seus folhetos mediano e direito, inclinando-se ligeiramente anteromedialmente. Passa pelo pericárdio 

fibroso, abrindo na parte inferoposterior do átrio direito. 

A veia cava abdominal inferior recebe normalmente as veias ilíaca comum na sua origem e durante o 

seu percurso, as veias lombares, gonadal direita, suprarenal direita, frénica inferior e hepáticas. 

Veias lombares 

Quatro pares de veias lombares colectam sangue por tributários dorsais dos músculos lombares e da 

pele. Três ramos anastomosam-se com tributários da origem lombar das veias ázigos e hemiázigos.  
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Veias lombares ascendentes 

A veia lombar ascendente conecta as veias ilíaca comum, iliolombar e lombar. Encontra-se entre o psoas 

maior e as raízes das apófises transversas das vértebras lombares. Superiormente, normalmente, junta-

se à veia subcostal para formar a veia ázigos à direita e hemiázigos à esquerda. Essas veias deslocam-se 

por o corpo vertebral de T12, passando profundamente aos pilares do diafragma. À veia lombar 

ascendente junta-se frequentemente uma pequena veia à esquerda – a veia ázigos lombar, que parte da 

veia cava inferior ou da veia renal esquerda. Por vezes, a veia lombar ascendente termina na primeira 

veia lombar.  

Veias gonadais 

Apenas a veia gonadal direita junta-se directamente à veia cava inferior. 

Veias frénicas inferiores 

As veias frénicas inferiores deslocam-se na superfície inferior do tendão central do diafragma, drenando 

no aspecto posterolateral da veia cava inferior, ao nível de T10.  
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Inervação da região torácica e parede abdominal 

 

Inervação da região torácica 

A inervação da região torácica é levada a cabo pelos 1º-6º ramos ventrais dos nervos torácicos, ou seja, 

pelos seis primeiros nervos intercostais. O primeiro ramo torácico ventral divide-se em dois – um ramo 

maior vai para o plexo braquial e o menor é o primeiro nervo intercostal, que se desloca ao longo do 

primeiro espaço intercostal, terminando na região anterior do peito como o primeiro nervo cutâneo 

anterior do tórax. 

Os restantes ramos ventrais dos nervos torácicos passam ao longo dos espaços intercostais, 

inferiormente aos vasos intercostais (entre os músculos intercostais internos e os íntimos). Perto do 

esterno, eles perfuram os músculos intercostais internos, as membranas intercostais externas e o 

peitoral maior, terminando como nervos cutâneos anteriores do tórax. 

Cada nervo intercostal dá ainda um ramo cutâneo lateral e um ramo cutâneo colateral, antes de atingir 

o ângulo das costelas. O ramo cutâneo  colateral continua o caminho percorrido pelo nervo principal, ao 

qual se pode juntar. Por seu turno, o ramo cutâneo lateral perfura os músculos intercostais 

anteriormente, dividindo-se depois em ramos anterior e posteruir (excepto nos primeiros dois nervos 

intercostais). O ramo cutâneo lateral do segundo nervo intercostal é o nervo intercostobraquial que se 

contribui para o nervo cutâneo medial do braço 

Inervação da parede abdominal anterior 

A inervação da parede abdominal anterior é assegurada pelos nervos toracoabdominais (7º-11º nervos 

intercostais) e pelo nervo subcostal (12º nervo torácico). Os 7º - 12º ramos ventrais torácicos 

continuam anteriormente dos espaços intercostais para a parede abdominal. Aproximando os terminais 

anteriores dos seus espaços respectivos, os 7º e 8º nervos curvam-se superomedialmente ao longo da 

superfície profunda das cartilagens costais entre as digitações do transverso do abdómen, atingindo o 

aspecto profundo da camada posterior da aponevrose do músculo oblíquo interno. Estes dois nervos 

percorrem a aponevrose, passando posteriormente ao recto do abdómen e abastecendo ramos para a 

porção superior desse músculo. Perfuram a bainha anterior dos rectos para abastece a pele do 

epigástrio. 

Os 9º ao 11º nervos intercostais passam dos seus espaços intercostais, entre digitações do diafragma e 

do músculo transverso do abdómen e entram na camada entre o músculo transverso do abdómen e o 

oblíquo interno. Nesta região, o 9º nervo desloca-se quase horizontalmente, enquanto os restantes 

deslocam-se inferomedialmente. No bordo lateral do recto do abdómen, os nervos furam a camada 

posterior da aponevrose do oblíquo interno e passam posteriormente a este músculo, terminando com 

ramos cutâneos. O nono nervo abastece a pele sobre o umbigo, o décimo, a pele, incluindo o umbigo e 

o décimo primeiro, a pele inferiormente ao umbigo. 

O 12º nervo torácico (nervo subcostal) liga a o primeiro ramo lombar ventral (nervo dorsolombar), 

acompanhando os vasos subcostais ao longo do bordo inferior da 12ª costela, passando posteriormente 

ao ligamento arqueado lateral e à parte superior do quadrado lombar. Perfura a fáscia do transverso do 

abdómen, deslocando-se em direcção ao oblíquo interno. Abastece a pele glútea anterior. 

Os 7º - 12º nervos intercostais abastecem os músculos intercostais, subcostais e abdominais, sendo que 

os três últimos abastecem igualmente o serrado posterior inferior. Destes nervos partem ramos 

cutâneos colaterais e laterais, antes de estes atingirem os ângulos das costelas. O ramo colateral 
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desloca-se pelo recto do abdómen e pela sua bainha anterior, perto da linha alba, para abastecer a pele, 

que se encontra superficialmente. Os ramos cutâneos laterais furam os músculos intercostais e o 

oblíquo externo e dividem-se em ramos anteriores e posteriores, que abastecem a o oblíquo externo e a 

pele sobre o músculo grande dorsal, respectivamente.  

Inervação da parede abdominal posterior 

A parede abdominal posterior contém a origem do plexo lombar e inúmeros plexos e gânglios 

autónomos que se situam perto da aorta abdominal e dos seus ramos. 

Os ramos lombares ventrais descem lateralmente no psoas maior, aumentando em tamanho do 

primeiro ao último. Os primeiros três e a maior parte do quarto formam o plexo lombar. O quinto nervo 

vai se juntar ao plexo sagrado. O quarto nervo é também denominado nervus furcalis, dado estar 

dividido em dois plexos. 

O primeiro, o segundo e, por vezes, o terceiro ramos lombares ventrais estão cada um ligado com o 

tronco simpático lombar, por um ramo comunicante branco. Os ramos lombares ventrais comunicantes 

acompanham as artérias lombares, posteriormente a psoas maior, tendo arranjamento irregular. 

Nervo iliohipogástrico 

O nervo iliohipogástrico origina-se do ramo ventral de L1, emergindo do bordo superolateral de psoas 

maior, este nervo cruz obliquamente, em frente ao quadrado lombar. Sobre a crista ilíaca, este nervo 

entra na parte posterior do 

músculo transverso do 

abdómen. Divide-se em ramos 

cutâneos anterior e laterais, 

entre o transverso do abdómen 

e o oblíquo interno. Estes ramos 

abastecem os músculos 

referidos. O nervo 

iliohipogástrico liga-se com os 

nervos subcostal e ilioinguinal. 

Nervo ilioinguinal 

O nervo iliohipogástrico origina-

se do ramo ventral de L1, sendo 

normalmente mais pequeno que 

o nervo iliohipogástrico, 

emergindo do bordo lateral de 

psoas maior. Passa 

obliquamente ao longo do 

quadrado lombar e da parte 

superior do osso ilíaco, entrando 

no músculo transverso do 

abdómen.  Perfura o músculo 

oblíquo interno, um pouco 

inferiormente, inerva-o e depois 
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atravessa o canal inguinal, inferiormente ao cordão espermático, abastecendo, a partir do anel inguinal 

superficial, a pele da coxa medial proximal e a pele sobre a raiz do pénis e escroto/monte do púbis e 

grande lábio. 

Nervo genitofemoral 

O nervo genitofemoral origina-se dos ramos ventrais de L1 e L2, partindo de psoas maior. Dirige-se 

obliquamente, pelo músculo, emergindo na sua superfície abdominal, cruza posteriormente a uretra e 

divide-se, sobre o ligamento inguinal em ramos genital e femoral. O ramo genital inerva o cremaster e a 

pele do escroto/ligamento redondo do útero, mons púbis e grande lábio. O ramo femoral desce 

lateralmente à artéria ilíaca externa, abastecendo a artéria femoral. 

Nervo obturador 

O nervo obturador parte de psoas maior, emergindo do seu bordo medial. Passa posteriormente aos 

vasos ilíacos comuns e lateralmente aos vasos ilíacos internos. Desloca-se inferiormente na parede 

lateral da pelve, ligado à fáscia sobre o obturador interno e encontra-se anterosuperiormente aos vasos 

obturadores.  

Por vezes, existe um nervo obturador acessório, que emerge do bordo medial de psoas maior e desloca-

se ao longo desse bordo. Os seus ramos inervam o pectíneo e a articulação da coxa, podendo-se juntar 

ao nervo obturador. 
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Vascularização da pelve 

Artéria ilíaca comum 

Provém da aorta, dando-se a bifurcação à esquerda de L4. A artéria esquerda é menor que a direita. 

Tem como divisões, a artéria ilíaca interna e a artéria ilíaca externa.  

Artéria ilíaca externa  

Parte da artéria ilíaca comum, sendo contínua com a artéria femoral. A artéria ilíaca externa é mais larga 

que a interna, partindo dela as artérias ilíaca circunflexa profunda e epigástrica inferior. 

Artérias epigástricas inferiores  

As artérias epigástricas inferiores provêm da artéria ilíaca externa, sendo dadas proximalmente ao 

ligamento inguinal. Ascendem superomedialmente, acompanhadas por duas veias comitantes até à 

região superior ao umbigo, onde se unem às artérias epigástricas superiores, numa importante 

anastomose. Estas artérias vascularizam o recto do abdómen. 

Artéria ilíaca circunflexa profunda 

A artéria interna circunflexa profunda parte da artéria ilíaca externa, proximalmente ao ligamento 

inguinal, ascendento superolateralmente, e irriga o oblíquo interno e o transverso do abdómen. 

Apresenta veias comitantes com o mesmo nome e que são tributárias da veia ilíaca externa. 

 

Artéria ilíaca interna  

A artéria ilíaca interna parte da artéria ilíaca comum, sendo mais estreita que a artéria ilíaca externa. 

Divide-se em tronco anterior e tronco posterior, dando cada um múltiplos ramos.  
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Artéria iliolombar 

A artéria iliolombar é o primeiro ramo da divisão posterior da artéria ilíaca interna, ascendendo 

anterolateralmente, encontrando-se posterior ao nervo obturador e vasos ilíacos externos, atingindo o 

bordo medial do psoas maior, onde se divide num ramo lombar, ascendente, e num ramo ilíaco, 

descendente. 

Artérias sagradas laterais 

As artérias sagradas laterais são geralmente duplas (caso sejam simples, dividem-se em ramos superior 

e inferior). Estas artérias são ramos da divisão posterior da artéria ilíaca interna. Ambos os ramos se 

distribuem pelos buracos sagrados. 

Veia ilíaca externa 

A veia ilíaca externa é a continuação proximal da veia femoral, sendo medial à artéria ilíaca externa. 

Tem como tributárias as artérias epigástrica inferior e circunflexa profunda. 

Veia ilíaca interna  

A veia ilíaca interna é formada pela convergência de várias veias sobre o buraco isquiático. De entre as 

suas tributárias, podemos incluir as veias glúteas, obturadora e pudenda. 

Veia ilíaca comum  

A veia ilíaca comum provém da junção das veias ilíacas externa e interna, sendo tributárias da veia cava, 

dando-se a junção à direita de L5. A veia ilíaca comum esquerda é maior que a direita, contrariamente 

ao que acontece com a artéria. 
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Vascularização do períneo 

Artéria pudenda interna 

A artéria pudenda interna 

entre no períneo, perto do 

aspecto posterior da espinha 

isquiatica, deslocando-se na 

parede lateral da fossa ísquio-

anal, no canal pudendo, com 

as veias pudendas e o nervo 

pudendo. O canal permite a 

ligação das veias e do nervo à 

superfície perineal da fáscia do 

obturador interno e situa-se a 

cerca de 4 cm superiormente 

do limite inferior da 

tuberosidade isquiática. A 

artéria desloca-se 

superiormente ou 

inferiormente à membrana 

perineal, ao longo da margem 

do ramo púbico inferior, 

terminando por detrás do ligamento púbico inferior.  

Os ramos da artéria pudenda interna derivam por vezes de uma artéria pudenda acessória, 

normalmente um ramo da artéria pudenda, antes de esta abandonar a pelve. 

Nos indivíduos do sexo masculino, a artéria pudenda interna distal à artéria perineal, divide-se em 

artérias profunda e dorsal do pénis e por isso também se chama artéria do pénis. A artéria pudenda 

interna dá um ramo para o bulbo do pénis – a artéria para o bulbo. Nos indivíduos do sexo feminino, a 

artéria para o bulbo está distribuída entre o tecido eréctil do bulbo vestibular e da vagina. 

Artéria rectal inferior 

A artéria rectal inferior parte depois da artéria pudenda interna ter entrado no canal na parede lateral 

da fossa ísquio-anal e desloca-se anteromedialmente por tecido adiposo da fossa, até atingir a porção 

profunda do esfíncter anal externo, ramificando-se por vezes antes de atingir este músculo. 

Artéria perineal 

A artéria perineal é um ramo da artéria pudenda interna, perto da terminação anterior do canal 

pudendo, deslocando-se pela membrana perineal. Nos indivíduos do sexo masculino, aproxima-se do 

escroto no espaço perineal superficial, entre o bulboesponjoso e ísquiocavernoso. Um pequeno ramo 

transverso encontra-se com a artéria contralateral e as artérias escrotal posterior e rectal inferior, 

abastecendo os períneos transversos (por onde passa inferiormente), o corpo perineal e a região 

posterior do bulbo do pénis. As artérias escrotais posteriores são ramos terminais da artéria perineal, 

embora possam partir do seu ramo transverso, abastecendo os músculos do períneo. Nos indivíduos do 

sexo feminino, as artérias escrotais posteriores são substituídas pelas artérias labiais posteriores. 
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Veias pudendas internas 

Estas são veias comitantes da artéria pudenda interna, juntando-se numa única veia na veia ilíaca 

interna. As veias perineais internas, tributárias das veias pudendas internas recebem veias do bulbo do 

pénis e do escroto ou do clitóris e lábios. As veias rectais inferiores juntam-se no terminal posterior do 

canal pudendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnemónica sobre vascularização do períneo: 

- Disposição dos nervos e vasos quando cruzam a espinha isquiática: NIRVANA (nervo pudendo, 

veia pudenda interna, artéria pudenda interna, nervo para o obturador interno e gémeo superior – 

de medial para lateral) 
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Inervação do períneo 

Nervo pudendo 

O nervo pudendo origina os nervos perineal e rectal inferior e os nervos dorsais do pénis ou clítoris. Este 

nervo ocupa uma posição muito constante, sobre a espinha isquiática, sendo facilmente encontrado, a 

par com a veia pudenda, a artéria pudenda e o nervo para o obturador interno e gémeo superior, todos 

eles laterais a este nervo e enumerados numa sequência cada vez mais lateral. 

 

Nervo rectal inferior 

O nervo rectal inferior desloca-se pela parede medial do canal medial com os vasos rectais inferiores. 

Cruza a fossa ísquio anal, abastecendo o esfíncter anal externo, a parte inferior do canal anal e a pele 

circum-anal. Divide-se frequentemente em ramos terminais, antes de atingir o bordo lateral do esfíncter 

– os ramos cutâneos, que se sobrepõe aos ramos cutâneos do ramo perineal do nervo cutâneo femoral 

posterior e dos nervos escrotais ou labiais. O nervo rectal inferior por vezes parte directamente do plexo 

sagrado, podendo-se, ou não, ligar outra vez ao nervo pudendo. 

 

Nervo perineal 

O nervo perineal é o ramo terminal inferior e maior do nervo pudendo, no canal pudendo. Desloca-se 

inferior à artéria pudenda interna e acompanha a artéria perineal, dividindo-se em ramos escrotal ou 

labial posterior, que se deslocam sobre a membrana perineal, abastecendo a pele do escroto ou dos 

grandes lábios, sobrepondo-se à distribuição do ramo perineal dos nervos femoral cutâneo posterior e 

rectal inferior. Nos indivíduos do sexo feminino, os ramos labiais posteriores também abastecem as 

fibras sensórias para a pele da região inferior da vagina. 

 

Nervo dorsal do pénis ou clítoris 

O nervo dorsal do pénis ou clítoris desloca-se anteriormente sobre a artéria pudenda interna, ao longo 

do ramo isquiopúbico, profundamente à membrana perineal. Inerva os corpos cavernosos e 

acompanham a artéria dorsal do pénis ou clítoris entre as camadas de ligamento suspensório. 
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Ossos do membro superior  

 

Clavícula 

A clavícula encontra-se quase horizontalmente na raiz do pescoço. A extremidade lateral, ou acromial 

deste osso é achatada, articulando com o lado medial do acrómio, enquanto a extremidade esternal ou 

medial é alargada e articula com a incisura clavicular do manúbrio esternal e com a primeira cartilagem 

costal. O corpo é ligeiramente curvado e tem forma de f sendo convexo para a frente, nos seus dois-

terços mediais e côncavo para a frente, no seu terço lateral. A face inferior do terço intermédio é 

sulcada no seu eixo longo. A clavícula não tem cavidade medular, sendo internamente trabecular e 

externamente coberta por uma espessa camada de osso compacto, especialmente no seu corpo. 

A clavícula nos indivíduos do sexo feminino é mais pequena, fina, menos curvada e mais macia, tendo a 

sua extremidade acromial uma direcção mais inferior que a esternal (nos indivíduos do sexo masculino, 

2. Membro superior 
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a extremidade acromial está quase ao mesmo nível, ou um pouco superiormente que a esternal). A 

circunferência média do corpo da clavícula é o indicador mais fiável do sexo. 

Terço lateral 

O terço lateral da clavícula é achatado, tendo faces superior e inferior, limitadas por um bordo anterior 

(côncavo, fino e rugoso, que apresenta um pequeno tubérculo deltóide) e um posterior (também 

rugoso e convexo para trás). A face superior é rugosa perto dos bordos, mas macia centralmente. Já a 

face inferior apresenta duas marcas óbvias – Perto do bordo posterior existe um tubérculo conóide, a 

partir do qual se desloca lateralmente uma linha estreita e rugosa – a linha trapezóide, quase até à 

extremidade acromial. Uma pequena faceta articular oval, para articular com a face medial do acrómio, 

dirige-se lateral e inferiormente, na extremidade lateral do corpo. O sulco para o músculo subclávio 

encontra-se no bordo inferior. 

Dois terços mediais 

Os dois terços mediais do corpo da clavícula têm forma cilíndrica ou prismóide, apresentando quatro 

faces, podendo a inferior, que é marcada perto da sua extremidade esternal por uma impressão oval 

rugosa, ser reduzida a um simples ângulo. A face anterior é rugosa, excepto na sua extremidade lateral, 

onde forma o limite superior da fossa infraclavicular. A face superior é rugosa na sua parte medial e 

macia na sua extremidade lateral. A face posterior é macia. Existe uma impressão no eixo longo do osso, 

na metade lateral da face posterior – a impressão para o ligamento costoclavicular. 

Extremidade esternal 

A extremidade esternal da clavícula está dirigida medialmente, e um pouco anteriormente e 

inferiormente, para articular com a incisura clavicular do manúbrio esternal. A face esternal é 

normalmente irregular e quadrilateral. A sua parte superior é ligeiramente arredondada. O resto da face 

é macia e articular. 

 

Omoplata 

A omoplata é um osso largo, triangular e achatado que se situa na região posterolateral da parede 

torácica, cobrindo partes da segunda à sétima costelas. Tem faces costal e dorsal, bordos lateral e 

medial e ângulos inferior, superior e lateral. Apresenta também três apófises – a espinha, a sua 

continuação com o acrómio e a apófise coracóide. O longo eixo da omoplata é quase vertical e a face 

costal, pode ser facilmente distinguida da face dorsal, que é interrompida por uma projecção da espinha 

em forma de prateleira. O osso é muito espesso na região do bordo lateral, que se desloca 

inferiormente do ângulo inferior, para a cavidade glenóide, localizada superiormente. A omoplata é 

quase exclusivamente composta por uma camada de osso compacto. A fossa supraespinhosa central e 

a maior parte da fossa infraespinhosa é fina. 
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O ângulo inferior encontra-se sobre a sétima costela, ou sobre o sétimo espaço intercostal. O ângulo 

superior encontra-se na junção dos bordos medial e superior. O ângulo lateral é truncado e apresenta a 

cavidade glenóide, para articulação com a cabeça do úmero. Essa parte da omoplata pode ser 

designada por cabeça, sendo conectada por o corpo, que apresenta forma de placa, por um colo mal 

definido. A cavidade glenóide é estreita superiormente e larga inferiormente, tendo forma de pêra. 

Imediatamente sobre a cavidade glenóide, uma pequena área rugosa – o tubérculo supraglenóide - 

contém a raiz da apófise coracóide. O colo da omoplata encontra-se ventralmente definido como a área 

entre o tubérculo infraglenóide e a bordo anterior da incisura supracapsular. 

 

Face costal 

A face costal, que está dirigida medialmente e anteriormente é ligeiramente escavada, especialmente 

superiormente. Perto do seu bordo lateral, existe uma crista longitudinal redonda, proeminente perto 

do colo, mas menos abaixo, sendo separada do bordo lateral por uma área sulcada. A fossa 

subescapular parte de quase toda a face costal, excluindo a área adjacente à do colo.  

Face dorsal 

A face dorsal está dividida pela espinha da omoplata, que apresenta uma forma de concha, numa região 

superior (mais pequena) e numa região inferior (de maiores dimensões), que são confluentes na 

incisura espinoglenóide, entre o bordo lateral da espinha e a face lateral do colo.  

A fossa infraespinhosa é escavada lateralmente, mas convexa medialmente. Analogamente, existe uma 

fossa supraespinhosa. Em ambos se inserem músculos. 
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Bordo superior 

O bordo superior, fino e aguçado, é o mais pequeno. Na sua extremidade anterolateral está separado da 

raiz da apófise coracóide pela incisura suprascapular. 

Bordo lateral 

O bordo lateral da omoplata forma uma bem definida crista rugosa e aguçada, que se desloca 

sinuosamente do ângulo inferior para a cavidade glenóide. Na sua extremidade superior, alarga-se numa 

área triangular – o tubérculo infraglenóide. 

Bordo medial 

O bordo medial da omoplata estende-se desde o ângulo inferior até ao ângulo superior. Nos seus dois 

terços inferiores, este bordo está melhor definido. É fino e por vezes anguloso, do lado oposto ao da raiz 

da espinha. 

Ângulos da omoplata 

O ângulo inferior cobre a sétima costela, ou espaço intercostal. O ângulo superior localiza-se na junção 

dos bordos superior e medial e o ângulo lateral é truncado e largo, apresentando a cavidade glenóide, 

que articula com a cabeça do úmero, na articulação glenoumeral. O seu perfil tem forma de pêra e é 

mais estreito superiormente. Anterior e posteriormente, o colo estende-se entre os tubérculos 

infraglenóide e supraglenóide, passando lateralmente à raiz da apófise coracóide.  

Espinha da omoplata 

A espinha da omoplata forma uma projecção em forma de concha, na parte superior da face dorsal do 

osso, tendo forma triangular. O seu bordo lateral é livre, espesso e arredondado, delimitando a incisura 

espinoglenóide (que se encontra entre a espinha da omoplata e a face dorsal do colo). O seu bordo 

anterior junta-se à face dorsal da omoplata, por uma linha que se desloca lateralmente e um pouco 

superiormente, a partir da junção dos dois terços superiores e médios do bordo medial. O bordo dorsal 

é a crista da espinha, em cuja extremidade medial, se expande numa área triangular e macia. A face 

superior da espinha alarga-se, enquanto se desloca lateralmente, sendo ligeiramente escavada. A parte 

superior da face dorsal do osso e a face superior da espinha formam a fossa supraespinhosa. Já a fossa 

infraespinhosa é formada pela face dorsal do osso e pela face inferior da espinha, que comunica com a 

supraespinhosa, pela incisura espinoglenóide. 

Acrómio 

O acrómio projecta-se anteriormente, da extremidade lateral da espinha, com a qual é contínuo. O 

bordo inferior da crista da espinha torna-se contínuo com o bordo lateral do acrómio no ângulo do 

acrómio. O bordo medial do acrómio é curto e marcado anteriormente por uma pequena faceta oval, 

dirigida superomedialmente, para articulação com a extremidade lateral da clavícula. Pode existir uma 

faceta articular acessória na face inferior do acrómio. 

Apófise coracóide 

A apófise coracóide parte do bordo superior da cabeça da omoplata, sendo dobrada aguçadamente, 

projectando-se anterior e lateralmente. A raiz da apófise coracóide é marcada pelo tubérculo 

supraglenóide.  
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A apófise coracóide encontra-se a cerca de 2,5 cm abaixo da clavícula, na junção do quarto lateral com o 

resto do osso.  

Úmero 

O úmero é o mais longo e largo osso do membro superior, tendo epífises expandidas e uma diáfise. A 

cabeça arredondada ocupa a parte proximal e medial da extremidade superior do osso, articulando com 

a cavidade glenóide da omoplata. O tubérculo menor projecta-se da frente do corpo, perto da cabeça, 

sendo limitado lateralmente por um sulco bem definido. A extremidade distal (designada de condilar) 

está adaptada aos ossos do antebraço, na articulação do cotovelo. 

O epicôndilo medial encontra-se posteriormente ao epicôndilo lateral, dando ao úmero uma aparência 

de rotação medial. Nesta posição, a cabeça está dirigida posteriormente e medialmente e a face 

posterior do corpo dirigie-se posterolateralmente. 

Extremidade proximal 

A extremidade proximal do úmero consiste na cabeça, no colo anatómico e os tubérculos maior e 

menor. Junta-se ao corpo por um “colo cirúrgico” mal definido. 

Cabeça 

A cabeça do úmero forma um pouco menos que meia esfera, sendo ovóide no seu perfil seccional. 

Apresenta uma face articular macia, coberta com cartilagem hialina. Quando o braço está ao nível, 

apresenta-se dirigida medialmente, posteriormente e superiormente. Como a face articular umeral é 

mais extensa que a cavidade glenóide, apenas uma porção desta está em contacto com a cavidade. 

Colo anatómico 

O colo anatómico do úmero está adjacente à margem da cabeça formando uma constrição. 

Tubérculo menor 

O tubérculo menor é anterior ao colo anatómico. Tem uma impressão muscular suave, na sua parte 

superior. O bordo lateral do tubérculo menor é aguçado e forma o bordo medial do sulco 

intertubercular. 

Tubérculo maior 

O tubérculo maior é a parte mais lateral da extremidade proximal do úmero, projectando-se para além 

do bordo lateral do acrómio. A sua face posterosuperior, perto do colo anatómico, apresenta três 

impressões achatadas macias, para ligação de músculos. O sulco intertubercular encontra-se entre os 

tubérculos e apresenta um lábio lateral rugoso e um lábio medial. 

Corpo do úmero 

O corpo do úmero é quase cilíndrico na sua metade proximal, mas triangular em secção, na sua metade 

distal. Apresenta três faces e três bordos, que não são igualmente óbvios por todo o lado. 

Bordo anterior 

O bordo anterior começa na frente do tubérculo maior, deslocando-se inferiormente, quase até à 

extremidade inferior do osso. O seu terço proximal forma o lábio lateral do sulco intertubercular, sendo 
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rugoso, devido a inserções musculares. A porção seguinte é também rugosa e forma o limite anterior do 

tubérculo deltóide. A metade inferior do bordo é macia e arredondada. 

Bordo lateral 

O bordo lateral é distinto na extremidade inferior do osso, onde é mais espesso, para formar a crista 

supraepicondilar lateral e o seu bordo aguçado é mais rugoso anteriormente. O bordo lateral é 

encontrado superiormente à face posterior do tubérculo maior. Um pouco acima de meio, este osso é 

marcado por uma ara em forma de “V” – o tubérculo deltóide. O bordo lateral é interrompido pelo 

sulco para o nervo radial, por onde passa po nervo radial, a artéria braquial profunda e suas veias 

comitantes, próximo da crista oblíqua. 

Bordo medial 

O bordo medial, apesar de ser arredondado, é facilmente identificado na metade inferior do corpo, 

onde se torna a crista supraepicondilar medial. No terço proximal é indistinto até reaparecer como 

lábio medial do sulco intertubercular, onde atinge o tubérculo menor. No seu terço médio, é 

interrompido pelo sulco espiral (também designado de radial), que cruza o osso obliquamente. 

Faces 

A face anterolateral é limitada pelos bordos lateral e anterior, sendo macia, na sua parte superior. A 

face anteromedial é limitada pelos bordos anterior e medial, formando o pavimento rugoso, em pouco 

menos do seu terço superior, do sulco intertubercular. O resto da face é macia. A apófise supracondilar 

projecta-se da superfíce anteromedial, proximalmente ao epicôndilo medial, sendo curva inferior e 

anteriormente.  

A face posterior, entre os bordos medial e lateral é a mais extensiva, apresentando uma crista, por vezes 

rugosa, que se desloca obliquamente e lateralmente, à volta do seu terço proximal. 

Extremidade distal 

A extremidade distal do úmero é um côndilo modificado – é mais larga transversalmente e tem uma 

parte articular e uma não articular. A parte articular e curva anteriormente e articula com o rádio e o 

cúbito, sendo dividida por um sulco leve num capítulo lateral e uma tróclea medial. 

O capítulo é uma projecção convexa e redonda, que cobre as faces anterior e inferior da parte lateral do 

côndilo do úmero. O sulco da tróclea desloca-se posterolateralmente, sendo mais largo, profundo e 

simétrico, posteriormente. A parte não-articular do côndilo inclui os epicôndilos laterais e as fossas 

olecraniana coronóide e radial. 

Tróclea 

A tróclea é uma face com forma de roldana, que cobre as faces anterior, inferior e posterior, do côndilo 

do úmero, medialmente. Articula com a incisura troclear do cúbito. No seu lado lateral é separada do 

capitulo por um sulco ténue e a sua bordo lateral projecta-se distalmente. 

Epicôndilo medial 

O bordo medial do úmero termina por se virar ligeiramente para trás, como epicôndilo medial, que 

forma uma projecção consistente no lado medial do côndilo. A sua face posterior é macia. 
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Epicôndilo lateral 

O bordo lateral do úmero termina como epicôndilo lateral e a sua porção inferior constitui a crista 

supracondilar lateral. O epicôndilo lateral ocupa a porção lateral da porção não-articular do côndilo, mas 

não se projecta para além da crista supracondilar. Vira-se um pouco anteriormente, ao contrário do 

epicôndilo medial. 
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Fossas do olecrânio, coronóide e radial 

A fossa do olecrânio é uma escavação profunda da face posterior do côndilo, imediatamente sobre a 

tróclea. O pavimento da fossa é sempre fino e pode estar parcialmente deficiente. A fossa coronóide é 

uma escavação similar, mas mais pequena, encontra-se imediatamente superior à tróclea, na face 

anterior do côndilo, acomodando o bordo anterior da apófise coronóide do cúbito. Por último, a fossa 

radial é uma ligeira depressão que se encontra sobre o capítulo, lateralmente à fossa coronóide. 

Rádio 

O rádio é o osso lateral do antebraço, tendo terminais proximais e distais expandidos, sendo este último 

muito mais largo. O corpo alarga-se rapidamente à medida que se aproxima do seu terminal distal. É 

convexo lateralmente e côncavo anteriormente, na sua parte distal.  

 

Extremidade proximal 

 

A extremidade proximal inclui uma cabeça, um colo e uma tuberosidade. A cabeça é discóide, sendo a 

sua face articular para o capítulo umeral. A sua face posterior é palpável numa pequena depressão, da 

região lateral das costas do cotovelo. O colo é a constrição distal à cabeça, segurando-a, especialmente 

lateralmente. A tuberosidade é distal à parte medial do colo, sendo macia anteriormente e rugosa 

posteriormente. 

 

Corpo 

 

O corpo tem uma convexidade lateral, sendo triangular em secção. O bordo interósseo é aguçado, 

excepto em duas áreas – proximalmente, perto da tuberosidade e distalmente, onde é a bordo de uma 

pequena área triangular, proximal à incisura cubital. Essas duas áreas formam a face medial. O bordo 

anterior é arredondado e indefinido entre os dois terminais – desce lateralmente da parte anterolateral 

da tuberosidade, como linha oblíqua anterior, que se vai tornando uma crista aguçada, ao longo do 

bordo lateral da face anterior. O bordo posterior apenas está bem definido no terço médio. A face 

anterior, entre os bordos anterior e interósseo é côncava transversalmente e apresenta uma curvatura 

distal. Perto do seu ponto médio existe um buraco proximalmente dirigido. A face posterior, entre os 

bordos interósseo e posterior é maioritariamente achatada, podendo ser um pouco curva na sua região 

proximal. A face lateral é levemente convexa. Uma área irregular ocorre perto da região média do 

corpo. 

 

Extremidade distal 

 

A extremidade distal do rádio é a sua parte distal, tendo forma de quadrilátero, quando seccionado. A 

face lateral é ligeiramente rugosa, projectando-se distalmente como apófise estilóide. A face carpal 

articular macia está dividida por uma crista em áreas medial lateral. A medial é quadrangular e a lateral 

é triangular e curvam-se na apófise estilóide. A face anterior é uma crista espessa proeminente. A face 

medial é a incisura cubital, que é côncava para articulação com a cabeça do cúbito. A face posterior 

apresenta o tubérculo dorsal, limitado medialmente por um sulco oblíquo. Lateralmente ao tubérculo 

de Lister existe um sulco largo, dividido por uma crista vertical ténue. 

Cúbito 

O cúbito é medial ao rádio. A sua extremidade proximal é um gancho, côncavo anteriormente. O bordo 

lateral do corpo é uma crista interóssea aguçada. O osso diminui progressivamente da sua massa 
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proximal, expandindo-se de novo na sua extremidade distal, com uma cabeça redonda e uma apófise 

estilóide. O corpo é triangular em secção. Na sua totalidade, é ligeiramente convexo posteriormente. 

Mediolateralmente, apresenta um perfil sinuoso, tendo a sua metade proximal uma curvatura 

ligeiramente lateralmente côncava e a metade distal uma curvatura medialmente côncava. 

 

Extremidade proximal 

 

A extremidade proximal tem um grande 

olecrânio e apófise coronóide, e 

incisuras troclear e radial, que articulam 

com o úmero e o rádio, respectivamente. 

O olecrânio é mais proximal e dobrado 

anteriormente, no seu ângulo. A sua face 

posterior é macia e triangular e a sua 

face anterior, articular, forma a área 

proximal da incisura troclear. Na sua 

base, liga-se ao corpo e é a parte mais 

estreita do cúbito proximal. 

 

A apófise coronóide projecta-se 

anteriormente distal ao olecrânio. A sua 

face proximal forma a parte distal da 

incisura troclear. Na face lateral, distal à 

incisura troclear, existe uma incisura 

escavada, oval e macia – a incisura radial, 

que se articula com a cabeça do rádio. 

Distal à incisura radial, a face é escavada 

para acomodar a tuberosidade radial, 

durante os movimentos. A face anterior 

da apófise é triangular e a sua parte 

distal é a tuberosidade cubital. O seu 

bordo medial é aguçado e apresenta um 

pequeno tubérculo proximalmente. 

 

A incisura troclear articula-se com a 

tróclea do úmero. Consiste numa junção 

do olecrânio e da apófise coronóide, 

onde as suas faces articulares podem ser 

separadas por uma faixa rugosa, estreita 

e não-articular. Uma crista macia, 

adaptada ao sulco na tróclea umeral, 

divide a incisura em partes medial e 

lateral.  

 

A incisura radial, uma depressão 

proximal oval na face lateral da apófise 

coronóide, articula com a periferia da cabeça radial e está separada da incisura troclear por uma crista 

macia. 
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Corpo 

 

O corpo é triangular em secção, nos seus ¾ proximais, mas quase cilíndrico distalmente. Apresenta faces 

anterior, posterior e medial e bordos interósseo, posterior e anterior. O bordo interósseo é uma crista 

medial nos dois quartos médios. Proximalmente, torna-se a crista supinadora (que ladeia a fossa 

supinadora) e distalmente desaparece. O bordo anterior é arredondado e inicia-se medialmente à 

tuberosidade cubital, descendo inferiormente, sendo normalmente notável até à base da apófise 

estilóide. O bordo posterior, também arredondado, desce do ápice da face posterior do olecrânio e 

curva-se lateralmente, até atingir a apófise estilóide.  

A face anterior, entre os bordos interósseo e anterior, é sulcada longitudinalmente. Distalmente, é 

cruzada obliquamente por uma proeminência rugosa variável. A face medial, entre os bordos anterior e 

posterior é transversalmente convexa e macia. A face posterior, entre os bordos posterior e interósseo 

está dividida em três áreas. 

 

Extremidade distal 

 

A extremidade distal é ligeiramente expandida e tem uma cabeça e uma apófise estilóide. A cabeça 

apresenta uma face articular lateral, que é convexa e se encaixa na incisura cubital do rádio. A face 

distal macia é separada do carpo por um disco articular, cujo ápice está ligado a uma área rugosa entre a 

face articular e a apófise estilóide, uma pequena projecção redonda e posterolateral. Um sulco vertical 

posterior está presente entre a cabeça e a apófise estilóide. 
 

Ossos do carpo 

O carpo contém oito ossos – cada quatro em fileiras distais e proximais. São eles (numa ordem cada vez  

mais medial): Escafóide, semilunar, piramidal e pisiforme, na fileira proximal e trapézio, trapezóide, 

grande osso e unicforme, na fileira distal. O pisiforme articula com a face palmar do piramidal, sendo 

por isso separado dos restantes ossos carpais. Os outros três ossos proximais, formam um arco 

proximalmente convexo e que articula com o rádio e com o disco articular da articulação rádio-cubital 

distal.  
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A face carpal dorsal é convexa. A face palmar forma um sulco carpal profundamente côncavo, 

acentuado pela projecção palmar dos bordos lateral e medial. A projecção cubital é formada pelo 

pisiforme e pelo gancho do unciforme, uma apófise unciforme palmar, côncava em direcção radial. O 

pisiforme está no bordo proximal da eminência hipotenar, no lado medial da mão. O bordo radial do 

sulco carpal é formado pelos tubérculos do escafóide e trapézio. O esacafóide é distal na face escafóide 

anterior. O tubérculo do trapézio é uma crista verticalmente redonda, na face anterior do osso, 

ligeiramente escavada medialmente e distal e radial ao tubérculo do escafóide. 

Escafóide 

 

O escafóide é o elemento mais largo da fileira do carpo proximal. Tem um eixo 

longo, que é distal, radial e ligeiramente palmar em direcção. Apresenta um 

tubérculo redondo, na sua parte distolateral da sua face palmar.    

A face dorsal rugosa apresenta-se ligeiramente sulcada e é mais estreita que a 

palmar. As restantes faces são todas articulares, sendo a face proximal (radial) 

convexa, proximal. A face semilunar é achatada e a face da cabeça (capitada), 

larga, côncava e distal. A face para o trapézio e trapezóide é contínua, 

convexa e distal. 

Semilunar 

 

O semilunar articula-se entre o escafóide e o piramidal, na fileira carpal 

proximal. Apresenta uma face palmar, rugosa e quase triangular, que é 

mais larga e de maiores dimensões que a face dorsal rugosa. A sua face 

proximal convexa é macia e articula-se com o rádio. A sua face lateral é 

estreita e apresenta uma faceta semilunar achatada, para o escafóide. A 

face medial é quase quadrada, articula com o piramidal e está separada 

da face distal por uma crista curva, para articular com o bordo do 

unciforme. A face distal é profundamente côncava, para se encaixar com a parte medial da cabeça do 

grande osso. Este é o único osso do carpo, cuja face palmar é maior que a dorsal, o que o torna muito 

sujeito a luxações. 

Piramidal 

 

O piramidal apresenta uma faceta oval isolada para articulação com o 

pisiforme, na sua face palmar distal. As suas faces medial e dorsal são 

confluentes. A face unciforme, lateral e distal, é concavoconvexa, larga 

proximalmente e estreita distalmente. A face semilunar, quase quadrada, 

é proximal e lateral. 

Pisiforme 

 

O pisiforme, que tem atributos de osso sesamóide, tem forma de ervilha e um eixo 

longo distolateral. Apresenta uma faceta articular dorsal e achatada para o 

piramidal.  

Trapézio 

 

O trapézio tem um tubérculo e um sulco medial na sua face palmar rugosa. Uma face em forma de sela 

dirige-se distolateralmente e articula com a base do primeiro metacarpo. Mais distalmente, projecta-se 
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entre as bases dos primeiros dois ossos metacarpais e apresenta uma 

faceta pequena, quadrilateral e distomedialmente dirigida. Esta faceta 

articula com a base do segundo metacarpo. A face medial larga é 

ligeiramente côncava, articulando-se com o trapezóide. A face 

proximal é uma pequena faceta ligeiramente côncava, para articulação 

com o escafóide, que apresenta uma crista, ou “ângulo”. 

Trapezóide 

 

O trapezóide é pequeno e irregular. Apresenta uma face palmar rugosa, que 

invade a face lateral e é mais estreita e mais pequena que a sua face dorsal, 

também rugosa. A face distal, que se articula com a base sulcada do segundo 

metacarpo é triangular e convexa transversalmente. A face medial articula-se 

por uma faceta côncava com a parte distal do grande osso, a face lateral articula-

se com o trapézio e a face proximal com o escafóide. 

Grande osso (capitado) 

 

O grande osso é o maior osso carpal, sendo também o mais central. Articula-se 

com a base do terceiro metacarpo, através de uma face concavoconvexa distal, 

de forma triangular. O seu bordo lateral é uma faixa côncava para articulação 

com o lado medial da base do segundo metacarpo. O seu ângulo dorsomedial 

apresenta normalmente uma faceta para articulação com a base do quarto 

metacarpo. A face proximal articula-se com o semilunar e com a face lateral do 

escafóide. As facetas para os escafóide e para o trapezóide, apesar de 

normalmente contínuas na face distolateral, podem estar separadas. A face 

medial apresenta uma grande faceta para articulação com o unciforme. 

Unciforme 

 

O unciforme apresenta uma forma de prisma triangular e apresenta um 

gancho, que se projecta da parte distal da sua face palmar rugosa. O 

gancho é curvo, com uma concavidade lateral, inclinando-se a sua ponta, 

lateralmente e contribuindo para a parede medial do túnel carpal; já a sua 

base, apresenta um ligeiro sulco transverso. A restante face palmar, tal 

como a dorsal, é rugosa. Uma crista ténue divide a face distal numa faceta 

lateral pequena, que articula com a base do quarto metacarpo e uma 

faceta medial que se articula com a base do quinto. A face proximal, a 

margem fina do prisma, normalmente apresenta uma faceta estreita que 

contacta com o semilunar. A face medial é uma faixa larga, proximalmente convexa, distalmente 

côncava, que se articula com o piramidal. A face lateral articula-se com o grande osso, por uma faceta 

que cobre tudo, menos o seu ângulo palmar distal.   

Ossos do metacarpo 

O metacarpo consiste em cinco ossos, convencionalmente numerados por ordem rádio-cubital. Estes 

são ossos longos em miniatura, com uma cabeça distal, um corpo e uma base expandida. As cabeças 

redondas articulam-se com as falanges proximais, sendo as suas faces articulares convexas. As bases 

metacarpianas articulam-se umas com as outras (excepto a primeira e a segunda) e com a fileira carpal 
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distal. Os corpos têm faces palmares côncavas longitudinalmente. As suas faces dorsais apresentam uma 

área triangular distal, continuada proximamente como uma crista redonda. 

Os quatro metacarpianos mediais são descritos como paralelos, embora apresentem uma ligeira 

divergência proximodistal 

Primeiro metacarpo 

 

O primeiro metacarpo é curto e espesso. É mais anterior e rodado medialmente relativamente aos 

outros, por isso, a sua face morfologicamente dorsal é anatomicamente lateral, a sua face 

morfologicamente radial é anatomicamente palmar, a sua face morfologicamente palmar é 

anatomicamente medial e o seu bordo cubital é dorsal. O corpo é achatado, dorsalmente largo e 

transversalmente convexo. A face palmar é longitudinalmente côncava e dividida por uma crista numa 

parte lateral maior (anterior) e medial menor (posterior). A base é concavoconvexa e articula-se com o 

trapézio. A cabeça é menos convexa que noutros metacarpianos e é transversalmente larga.  

Segundo metacarpo 

 

O segundo metacarpo tem o corpo maior e a base mais larga, que é sulcada na direcção dorsopalmar, 

para articulação com o trapezóide. Medialmente ao sulco, uma crista profunda articula-se com o osso 

grande e, lateralmente, perto da face dorsal da base, existe uma faceta quadrilateral para articulação 

com o trapézio. Na face palmar existe um pequeno tubérculo ou crista. O lado medial da base articula-se 

com a do terceiro metacarpo, por uma faceta longa, centralmente mais estreita. O corpo é prismático 

em secção e longitudinalmente curvo – dorsalmente convexo e côncavo na zona palmar. A sua face 

dorsal é distalmente larga, mas proximalmente estreita-se para uma crista. 

Terceiro metacarpo 

 

O terceiro metacarpo tem uma pequena apófise estilóide, que se projecta proximalmente do lado radial 

da face dorsal. A sua base articula-se com o osso grande, por uma faceta anteriormente convexa e 

dorsalmente côncava, onde invade a apófise estilóide, no aspecto lateral da sua base. Uma faceta em 

forma de faixa articula-se com as bases do segundo metacarpo (lateralmente) e do quarto metacarpo 

(medialmente), por duas facetas ovais. O corpo assemelha-se ao do segundo metacarpo. 

Quarto metacarpo 

 

O quarto metacarpo é mais curto e menos espesso que os dois anteriores. Na sua base, apresenta duas 

facetas ovais laterais, para articulação com a base do terceiro metacarpo, sendo a dorsal, normalmente 

maior e proximalmente em contacto com o osso grande. Uma faceta alongada medial articula-se com a 

base do quinto metacarpo. A face proximal, de forma quadrangular, articula-se com o unciforme, sendo 

convexa anteriormente e côncava dorsalmente. O corpo assemelha-se ao do segundo. 

Quinto metacarpo 

 

O quinto metacarpo difere na sua face basal medial, que é não-articular e apresenta um tubérculo para 

o extensor cubital do carpo. A sua face basal lateral é uma faceta, transversalmente côncava, convexa 

da palma ao dorso, para articulação com o unciforme. Uma faixa lateral articula-se com a base do 

quarto metacarpo. O corpo apresenta uma área dorsal triangular, que quase atinge a base.  
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Falanges 

Em cada mão, existem 14 falanges, 3 em cada dedo e duas no polegar. Cada uma tem uma cabeça, um 

corpo e uma base proximal. A face dorsal do corpo é convexamente transversa. A face palmar é 

transversalmente chata, mas ligeiramente côncava anteriormente. As bases das falanges proximais 

apresentam facetas ovais côncavas e cabeças ligeiramente sulcadas. As bases das falanges médias 

apresentam duas facetas côncavas separadas por uma crista leve. Já as falanges distais estão adaptadas 

às cabeças das falanginhas e as suas cabeças são não-articulares e apresentam uma rugosa tuberosidade 

palmar crescêntica, onde as polpas dos dedos estão ligadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnemónicas sobre ossos do membro superior: 

- Bordos dos ossos: “Há PAI para todos, menos para a tíbia” – cúbito, rádio e perónio têm todos 

bordos posterior, anterior e interósseo (PAI). O úmero tem MAL (bordos medial, anterior e 

interósseo) 

 - Faces dos ossos: Como o rádio é lateral, tem uma face lateral. Já o cúbito, dado ser medial, tem 

face medial. 

- Distinção entre ossos do carpo: Escafóide: Forma de barco/soca holandesa. Semilunar: Forma de 

meia lua. Trapézio: Tem um sulco e uma crista. Trapezóide: Tem uma faceta em forma de L/bota. 

Grande osso: Tem uma “cabeça”. Unciforme: Tem um gancho. Pisiforme: Tem uma única face 

articular. Piramidal: Tem muitas facetas articulares 

- Distinção entre ossos do metacarpo: Primeiro: Curto e espesso. Segundo: Base muito sulcada. 

Terceiro: Tem uma apófise estilóide. Quarto: Tem as “orelhas do rato Mickey” na base (duas faces 

articulares circulares). Quinto: Tem uma tuberosidade. 
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Ossificação dos ossos do membro superior 

 

 

 

 

 

 

 

Mnemónicas sobre ossificação do membro superior: 

- Epífises férteis: “To the elbow I go, from the knee I flee” – No membro superior as epífises férteis 

encontram-se nas extremidades distais do cúbito e rádio e proximal do cotovelo, “caminhando” 

para o cotovelo. 

 - Ordem de ossificação dos ossos do carpo: “Grita Um Papagaio: SET Tascos Portugueses” (Grande 

osso – Unciforme – Piramidal – Semilunar – Escafóide – Trapézio – Trapezóide – Pisiforme) 



Bernardo Manuel de Sousa Pinto  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
Sebenta de Anatomia I 

84 
 

Articulações e ligamentos do membro superior 

Articulação esternoclavicular 
 

A articulação esternoclavicular é em sela e apresenta como faces articulares, a extremidade esternal da 

clavícula e a incisura clavicular do esterno, juntamente com a superfície superior adjacente da primeira 

cartilagem costal. A face articular clavicular, que é maior, está coberta com fibrocartilagem. Um disco 

articular divide completamente a articulação. Esta articulação tem associados os ligamentos 

esternoclaviculares anterior e posterior, o costoclavicular e o interclavicular. 

 

Ligamento esternoclavicular anterior  

O ligamento esternoclavicular anterior é largo e está ligado superiormente à região anterosuperior da 

extremidade esternal da clavícula. Desloca-se inferomedialmente para a região anterosuperior do 

manúbrio, deslocando-se até à primeira cartilagem costal. 

 

Ligamento esternoclavicular posterior 

O ligamento esternoclavicular posterior encontra-se posterior à articulação, deslocando-se 

inferomedialmente, da região posterior da extremidade esternal da clavícula, até à região 

posterosuperior do manúbrio. 

 

Ligamento interclavicular 

O ligamento interclavicular une a região superior das extremidades esternais de ambas as clavículas. 
 

Ligamento costoclavicular 

O ligamento costoclavicular assemelha-se a um cone invertido. Apresenta lâminas anterior e posterior, 

ligadas à superfície superior da primeira costela e cartilagem costa, e ascende até à impressão para o 

ligamento costoclavicular, na clavícula. As fibras da lâmina anterior ascendem lateralmente e as da 

lâmina posterior ascendem medialmente. 

Articulação acromioclavicular 
 

 A articulação acromioclavicular é sinovial e as faces articulares existem entre a extremidade acromial 

da clavícula e o bordo medial do acrómio, estando ambas cobertas por fibrocartilagem. A cápsula 

articular é delimitada pela membrana sinovial e fortalecida superiormente pelo ligamento 

acromioclavicular. 
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Ligamento acromioclavicular 

O ligamento acromioclavicular é quadrilateral, estendendo-se por entre as regiões superiores da 

extremidade lateral da clavícula e do acrómio. As suas fibras são paralelas e entrelaçam-se com 

aponevroses do trapézio e deltóide. 

Ligamento coracoclavicular 

O ligamento coracoclavicular liga a clavícula à apófise coracóide da omoplata. Apresenta porções 

trapezóide e conóide. A porção trapezóide é anterolateral e é larga, fina e quadrilateral e ascende da 

face superior da apófise coracóide para a linha trapezóide da clavícula. Apresenta uma direcção quase 

horizontal. A porção conóide é posteromedial e é uma banda triangular densa e quase vertical; a sua 

base está ligada ao tubérculo conóide da clavícula e o seu ápice inferior está ligado à raiz da apófise 

coracóide, em frente à incisura suprascapular. 

 

Ligamento coracoacromial 

O ligamento coracoacromial é um feixe triangular forte entre a apófise coracóide e o acrómio. Está 

ligado, no seu ápice, ao acrómio, anteriormente à sua face articular clavicular e, na sua base, ao longo 

do bordo lateral da apófise coracóide. 

 

Ligamento transverso superior da omoplata 

O ligamento transverso superior da omoplata (ligamento suprascapular) converte a incisura 

suprascapular num buraco, por onde passa o nervo suprascapular. 

 

Ligamento transverso inferior da omoplata 

O ligamento transverso inferior da omoplata (ligamento espinoglenóide) é um ligamento membranoso 

que, quando presente, se estende do bordo lateral da espinha da omoplata até à margem glenóide. 

 

Articulação glenoumeral 

 

A articulação glenoumeral é sinovial esferóide, encontrando-se entre a cabeça do úmero e a fossa 

glenóide da omoplata, sendo como tal, as faces articulares reciprocamente curvas. O labrum glenóide é 

um bordalete fibrocartilagíneo que rodeia a fossa glenóide. É triangular e a sua base está ligada à 

margem da fossa. A articulação é fortalecida pelos ligamentos glenoumerais, coracoumeral e umeral 

transverso. 

 

Ligamentos glenoumerais 

Existem três ligamentos glenoumerais, visíveis apenas dentro da articulação. Estes reforçam a cápsula 

anteriormente e inferiormente. O ligamento glenoumeral superior passa do tubérculo supraglenóide, 

anteriormente à origem da cabeça longa do bicípete, até ao úmero, parto da ponta proximal do 

tubérculo menor. O ligamento glenoumeral médio parte de uma zona mais larga, inferiormente ao 

ligamento glenoumeral superior, ao longo da margem glenóide anterior até ao terço inferior do labrum, 

ligando-se no tubérculo menor. Já o ligamento glenoumeral inferior parte das margens anterior, média 

e posterior do labrum glenóide e passa anteroinferiormente às regiões mediais do colo do úmero. 
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Ligamento coracoumeral 

O ligamento coracoumeral está ligado à base dorsolateral da apófise coracóide e estende-se como duas 

bandas, que se misturam com a cápsula, dirigindo-se para os tubérculos maior e menor. 

 

Ligamento transverso do úmero 

O ligamento transverso do úmero é uma banda larga que passa entre os tubérculos do úmero, estando 

ligado superiormente à linha epifisial. Converte o sulco intertubercular num canal. 

 

Articulação do cotovelo 
 

A articulação do cotovelo é uma trocleartrose e permite articular o úmero com o rádio e com o cúbito. 

Esta articulação inclui duas articulações, de facto – a úmero-cubital, entre a tróclea e a incisura troclear 

cubital e a úmero-radial entre o capítulo e a cabeça do rádio. A cápsula articular é larga e fina 

anteriormente, estando ligada proximalmente à frente do epicôndilo medial e ao úmero e distalmente 

ao bordo da apófise coronóide cubital e ao ligamento anelar, sendo contínua com os ligamentos 

colaterais radiais e cubitais. Posteriormente, a cápsula está ligada ao úmero, posteriormente ao seu 

capítulo, inserindo-se nas margens laterais e superiores do olecrânio. As articulações úmero-cubital e 

úmero-radial têm ligamentos colaterais cubital e radial. 

 

Ligamento colateral cubital 

O ligamento colateral cubital é uma banda triangular, constituída por porções anterior, posterior e 

oblíqua. A parte anterior está ligada pelo seu ápice à frente do epicôndilo medial e pela sua base a um 

tubérculo proximal no bordo coronóide medial. A parte posterior está ligada inferiormente na face 

posterior do epicôndilo medial e à margem medial do olecrânio. A parte inferior é oblíqua e situa-se 

entre o olecrânio e a apófise coronóide. 

 

Ligamento colateral radial 

O ligamento colateral radial está ligado inferiormente ao epicôndilo lateral e ao ligamento anelar. 

Algumas das suas fibras cruzam o ligamento até à extremidade proximal da crista supinadora. 

 

Articulação rádio-cubital proximal 

 

A articulação rádio-cubital proximal é uma articulação em pivot e tem como faces articulares a 

circunferência da cabeça do rádio e o anel fibro-ósseo desenhado pela incisura radial do cúbito e pelo 

ligamento anelar. A cápsula fibrosa está ligada ao ligamento anelar, estando esta articulação igualmente 

associada ao ligamento quadrado. 

 

Ligamento anular 

O ligamento anular é uma banda forte que rodeia a cabeça do rádio, estando igualmente ligada ao 

bordo anterior da incisura radial do cúbito, podendo-se dividir em várias bandas. O bordo anular 

proximal mistura-se com a cápsula da articulação do cotovelo. 

 

Ligamento quadrado 

O ligamento quadrado é fino e fibroso, estendendo-se entre o colo do rádio e a parte superior da fossa 

supinadora do cúbito, cobrindo a membrana sinovial da face distal da articulação. 
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Corda oblíqua 
 

A corda oblíqua é uma banda fascial achatada na cabeça profunda do supinador. Estende-se desde o 

lado lateral da tuberosidade cubital até ao rádio, um pouco distal à sua tuberosidade. 

 

Membrana interóssea 

 

A membrana interóssea é uma sindesmose que liga, juntamente com a corda oblíqua, os corpos do 

cúbito e do rádio, dispondo-se entre os bordos interósseos do rádio e do cúbito. A sua parte distal está 

ligada à divisão posterior do bordo radial.   

 

Articulação rádio-cubital distal 
 

A articulação rádio-cubital distal é uma articulação em pivot e apresenta como faces articulares, a 

cabeça distal convexa do cúbito e a côncava incisura cubital do rádio. Estas faces estão conectadas por 

um disco articular fibrocartilagíneo e triangular.  

 

Articulação rádio-cárpica (do pulso) 
 

A articulação rádio-cárpica é sinovial elipsóide e é formada pela articulação da extremidade distal do 

rádio e, por fibrocartilagem, pelo escafóide, semilunar e piramidal. A cápsula articular é delimitada por 

membrana sinovial. 

 

Articulações carpais 
 

As articulações intercarpais interconectam os ossos do carpo e englobam, de grosso modo, as 

articulações sinoviais planas entre os ossos do carpo das fileiras proximal e distal e a articulação 

mediocárpica, uma articulação composta, entre as fileiras.  

 

Na fileira proximal, temos articulações entre o escafóide, o semilunar e o piramidal. O pisiforme articula-

se com o piramidal pela articulação pisopiramidal. Já na fileira distal, temos articulações entre o 

trapézio, trapezóide, grande osso e unciforme. 

 

A articulação mediocárpica situa-se entre o escafóide, o semilunar e o piramidal (proximalmente) e o 

trapézio, trapezóide, grande osso e unciforme (distalmente). Esta articulação é composta e considerada 

elipsóide sob o ponto de vista funcional (e conjugada com a rádio-cárpica) e selar sob o ponto de vista 

morfológico. Pode ser dividida em partes medial e lateral. 

 

Encontramos como ligamentos nessa região, os rádio-cárpicos dorsal e palmar, os ligamentos cúbito-

cárpicos dorsal e palmar e os ligamentos colaterais do carpo, que incluem o ligamento colateral cubital 

do carpo (também designado por cúbito-piramidal e que parte da região palmar do cúbito e se insere na 

região medial do piramidal) e o ligamento colateral radial do carpo (que se estende apófise estilóide do 

rádio e se liga à zona lateral do escafóide). 

 

Ligamento radiado do carpo 

O ligamento radiado do carpo consiste em sete bandas fibrosas, que divergem em todas as direcções, na 

face palmar dos ossos do carpo. A maioria dos feixes partem do grande osso para o escafóide, semilunar 

e osso piramidal. 
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Ligamento pisounciforme 

O ligamento pisounciforme é um ligamento na mão, na região palmar, conectando o pisiforme ao 

unciforme. Este é um prolongamento do tendão no flexor cubital do carpo. 

 

Ligamento pisometacarpiano 

O ligamento pisometacarpiano conecta o pisiforme à base do quinto metacarpo. 

 

Articulações carpometacarpiana do polegar 

As articulações carpometacarpianas situam-se entre os ossos do carpo e os metacarpianos. No polegar, 

a articulação é em sela e encontra-se entre a base do primeiro metacarpo e o trapézio. Estando estes 

ossos ligados por ligamentos anterior, posterior e lateral e por uma cápsula articular. O ligamento 

lateral é largo e desloca-se da face lateral do trapézio até ao lado lateral da base do metacarpo. Os 

ligamentos dorsal e palmar são bandas oblíquas que convergem para o lado cubital da base do 

metacarpo, desde as faces palmar e dorsal do trapézio, respectivamente. 

Nos restantes dedos, temos articulações sinoviais elipsóides, entre o carpo e os metacarpos. Estes ossos 

estão unidos por ligamentos dorsais, que conectam as faces dorsais dos ossos carpais e metacarpianos, 

ligamentos palmares, homólogos aos dorsais e ligamentos interósseos, que ligam margens distais 

contíguas do grande osso e do unciforme com faces adjacentes do terceiro e quarto ossos 

metacarpianos. 

Articulações intermetacarpianas 

As articulações intermetacarpianas têm cápsulas articulares associadas e são reforçadas pelos 

ligamentos interósseos dorsais e palmares, que passam transversalmente de osso para osso. Os 

ligamentos interósseos ligam faces contíguas, distalmente às suas facetas articulares. 
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Articulações metacarpofalângicos 

As articulações metacarpofalângicos são geralmente consideradas de natureza elipsóide, apresentando 

cada uma, uma cápsula articular e um ligamento palmar e dois colaterais associados.  

Ligamento palmar (placa volar) 

Os ligamentos palmares são espessos e 

fibrocartilagíneos, situando-se e ligando os 

ligamentos colaterais. Estão ligados aos 

metacarpos e às bases das falanges. 

Ligamentos metacarpianos transversos 

profundos 

Os ligamentos metacarpianos transversos 
profundos são três bandas pequenas e 
largas, que ligam os ligamentos palmares 
da segunda à quinta articulações 
metacarpofalângicas. São anteriores aos 
lombricais e aos vasos e nervos digitais e 
posteriores aos interósseos. 

Ligamentos colaterais  

Os ligamentos colaterais flanqueiam as articulações, pois cada um está ligado ao tubérculo posterior e 

zona baixa adjacente, na cabeça do metacarpo, passando distoanteriormente até à região anterior da 

base da falange. 

Articulações interfalângicas 

 

Estas articulações situam-se entre as falanges, tendo cada uma, uma cápsula fibrosa. Associados a cada 

articulação, temos um ligamento palmar e dois ligamentos colaterais. 

 

Ligamento palmar (placa volar) 

O ligamento palmar constitui o pavimento desta articulação. 

Ligamentos colaterais 

Os ligamentos colaterais passam da região lateral da cabeça de uma falange até à região volar (palmar) 

da base da falange adjacente. 
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Músculos do membro superior  

Peitoral maior 

O peitoral maior é um músculo espesso, em forma de leque. Parte da superfície anterior da metade 

esternal da clavícula, descendo de metade da largura da superfície anterior do esterno, até ao nível da 

sexta ou sétima cartilagem costal; das primeiras sete cartilagens costais, da extremidade esternal da 

sexta costela e da aponevrose do oblíquo externo, coexistindo pois, fibras esternais e claviculares, 

separadas por um espaço pequeno. O músculo converge num tendão bilaminar achatado, que se liga ao 

lábio lateral do sulco intertubercular do úmero e cujas lâminas anteriores, mais espessas são formadas 

por fibras do manúbrio, às quais se juntam, superficialmente fibras claviculares (que se podem 

prolongar para o tendão deltóide) e, profundamente, fibras da margem esternal e da segunda à quinta 

cartilagens costais. A lâmina posterior recebe fibras da sexta cartilagem costal, da sexta costela, do 

esterno e da aponevrose do oblíquo externo, apresentando-se as suas fibras muito torcidas. A lâmina 

posterior atinge o úmero, mais superiormente, relativamente à anterior, e dá uma expansão que cobre 

o sulco intertubercular e se mistura com o ligamento capsular da articulação do ombro. 

O bordo inferior arredondado deste músculo forma a dobra axilar anterior. 

A pele, a fáscia superficial, os nervos supraclavicular medial e intermédio, a mama e a fáscia profunda 

estão anteriores a este músculo. O esterno, as costelas e as cartilagens costais, a fáscia clavipeitoral, o 

músculo subclávio, o peitoral menor, o serreado anterior, os músculos intercostais esternos e suas 

membranas encontram-se todos posteriores. O peitoral maior forma a camada superficial da parede 

axilar anterior. O seu bordo superior está separado do deltóide pela fossa infraclavicular e o seu bordo 

inferior forma a dobra axilar anterior.  
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Peitoral menor 

O peitoral menor é um músculo fino, triangular, posterior ao músculo peitoral maior. Parte das margens 

superiores e faces exteriores das costelas 3 a 5, perto da cartilagem costal e da fáscia sobre os músculos 

intercostais externos adjacentes. As suas fibras ascendem lateralmente, sendo cobertas pelo peitoral 

maior, convergindo num tendão achatado, ligado ao bordo medial e face superior da apófise coracóide. 

Parte ou todo o tendão pode cruzar a apófise coracóide no ligamento coraco-acromial, ou mesmo para 

além deste, ligando-se, assim, ao úmero. 

O peitoral maior, o nervo peitoral lateral e os ramos peitorais da artéria toraco-acromial são anteriores. 

As costelas, os músculos intercostais externos, o músculo serreado anterior, a axila, os vasos axilares e o 

plexo braquial são posteriores. O bordo superior do peitoral menor está separado da clavícula, por um 

intervalo triangular, preenchido pela fáscia clavipeitoral.  

Músculo subclávio 

O músculo subclávio é pequeno e triangular, encontrando-se entre a clavícula e a primeira costela. Parte 

da junção da primeira costela e da sua cartilagem costal, por um tendão espesso, anterior ao ligamento 

costoclavicular. Passa superior e lateralmente ao sulco para o músculo subclávio, onde está ligado por 

fibras musculares. O músculo subclávio pode se ligar à apófise coracóide ou ao bordo superior da 

omoplata, em vez, ou a par da clavícula. 

O músculo subclávio está separado, anteriormente, do peitoral maior, pela lâmina anterior da fáscia 

clavipeitoral. 

Trapézio 

O trapézio é um músculo triangular achatado, que se estende sobre a região posterior do pescoço e 

tórax superior. Os músculos do trapézio formam, em conjunto, a forma do naipe de ouros – os ângulos 

laterais encontram-se nas pontas dos ombros, o ângulo superior na protuberância occipital e linhas 

nucais superiores e o ângulo inferior, na espinha de T12. De cada lado, o músculo está ligado ao terço 

medial da linha nucal superior, à protuberância occipital externa, ao ligamento nucal e aos ápices das 

apófises espinhosas e ligamentos supraespinhosos de C7 a T12. As fibras superiores deslocam-se 

inferiormente, enquanto as inferiores deslocam-se superiormente, sendo que as fibras existentes entre 

estas deslocam-se horizontalmente e todas convergem lateralmente num ombro. As fibras superiores 

estão ligadas ao bordo posterior do terço lateral da clavícula, as médias, ao bordo medial do acrómio e 

lábio superior da crista da espinha da omoplata e, por último, as fibras inferiores terminam numa 

aponevrose que está ligada a um tubérculo no ápice lateral da espinha da omoplata. A ligação ao osso 

occipital é feita por uma lâmina fibrosa e o ligamento às apófises espinhosas é feito por uma 

aponevrose larga triangular, de C6 a T3 e por fibras tendinosas pequenas abaixo de T3. 

Deltóide 

O deltóide é um triângulo muscular espesso. Parte do bordo anterior e da superfície superior do terço 

lateral da clavícula, da margem lateral e da face superior do acrómio e do bordo inferior da crista da 

escpinha suprascapular. As fibras convergem inferiormente num tendão curto, substancial, que está 

ligado ao tubérculo na região lateral da parte média do corpo do úmero. As fibras anteriores e 

posteriores convergem directamente para este tendão. A parte intermédia é multipenada e formada 

pela junção de vários septos, ligados por fibras musculares curtas. Este músculo rodeia a articulação 

glenoumeral de todos os lados, excepto inferomedialmente. O tendão dá uma expansão na fáscia 

braquial profunda, que pode chegar ao antebraço. 
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Superficialmente ao deltóide encontramos a pele, as fáscias superficial e profunda e o platisma. 

Profundamente ao deltóide encontramos a apófise coracóide, o ligamento coraco-acromial, tendões do 

peitoral menor, coracobraquial, as cabeças do bicípete, peitoral maior, subscapular, supraespinhoso, 

infraespinhoso, músculo redondo menor, cabeças longas e laterais do tricípete e colo cirúrgico e parte 

superior do colo do úmero, incluindo os tubérculos. A fossa infraclavicular separa o bordo anterior do 

músculo, proximalmente do peitoral maior. Distalmente, estes músculos estão em contacto e os seus 

tendões estão normalmente unidos. 

Elevador da omoplata 

O elevador da omoplata é um músculo ligado por fibras tendinosas às apófises transversas do atlas e 

áxis e aos tubérculos posteriores das apófises transversas de C3e C4. Desloca-se diagonalmente para se 

aproximar do bordo medial da omoplata, entre o seu ângulo superior e a sua face triangular macia, na 

extremidade medial da espinha suprascapular. 

Rombóide maior 

O rombóide maior é um músculo fino quadrilateral que parte de fibras tendinosas das espinhas e 

ligamentos supraespinhosos de T2 a T5, deslocando-se lateralmente até ao bordo medial da omoplata, 

entre a raiz da apófise espinhosa e o ângulo inferior. A maioria das suas fibras terminam normalmente 

numa banda tendinosa entre esses dois pontos, juntos ao bordo medial por uma fina membrana. 

Rombóide menor 

O rombóide menor é um músculo pequeno cilíndrico, que se desloca da porção inferior do ligamento 

nucal e das apófises espinhosas de C7 e T1, para a base de uma face triangular macia, na extremidade 
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medial da espinha da omoplata, onde as camadas dorsal e ventral ensanduicham o bordo inferior do 

elevador da omoplata. A camada dorsal do rombóide menor está ligada à margem da superfície 

triangular, dorsolateralmente e inferiormente ao elevador da omoplata. A camada ventral é forte e 

larga, estendendo-se medial e inferiormente ao elevador da omoplata. 

 

Músculo grande dorsal 

O músculo grande dorsal é largo, achatado e triangular, estendendo-se sobre a região lombar e do tórax 

inferior, convergindo num tendão estreito. Parte por fibras tendinosas das apófises espinhosas das 

últimas torácicas anteriormente ao trapézio, da camada posterior da fáscia toracolumbar (por onde está 

ligado às apófises espinhosas e ligamentos supraespinhosos das lombares e sagradas) e do lábio externo 

da crista ilíaca, lateralmente ao erector da espinha e por fibras musculares das últimas três ou quatro 

costelas. As fibras deslocam-se então lateralmente, com diferentes graus de obliquidade (as fibras 

superiores são praticamente horizontais, por oposição às inferiores). O músculo curva-se ao longo do 

bordo inferolateral do músculo redondo maior, onde termina como um tendão achatado, em frente ao 

tendão do músculo redondo maior. Está ligado ao pavimento do sulco intertubercular do úmero, com 

uma expansão para a fáscia profunda, nesta região, as fibras sofrem uma inversão. 

O músculo grande dorsal e o músculo redondo maior formam, em conjunto, a dobra axilar posterior. A 

margem inferolateral deste músculo é frequentemente separada do bordo posterior do músculo 

oblíquo externo pelo triângulo lombar, cuja base é a crista ilíaca e o pavimento, o músculo oblíquo 

interno. 

 

Serreado anterior 

O serreado anterior é um músculo largo e fino que se curva na região torácica. Parte de uma ligação 

costal extensa e insere-se na omoplata. Digitações musculares (projecções em forma de dedo) ocorrem 

anteriormente das faces exteriores e bordos superiores das primeiras, 8-10 costelas e de fáscias que 

cobrem os intercostais intervenientes. As primeiras digitações encontram-se nas primeiras e segundas 

costelas e fáscia intercostal, as outras de uma única costela e as últimas quatro interdigitam-se com 

fibras do oblíquo externo. O músculo serreado anterior segue o contorno da parede torácica, 

intrinsecamente – desloca-se ventral à omoplata e atinge o bordo medial deste osso. A primeira 

digitação está então ligada a uma área triangular das faces costal e dorsal do ângulo superior da 

omoplata. As duas ou três digitações seguintes formam uma região triangular que está ligada à face 

costal ao longo de quase todo o seu bordo medial. As últimas quatro ou cinco digitações convergem 

para se ligar a fibras musculotendinosas para uma impressão triangular na face costal do ângulo inferior, 

ensanduichando-o, e estão também ligadas a uma parte triangular mais pequena da sua superfície 

dorsal, perto da sua ponta. 

 

Músculo supra-espinhoso 

O músculo supra-espinhoso parte dos dois terços mediais da fossa supra-espinhosa e da fáscia supra-

espinhosa. As fibras convergem, inferiormente ao acrómio num tendão que cruza acima da articulação 

do ombro e está ligado à faceta superior do tubérculo maior do úmero. O tendão mistura-se com a 

cápsula articular e pode originar uma fibra para o tendão do peitoral maior. 

 

Músculo infra-espinhoso 

O músculo infra-espinhoso é espesso e triangular, ocupando a maior parte da fossa infraespinhosa. 

Parte por fibras musculares dos dois-terços mediais da fossa, por fibras tendinosas e face profunda da 
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fáscia infraespinhosa, que a separa dos músculos redondo maior e menor. As suas fibras convergem 

para um tendão, que se deslocam inferiormente ao bordo lateral da espinha da omoplata e, 

seguidamente, passa ao longo da região posterior da cápsula articular do ombro, para se ligar à faceta 

média do tubérculo maior do úmero. 

 

Músculo sub-escapular 

O músculo sub-escapular é triangular, preenchendo a fossa subescapular. Nos seus dois terços mediais, 

as suas fibras estão ligadas ao periósseo da face costal da omoplata. Outras fibras partem por septos 

tendinosos intramusculares, que estão ligados a cristas no osso, e da aponevrose que cobre o músculo e 

o separa do músculo redondo maior e da cabeça longa do tricípete. As fibras convergem lateralmente 

num tendão largo que está ligado ao tubérculo menor do úmero e em frente à cápsula articular. 

 

O músculo subscapular forma a maior parte da parede axilar posterior. A sua superfície anterior está 

localizada inferomedialmente ao serreado anterior e superolateralmente ao coracobraquial e ai 

bicípete. A sua superfície posterior está ligada à omoplata e à cápsula glenoumeral. O seu bordo inferior 

contacta com o músculo redondo maior e com o músculo grande do dorso. 

 

Músculo redondo maior 

O músculo redondo maior é um músculo achatado e espesso que parte da área oval na face dorsal do 

ângulo inferior da omoplata e de septos fibrosos, entrepostos entre o músculo e músculo redondo 

menor/infra-espinhoso. As suas fibras ascendem lateralmente, terminando num tendão achatado, 

ligado ao lábio medial do sulco intertubercular do úmero. O tendão encontra-se posteriormente ao do 

músculo grande dorsal. 

 

Músculo redondo menor 

O músculo redondo menor é um músculo estreito e alongado que parte dos dois terços superiores de 

uma faixa achatada na superfície dorsal da omoplata, juntando-se ao seu bordo lateral e de duas 

lâminas aponevróticas que o separam do infraespinhoso e do músculo redondo maior. Desloca-se 

superiormente e lateralmente. As fibras superiores terminam num tendão ligado à faceta inferior do 

tubérculo maior do úmero. As fibras inferiores estão ligadas directamente ao úmero, distal à sua faceta 

e sobre a origem da cabeça lateral do tricípete. O tendão passa e mistura-se com a superfície 

posteroinferior da cápsula da articulação do ombro. 

 

Espaços triangular e quadrangular 

Anteriormente, o espaço quadrangular é delimitado pelo subescapular, pela cápsula da articulação do 

ombro e pelo músculo redondo menor, superiormente, pelo músculo redondo maior inferiormente, 

pela cabeça longa do tricípete, medialmente e pelo colo cirúrgico do úmero, lateralmente. 

Posteriormente, o espaço quadrangular é delimitado superiormente pelo músculo redondo menor. 

 

Existem dois espaços triangulares, um superior, delimitado superiormente pelo subscapular 

anteriormente, pelo músculo redondo menor posteriormente, pelo músculo redondo maior 

inferiormente e pela cabeça longa do tricípete lateralmente. O espaço triangular inferior (intervalo 

triangular) é delimitado anterosuperiormente pelo subscapular, posterosuperiormente pelo músculo 

redondo, medialmente pela cabeça longa do tricípete e lateralmente pelo úmero. 
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Músculo coracobraquial 

O coracobraquial parte do ápice da apófise 

coracóide, juntamente com o tendão da cabeça 

curta do bicípete e, por fibras musculares, dos 

10 cm proximais desse tendão. Termina numa 

impressão, a meia distância no bordo medial 

do corpo do úmero, entre as zonas de ligação 

do tricípete e braquial. Fibras acessórias podem 

estar ligadas ao tubérculo menor, ao epicôndilo 

medial ou ao septo intermuscular medial. 

Anteriormente a este músculo, encontramos o 

músculo peitoral maior, enquanto os tendões 

do subscapular, músculo grande do dorso e 

músculo redondo maior, a cabeça medial do 

tricípete e o úmero se encontram posterior. O 

bicípete e o músculo braquial encontram-se 

lateralmente. 

Músculo bicípete braquial 

O bicípete braquial apresenta duas “cabeças”, 

ou seja, duas zonas de fixação proximais. A 

cabeça curta parte de um tendão espesso e 

achatado do ápice da apófise coracóide, 

juntamente com o músculo coracobraquial, 

enquanto a cabeça longa inicia-se na cápsula da articulação do ombro, como um tendão longo e 

estreito, deslocando-se do tubérculo supraglenóide, até ao ápice da cavidade glenóide, onde é contínuo 

com o labrum glenóide. O tendão da cabeça longa encontra-se ensanduichado numa dupla bainha 

tubular e desloca-se sobre a cabeça do úmero, emergindo da articulação por detrás do ligamento 

umeral transverso e acompanhando, depois, o trajecto do sulco intertubercular. Ao nível do cotovelo, 

este tendão, bem como o do peitoral maior, que o acompanhou, termina num tendão achatado que 

está ligado à ara posterior rugosa da tuberosidade radial. Enquanto se aproxima do rádio, este tendão 

espiraliza, terminando numa expansão medial larga – a aponevrose do músculo bicípete braquial, que se 

vai deslocar medialmente, a par com a artéria braquial, para se fundir com a fáscia profunda, ao nível 

das origens do músculo flexor. 

Proximalmente, os músculos peitoral maior e deltóide cobrem o bicípete. Distalmente, está coberto, 

simplesmente por fáscia e por pele. A sua cabeça longa passa através da articulação do ombro e a sua 

cabeça curta é anterior à articulação. Distalmente, encontra-se anterior ao músculo braquial e o seu 

bordo medial está em contacto com o músculo coracobraquial. Por último, o seu bordo lateral está 

ligado ao deltóide e ao músculo braquioradial.  

Músculo braquial 

O músculo braquial parte da metade inferior da região anterior do úmero, remontando as suas origens, 

a cada lado da inserção do deltóide, originando-se igualmente dos septos intermusculares, 

principalmente do medial, visto estar separado distalmente do septo lateral pelo braquioradial e pelo 

externsor longo radial do carpo. As suas fibras convergem num tendão largo e espesso, inserido na 

tuberosidade cubital e para uma impressão rugosa na região anterior da apófise coronóide. 
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Anteriormente ao músculo braquial encontramos o bicípete e posteriormente, o úmero e a cápsula da 

articulação do cotovelo. Medialmente, encontramos o músculo pronador redondo e o septo 

intermuscular medial, que o separa do tricípete. Lateralmente, encontramos o extensor radial longo do 

carpo. 

Tricípete braquial 

As origens do tricípete dão-se por três cabeças – longa, lateral e medial. A cabeça longa parte por um 

tendão achatado do tubérculo infraglenóide da omoplata, misturando-se superiormente com a cápsula 

glenoumeral. As suas fibras musculares descem medialmente para a cabeça lateral e superficialmente 

para a cabeça medial, onde formam um tendão comum. A cabeça longa desce entre o músculo redondo 

menor e maior, dividindo o intervalo entre esses músculos e o úmero, em partes quadrangular e 

triangular – o espaço triangular é delimitado superiormente pelo músculo redondo menor, 

inferiormente pelo músculo redondo maior e lateralmente pela cabeça longa do tricípete. O espaço 

quadrangular está delimitado superior pelo subscapular, músculo redondo menor e pela cápsula 

articular; inferiormente, pelo músculo redondo menor, medialmente, pela cabeça longa do tricípete e 

lateralmente, pelo úmero. 

A cabeça lateral parte por um tendão achatado da crista oblíqua, do corpo do úmero, e do septo 

intermuscular. Essas fibras convergem também para o tendão conjunto. Já a cabeça medial, à qual as 

cabeças longas e laterais se sobrepõem posteriormente, tem origem na face posterior do corpo do 

úmero, inferiormente ao sulco radial, da inserção do músculo redondo maior, do bordo medial do 

úmero, do septo intermuscular medial e da parte inferior do septo intermuscular lateral. Algumas fibras 

musculares inserem-se directamente no olecrânio, enquanto as restantes convergem para o tendão 

comum. 

O tendão do tricípete tem origem na zona média do músculo, tendo duas lâminas – uma superficial, na 

metade inferior do músculo e a outra na sua “substância”. Depois de receberem as fibras musculares, as 

duas camadas juntam-se sobre o cotovelo, inserindo-se na face superior do olecrânio, havendo umas 

poucas fibras laterais, que se continuam sobre o anconeu e se misturam com a fáscia do antebraço. 

Músculo pronador redondo 

O músculo pronador redondo é um dos músculos do compartimento anterior do antebraço – que 

contém os músculos flexores do antebraço, arranjados em grupos superficial (ao qual pertence o 

músculo pronador redondo, bem como o flexor radial do carpo, o músculo longo palmar, o flexor 

superficial dos dedos e o flexor cubital do carpo, partindo todos estes músculos por um tendão comum 

do epicôndilo medial do úmero) e profundo (que inclui os flexor profundo dos dedos, o flexor longo do 

polegar e o pronador quadrado). 

Este músculo tem pontos de fixação ao úmero e ao cúbito, sendo a cabeça umeral, a maior e mais 

superficial das duas, originando-se proximalmente ao epicôndilo medial, a partir do tendão comum 

referido no parágrafo anterior, do septo intermuscular entre este o flexor radial do carpo e da fáscia do 

antebraço. A cabeça cubital, mais pequena, parte do lado medial da apófise coronóide, distal à zona de 

fixação do flexor superficial dos dedos, juntando-se à cabeça umeral num ângulo agudo. O músculo 

passa obliquamente, ao longo do antebraço, terminando num tendão achatado, ligado a uma área 

rugosa a meio caminho entre a face lateral do corpo do rádio e o “ângulo” da sua curva lateral. O bordo 

lateral do músculo pronador redondo é o limite medial da fossa cubital. 
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Flexor radial do carpo 

O flexor radial do carpo encontra-se medial ao músculo pronador redondo, partindo do epicôndilo 

medial, pelo tendão comum, da fáscia do antebraço e do septo intermuscular adjacente. As suas fibras 

fusiformes terminam, um pouco mais que a meio do caminho para o pulso, num tendão que passa 

dentro de uma bainha sinovial, num canal lateral. Insere-se na superfície palmar da base do segundo 

metacarpiano, enviando uma fibra para o terceiro. Estas fixações são encobertas pela presença da 

cabeça oblíqua do aductor do polegar.  
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Flexor superficial dos dedos 

O flexor superficial dos dedos, encontra-se profundamente aos músculos referidos anteriormente, 

sendo o maior dos flexores superficiais e partindo por duas cabeças – a úmero-cubital, que parte do 

epicôndilo medial do úmero, pelo tendão comum, do feixe anterior do ligamento colateral cubital, dos 

septos intermusculares adjacentes e do lado medial da apófise coronóide. A fina cabeça radial, por seu 

turno, parte do bordo anterior do rádio, estendendo-se desde a tuberosidade radial, até à inserção do 

músculo pronador redondo. Este músculo normalmente está dividido em dois estratos, dirigidos para os 

dedos 2-5 – ao superficial, junta-se lateralmente a cabeça radial, dividindo-se em dois tendões para os 

dedos médio e anelar. Já o estrato profundo origina uma fibra muscular, para se juntar às superficiais 

que vão se dirigir para o anelar, terminando depois em dois tendões, um para o indicador e outro para o 

mindinho. Os tendões estão arranjados em pares, ao passarem por detrás do retináculo flexor. Os dois 

tendões para cada dedo entram na bainha flexora dos dedos da mão. 

Palmar longo 

O músculo palmar longo é fusiforme e medial ao flexor radial do carpo. Parte do epicôndilo medial pelo 

tendão comum, dos septos intermusculares adjacentes e da fáscia profunda. Converge num longo 

tendão, que passa anteriormente ao retináculo flexor e que, após cruzá-lo, se alarga, incorporando-se 

na aponevrose palmar. 

Flexor cubital do carpo 

O músculo flexor medial do carpo é o mais medial dos músculos flexores superficiais do antebraço. 

Parte por duas cabeças – uma umeral, mais pequena e uma cubital, maior; estando ambas ligadas por 

uma arco tendinoso. A cabeça umeral parte do epicôndilo medial, através do tendão comum, enquanto 

a cabeça cubital parte do bordo medial do olecrânio e dois terços proximais do bordo posterior do 

cúbito, uma aponevrose e do septo intermuscular entre este músculo e o flexor superficial dos dedos. 

Forma-se um tendão espesso ao longo do seu bordo anterolateral, na sua metade distal, tendão esse 

que está ligado ao pisiforme e se prolonga para o unciforme e para o 5º metacarpiano. 

Flexor profundo dos dedos 

O músculo flexor profundo dos dedos parte profundamente aos músculos flexores superficiais, dos 3/4 

superiores das faces anterior e medial do cúbito. Engloba a fixação do braquial, superiormente e 

estende-se distalmente, quase até ao pronador quadrado. Parte também de uma depressão do lado 

medial da apófise coronóide, dos 3/4 superiores do bordo posterior do cúbito (através de uma 

aponevrose) e da face anterior da metade cubital da membrana interóssea. Este músculo termina em 

quatro tendões, que se deslocam posteriormente aos tendões do flexor superficial dos dedos e do 

retináculo flexor, inserindo-se nas bases das falanges distais. Na palma da mão, ligados aos tendões 

deste músculo, encontramos os músculos lombricais. 

 Flexor profundo do polegar 

O músculo flexor profundo do polegar é lateral ao flexor profundo dos dedos. Parte da face anterior 

sulcada do rádio e estende-se inferiormente à sua tuberosidade para a zona de fixação superior do 

pronador quadrado. Parte também da membrana interóssea adjacente e por vezes da apófise coronóide 

ou do epicôndilo medial do úmero. O músculo termina num tendão achatado, que passa por detrás do 

retináculo flexor, entre o oponente do polegar e a cabeça oblíqua do aductor do polegar, entrando 

numa bainha sinovial. Por fim, insere-se na face palmar da base da falange distal do polegar. 
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Pronador quadrado 

Pronador quadrado é um músculo achatado e quadrilateral, que se estende ao longo da frente das 

partes distais do rádio e do cúbito. Parte da crista oblíqua na face anterior do corpo do cúbito e de uma 

forte aponevrose que cobre o terço medial do músculo. As fibras mais profundas inserem-se na área 

triangular sobre a incisura cubital do rádio. 

Braquioradial 

O músculo braquioradial pertence ao compartimento posterior dos músculos do antebraço, que contem 

também os músculos extensores do antebraço e o supinador, nomeadamente ao seu compartimento 

extensor superficial. Este músculo é o mais superficial, ao longo do lado radial do antebraço, formando o 

bordo lateral da fossa cubital. Parte dos dois terços proximais da crista supraepicondilar lateral do 

úmero e da superfície anterior do septo intermuscular lateral. As fibras musculares terminam sobre a 

região média do antebraço, num tendão achatado, que se insere no lado lateral da extremidade distal 

do rádio, proximalmente à sua apófise estilóide. O tendão é cruzado, perto da sua terminação distal, por 

tendões do abductor longo do polegar e do extensor curto do polegar. 

Extensor radial longo do carpo 

O músculo extensor radial longo do carpo parte, sobretudo, do terço distal da crista supraepicondilar 

lateral do úmero e da frente do septo intermuscular lateral. Algumas fibras partem do tendão comum 

de origem dos extensores do antebraço. As fibras musculares terminam na junção dos terços proximais 

e médios do antebraço, num tendão achatado que se desloca ao longo da superfície lateral do rádio, 

profundamente ao abductor longo do polegar e ao extensor curto do polegar. O tendão passa por 

debaixo do retináculo extensor e insere-se no lado radial da superfície dorsal da base do segundo 

metacarpo. Este músculo está em parte coberto pelo braquioradial. 

Extensor radial curto do carpo 

O músculo extensor radial curto do carpo parte do epicôndilo lateraldo úmero, por um tendão, cuja 

origem é partilhada com outros extensores do antebraço, do ligamento radial colateral do cotovelo, de 

uma forte aponevrose que cobre a sua superfície e dos septos intermusculares adjacentes. As sua região 

muscular termina na região média do antebraço, num tendão achatado, que acompanha o do extensor 

longo do carpo, até ao pulso. O tendão passa debaixo do retináculo extensor e está ligado à superfície 

dorsal da base do terceiro metacarpo. 

Este músculo é mais curto que o extensor radial longo do carpo, pelo qual é coberto. Passa 

profundamente ao abductor longo do polegar e ao extensor curto do polegar e, mais distalmente, 

debaixo do retináculo extensor, sendo que os tendões destes dois músculos partilham uma bainha 

sinovial comum. 
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Extensor dos dedos 

O músculo extensor dos dedos 

parte do epicôndilo lateral do 

úmero, através do tendão 

extensor comum, dos septos 

intermusculares adjacentes e da 

fáscia do antebraço. Divide-se 

distalmente em quatro tendões, 

que passam numa bainha sinovial 

comum, com o tendão do extensor 

do indicador, através de um túnel, 

por debaixo do retináculo 

extensor. Os tendões divergem na 

superfície dorsal da mão, 

deslocando-se um para cada dedo. 

O tendão do dedo indicador é 

acompanhado pelo extensor do 

indicador que se encontra medial 

a este. Na superfície dorsal da 

mão, os tendões adjacentes estão 

ligados por três conexões 

intertendinosas, que estão 

inclinadas distalmente e 

lateralmente. O tendão extensor 

para o dedo indicador encontra-se 

lateralmente ao do extensor do 

indicador e, por analogia, tendão 

extensor para o dedo mindinho 

encontra-se lateralmente ao 

tendão do extensor do dedo 

mínimo. 

Extensor do dedo mínimo 

O músculo extensor do dedo 

mínimo é um músculo medial ao 

extensor dos dedos. Parte do 

tendão extensão comum, por uma 

fibra tendinosa fina e pelos septos 

intermusculares adjacentes. Distal 

ao retináculo, o tendão 

normalmente separa-se em dois, 

juntando-se à fibra lateral um 

tendão do extensor dos dedos. Os 

três tendões estão ligados à 

expansão digital dorsal do 5 dedo. 
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Extensor cubital do carpo 

O músculo extensor cubital do carpo parte do epicôndilo lateral pelo tendão extensor comum, pelo 

bordo posterior do cúbito (através de uma aponevrose partilhada com o flexor cubital do carpo e com o 

flexor profundo dos dedos) e pela fáscia que se lhe sobrepõe. Termina num tendão que está fixado a um 

tubérculo no lado medial da base do quinto metacarpo. 

Anconeu 

O músculo anconeu é pequeno e triangular, sendo posterior à articulação do cotovelo e parcialmente 

misturado com o tricípete. Parte por um tendão separado da face posterior do epicôndilo lateral do 

úmero. As suas fibras divergem medialmente, em direcção ao cúbito, cobrindo a região posterior do 

ligamento anelar e inserem-se na região lateral do olecrânio e no quarto proximal da face posterior do 

corpo do cúbito. 

Abductor longo do polegar 

O músculo abductor longo do polegar pertence ao compartimento extensor profundo, coexistindo lá 

com o extensor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor do indicador e o supinador. O 

abductor longo do polegar parte da face posterior do corpo do cúbito (distalmente ao anconeu), da 

membrana interóssea adjacente e do terço médio da face posterior do rádio, distalmente à zona de 

fixação do supinador. As fibras musculares terminam num tendão proximal ao pulso. Este tendão faz-se 

acompanhar pelo do extensor curto do polegar e normalmente divide-se em dois, estando um slip 

ligado ao lado lateral da base do primeiro metacarpo e o outro ao trapézio.  

Extensor longo do polegar 

O músculo extensor longo do polegar parte da região lateral do terço médio da face posterior do corpo 

do cúbito, inferiormente ao abductor longo do polegar e da membrana interóssea adjacente. Após 

passar o tubérculo dorsal, o tendão deste músculo cruza os tendões do extensor radial curto do carpo e 

do extensor radial longo do carpo, obliquamente. O tendão está inserido na base da falange distal do 

polegar, estando os lados do tendão juntos no dorso da falange proximal. 

Extensor curto do polegar 

O músculo extensor curto do polegar parte da face posterior do rádio, distalmente ao abductor longo do 

polegar e da membrana interóssea adjacente. O tendão está inserido na base da falange proximal do 

polegar. Este músculo é medial ao abductor longo do polegar. 

Extensor do indicador 

O músculo extensor do indicador é um músculo estreito e alongado, que se encontra medial e paralelo 

ao extensor longo do polegar. Parte da face posterior do cúbito, distal ao extensor longo do polegar, e 

da membrana interóssea adjacente. O seu tendão passa debaixo do retináculo extensor e junta-se ao 

lado medial do tendão do extensor dos dedos, que serve o dedo indicador, do lado oposto ao do 

segundo metacarpo.  
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Supinador 

O músculo supinador encontra-se no terço proximal do rádio e tem camadas superficial e profunda. 

Estas duas camadas têm origem comum, no epicôndilo lateral do úmero, no ligamento colateral radial 

do cotovelo e no ligamento anelar na articulação rádio-cubital superior, na crista e fossa supinadora e 

numa aponevrose que cobre o músculo. Contudo, a camada superficial parte por fibras tendinosas e a 

profunda fá-lo por fibras musculares. O músculo supinador está fixado distalmente na face lateral do 

terço proximal do rádio, inferiormente à inserção do músculo pronador redondo. 

 

Retináculo flexor 

O músculo retináculo flexor é um feixe fibroso forte, que cruza a frente do carpo, tornando a sua 

concavidade anterior no túnel do carpo. O retináculo é curto e largo, estando fixado medialmente ao 

pisiforme e ao gancho do unciforme. Lateralmente, divide-se em lâminas superficial e profunda. A 

lâmina superficial está ligada aos tubérculos do escafóide e do trapézio, enquanto a lâmina profunda 

está fixada no lábio medial do sulco do trapézio. As duas lâminas, juntamente com o sulco desenham 

um túnel, delineado por uma bainha sinovial que contém o tendão do flexor radial do carpo. 

Distalmente, alguns músculos intrínsecos do polegar e do mindinho fixam-se no retináculo. 

Complexo do tendão flexor longo 

Bainhas do tendão flexor 

As bainhas fibrosas dos tendões flexores consistem em fibras arqueadas que têm o seu arco, 

anteriormente, sobre o osso, tendões e centros de articulações; onde é necessário que seja rígida. Pelo 

contrário, quando é necessário que a bainha se dobre, consiste em fibras cruzadas. Estas fibras estão 
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unidas por uma fina membrana sinovial, que se estende da falange distal até a meio da palma da mão, 

no caso do indicador, dedo médio e anelar e mais proximalmente, no caso do mindinho. 

Bainhas sinoviais dos tendões flexores carpais 

As duas bainhas encerram os tendões flexores, enquanto estes atravessam o túnel carpal, existindo uma 

para os flexores superficial e profundo dos dedos e outra para o flexor longo do polegar. A bainha 

estende-se desde o antebraço até aos ossos do metacarpo. 

Vínculos 

Os vínculos são dobras de membrana sinovial que contêm fibras fasciais, transportando vasos 

sanguíneos para os tendões. Estas dobras podem ser de dois tipos – curtos e longos. 

Retináculo extensor 

O músculo retináculo extensor é um feixe fibroso e forte que se estende obliquamente ao longo da 

superfície dorsal do pulso. Está fixado lateralmente ao bordo anterior do rádio, medialmente aos ossos 

pisiforme e piramidal e, passando ao longo 

do pulso, a cristas na região dorsal da 

extremidade distal do rádio. 

Bainhas sinoviais dos tendões 

extensores carpais 

 Seis túneis, mais profundos ao retináculo 

extensor transmitem os tendões 

extensores, cada um contendo uma bainha 

sinovial. As bainhas dos tendões terminam 

imediatamente proximalmente às bases dos 

ossos do metacarpo, ou um pouco mais 

distalmente ao longo do metacarpo. 

Complexo do tendão extensor 

Os tendões extensores dos dedos estão conectados nos dorsos das mãos por uma variedade de 

interconexões oblíquas – juncturae tendinae – que passam tipicamente num direcção distal do dedo 

médio para o dedo indicador e do anelar para os dedos médio e mindinho. 

Flexor curto do polegar 

Um dos músculos tenares (os músculos intrínsecos da mão estão organizados em três grupos mais um 

músculo superficial – o músculo palmar curto. Os músculos tenares incluem o flexor curto do polegar, o 

abductor curto do polegar, o oponente do polegar e o aductor do polegar. Já os músculos hipotenares 

incluem os abductor do dedo mínimo, o flexor curto do dedo mínimo e oponente do dedo mínimo e, por 

fim, o terceiro grupo é constituído pelos músculos interósseo e lombricais), o flexor curto do polegar 

encontra-se medial ao abductor curto do polegar. Apresenta partes superficial e profunda, partindo a 

cabeça superficial do bordo distal do retináculo flexor e da parte distal do tubérculo do trapézio e 

estando inserida por um tendão que contém um osso sesamóide ao lado lateral da base da falange 

proximal do polegar. A parte profunda tem origem no grande osso, no osso trapezóide e nos ligamentos 

palmares da fila distal de ossos do carpo, passa profundamente ao tendão do flexor longo do polegar e 

une-se à cabeça superficial do osso sesamóide e à base da primeira falange. 
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O flexor curto do polegar encontra-se superficial na eminência tenar e é distal ao abductor curto do 

polegar. 

Abductor curto do polegar 

O abductor curto do polegar é um músculo fino na parte proximolateral da eminência tenar. Tem 

origem no retináculo flexor, embora algumas fibras partam dos tubérculos do escafóide do trapézio e do 

tendão do abductor longo do polegar. As suas fibras mediais estão inseridas por um tendão achatado e 

fino ao lado lateral da base da falange proximal do polegar, enquanto as fibras laterais unem-se à 

expansão dorsal digital do polegar. Este músculo encontra-se proximomedialmente ao flexor curto do 

polegar na parte superficial da eminência tenar. 

Oponente do polegar 

O músculo oponente do polegar encontra-se profundamente ao abductor curto do polegar. Parte do 

tubérculo do trapézio e do retináculo flexor, inserindo-se no bordo lateral e metade lateral adjacente da 

superfície palmar do osso do metacarpo do polegar. 

Aductor do polegar 

O músculo aductor do polegar parte por cabeças oblíquas e transversas. A cabeça oblíqua está ligada ao 

grande osso, às bases do segundo e do terceiro metacarpos, aos ligamentos palmares do carpo e à 

bainha do tendão do flexor radial do carpo. A maioria das fibras converge num tendão que contém um 

osso sesamóide e que está inserido do lado medial da base da falange proximal do polegar. A cabeça 

transversa é a mais profunda em termos de músculos do polegar. É triangular e parte dos dois terços 

distais da face palmar do terceiro metacarpo. As fibras convergem para se inserirem, com a cabeça 

oblíqua e o primeiro interósseo palmar, na base da falange proximal do polegar. 

Abductor do dedo mínimo 

O músculo abductor do dedo mínimo parte do osso pisiforme, do tendão do flexor cubital do carpo e do 

ligamento pisounciforme. Termina num tendão achatado, que se divide um duas bandas – uma está 

inserida no lado medial da base da falange proximal do dedo mindinho e a outra ao bordo medial da 

expansão dorsal digital e do extensor do dedo mínimo. Este músculo sobrepõe-se ao oponente do dedo 

mínimo. 

Flexor curto do dedo mínimo 

O músculo flexor curto do dedo mínimo tem origem na face convexa do gancho do unciforme e da face 

palmar do retináculo flexor. Insere-se no lado medial da base da falange proximal do dedo mindinho, 

com o abductor do dedo mínimo, ao qual se encontra lateral. 

Oponente do dedo mínimo 

O músculo oponente do dedo mínimo é triangular e encontra-se coberto pelo flexor e pelo abductor. 

Tem origem na convexidade do gancho do unciforme e na porção contígua do retináculo flexor e insere-

se ao longo da margem medial do quinto metacarpo e da face palmar adjacente. Por vezes, este 

músculo está dividido em duas lamelas. 
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Palmar curto 

O músculo palmar curto é fino e quadrilateral, encontrando-se profundamente à pele do lado medial da 

mão. Tem origem no retináculo flexor e no bordo medial da parte central da aponverose palmar e fixa-

se à derme, no bordo medial da mão. 

 

Interósseos 

Os músculos interósseos ocupam os intervalos entre os ossos metacarpianos, estando divididos em 

conjuntos palmar e dorsal. 

Interósseos palmares 

Os interósseos palmares são mais pequenos que os dorsais e encontram-se nas faces palmares dos 

ossos metacarpianos. Com excepção do primeiro, cada um parte de da totalidade do osso do metacarpo 

de um osso e passa para o lado aductor da expansão dorsal digital. O dedo médio não tem interósseo 
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palmar próprio, “recebendo” os interósseos palmares dos restantes dedos. O primeiro, parte do lado 

medial da superfície palmar da base do primeiro metacarpo e está inserido por um osso metacarpo no 

lado medial da falange proximal, sendo geralmente muito rudimentar. O segundo parte do lado medial 

do segundo osso do metacarpo, estendo inserido do mesmo lado da expansão digital do dedo indicador. 

O terceiro parte do lado lateral do quarto metacarpiano e está inserido juntamente com o quarto 

lombrical e, por último, o quarto parte do lado lateral do quinto metacarpo e insere-se com o quarto 

lombrical e na base da falange proximal. 

Os interósseos palmares encontram-se anteriormente aos dorsais e o primeiro palmar é posterior à 

cabeça oblíqua do aductor do polegar, que também se sobrepõe ao segundo. O terceiro e o quarto 

interósseos têm os tendões flexores longos do dedo anelar e indicador (dentro das suas bainhas), 

respectivamente, a se lhes sobreporem. 

Interósseos dorsais 

Os interósseos dorsais consistem em quatro músculos bipenados, cada um, com origem de lados 

adjacentes de dois ossos metacarpianos, inserindo-se nas bases das falanges proximais e 

separadamente nas expansões dorsais digitais. Entre a dupla origem de cada um desses músculos existe 

um intervalo triangular estreito. O primeiro músculo é também o mais largo, sendo por vezes designado 

por abductor do indicador e está ligado ao lado lateral da falange proximal do indicador e à cápsula da 

articulação metacarpofalângica adjacente. O segundo e o terceiro estão ligados, respectivamente, aos 

lados lateral e medial do dedo médio. 

Lombricais 

Os lombricais são quatro pequenos fascículos que partem de tendões do flexor profundo dos dedos. O 

primeiro e o segundo partem dos lados laterais e faces palmares dos tendões do dedo indicador e 

médio, respectivamente. O terceiro parte de lados adjacentes dos tendões dos dedos médio e anelar e o 

quarto de lados adjacentes dos tendões do anelar e do mindinho. Cada um passa para o lado lateral do 

dedo correspondente e está ligado à margem lateral da expansão dorsal digital do extensor dos dedos, 

que cobre a superfície dorsal do dedo. 

Tabela com as origens e inserções dos músculos do membro superior 

   Músculo Origem Inserção 

Peitoral maior 

Superfície anterior da metade esternal da 
clavícula, primeiras sete cartilagens costais, 

extremidade esternal da 6ª costela e 
aponevrose do oblíquo externo 

Lábio lateral do sulco intertubercular do 
úmero 

Peitoral menor 
Bordos superiores das costelas 3 a 5 e fáscia 

sobre os músculos intercostais externos 
adjacentes 

Apófise coracóide (bordo medial e face 
superior) ou úmero 

Músculo subclávio 
Junção da primeira costela com a sua cartilagem 

costal 
Sulco para o músculo subclávio 

Trapézio 

1/3 medial da linha nucal superior, 
protuberância occipital externa, ligamento nucal 

e ápices das apófises espinhosas e ligamentos 
supraespinhosos de C7 a T12 

Bordo posterior do 1/3 lateral da clavícula 
(superiores), bordo medial do acrómio e lábio 

superior da crista da espinha da omoplata 
(médias) e tubérculo no ápice lateral da 

espinha da omoplata (inferiores). 
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Deltóide 
Bordo anterior e face superior do 1/3 lateral da 

clavícula, margem lateral e face superior do 
acrómio e espinha suprascapular 

Tubérculo na região lateral do corpo do úmero 

Elevador da 
Omoplata 

Apófises trasversas do atlas e do áxis e 
tubérculos posteriores de C3 e C4 

Espinha supraescapular 

Rombóide maior 
Espinhas e ligamentos supraespinhosos de T2 a 

T5 
Bordo medial da omoplata 

Rombóide menor 
Ligamento nucal e apófises espinhosas de C7 e 

T1 

Margem da superfície triangular (camada 
dorsal) e região inferomedial ao elevador da 

omoplata (camada ventral) 

Músculo grande 
dorsal 

Apófises espinhosas das últimas torácicas, fáscia 
toracolumbar, lábio externo da crista ilíaca e 

últimas 3 ou 4 costelas 
Sulco intertubercular do úmero 

Serreado anterior Ligação costal extensa Omoplata 

Músculo supra-
espinhoso 

2/3 mediais da fossa supraespinhosa e fáscia 
supra-espinhosa 

Faceta superior do tubérculo maior do úmero 

Músculo infra-
espinhoso 

2/3 mediais da fossainfraespinhosa e face 
profunda fáscia interespinhosa 

Faceta média do tubérculo maior do úmero 

Músculo sub-
escapular 

Face costal da omoplata e septos tendinosos 
intramusculares 

Tubérculo menor do úmero 

Músculo redondo 
maior 

Ângulo inferior da omoplata e septos fibrosos 
Lábio medial do sulco intertubercular do 

úmero 

Músculo redondo 
menor 

2/3 superiores da superfície dorsal da omoplata 
e duas lâminas aponevróticas 

Tubérculo maior do úmero (f. superiores) e 
corpo do úmero (f. inferiores) 

Músculo 
coracobraquial 

Ápice da apófise coracóide e tendão da cabeça 
curta do bíceps 

Bordo medial do corpo do úmero 

Músculo bicípite 
braquial 

Ápice da apófise coracóide (cabeça curta) e 
cápsula da articulação do ombro (cabeça longa) 

Região posterior rugosa da tuberosidade radial 
e fáscia profunda 

Músculo braquial 
Metade inferior da região anterior do úmero, 

septos intermusculares e extensor longo radial 
do carpo 

Tuberosidade cubital e impressão rugosa da 
apófise coronóide 

Tricípete 

Tubérculo infraglenóide da omoplata (cabeça 
longa), crista oblíqua (cabeça lateral) e face 
posterior do corpo do úmero, inserção do 

músculo redondo maior, bordo medial do úmero 
e septos intermusculares (cabeça medial) 

Olecrânio e tendão comum, ligado ao lábio 
medial do sulco intertubercular do úmero 

Músculo pronador 
redondo 

Epicôndilo medial, pelo tendão comum, septo 
inermuscular e fáscia do antebraço (cabeça 
umeral) e lado medial da apófise coronóide 

(cabeça cubital) 

Área rugosa a meio caminho entre a face 
lateral do corpo do rádio e o ângulo da sua 

curva lateral 

Flexor radial do carpo 
Epicôndilo medial, pelo tendão comum, fáscia 
do antebraço e septo intermuscular adjacente 

Base do segundo metacarpo 

Flexor superficial dos 
dedos 

Epicôndilo medial, pelo tendão comum, feixe 
anterior do ligamento colateral cubital, septos 

intermusculares adjacentes e apófise coronóide 
(cabeça umero-cubital) e bordo anterior do 

rádio (cebça radial) 

Dedos 2-5 

Palmar longo 
Epicôndilo medial, pelo tendão comum  e septos 

intermusculares adjacentes 
Aponevrose palmar 
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Flexor cubital do 
carpo 

Epicôndilo medial, pelo tendão comum (cabeça 
umeral) e bordo medial do olecrânio e bordo 

posterior do cúbito (cabeça cubital) 
Pisiforme, unciforme e 5º metacarpo 

Flexor profundo dos 
dedos 

Faces anterior e medial do cúbito, bordo 
posterior do cúbito e depressão medial da apósie 

coronóide 
Bases das falanges distais 

Flexor profundo do 
polegar 

Face anterior sulcada do rádio e membrana 
interóssea adjacente 

Face palmar da base da falange distal do 
polegar 

Pronador quadrado Crista oblíqua e forte aponevrose 
Área triangular sobre a incisura cubital do 

rádio 

Braquioradial 
2/3 proximais da crista supraepicondilar lateral 

do úmero e superfície anterior do septo 
intermuscular lateral 

Extremidade distal do rádio , proximalmente à 
sua apófise estilóide. 

Extensor radial longo 
do carpo 

Crista supraepicondilar lateral (terço distal) e 
septo intermuscular lateral 

Superfície dorsal da base do segundo 
metacarpo 

Extensor radial curto 
do carpo 

Epicôndilo lateral do úmero (tendão extensor 
comum), septos intermusculares adjacentes e 

ligamento radial colateral do cotovelo 

Superfície dorsal da base do terceiro 
metacarpo 

Extensor dos dedos 
Epicôndilo lateral do úmero (tendão extensor 
comum), septos intermusculares adjacentes e 

fáscia do antebraço 

Superfície dorsal da mão (um tendão para 
cada dedo) 

Extensor do dedo 
mínimo 

Tendão extensor comum e septos 
intermusculares adjacentes 

Expansão digital dorsal do quinto dedo 

Extensor cubital do 
carpo 

Epicôndilo lateral (tendão extensor comum) e 
bordo posterior do cúbito 

Tubérculo do quinto metacarpo 

Anconeu Epicôndilo lateral do úmero 
Região lateral do olecrânio e quarto proximal 

da face posterior do corpo do cúbito 

Abductor longo do 
polegar 

Face posterior do corpo do cúbito, membrana 
interóssea adjacente e terço médio da face 

posterior do rádio 
Base do primeiro metacarpo e trapézio 

Extensor longo do 
polegar 

Terço médio da face posterior do corpo do 
cúbito e membrana interóssea adjacente 

Base da falange distal do polegar 

Extensor curto do 
polegar 

Face posterior do rádio e membrana interóssea 
adjacente 

Base da falange distal do polegar 

Extensor do indicador 
Face posterior do cúbito e membrana interóssea 

adjacente 
Tendão do extensor dos dedos que serve o 

dedo indicador 

Supinador 
Epicôndilo lateral do úmero, ligamento colateral 

radial do cotovelo, ligamento anelar, crista e 
fossa supinadora 

Terço proximal do rádio 

Retináculo flexor Osso pisiforme e gancho do unciforme 
Tubérculos do escafóide e do trapézio (l. 

superficial) e lábio medial do sulco do trapézio 
(l. profunda) 

Retináculo extensor Bordo anterior do rádio e sua extremidade distal Ossos pisiforme e piramidal 

Flexor curto do 
polegar 

Bordo distal do retináculo flexor e parte distal 
do tubérculo do trapézio  (cabeça superficial) e 

grande osso, osso trapezóide e ligamentos 
palmares da fileira distal de ossos do carpo 

(cabeça profunda) 

Base da falange proximal do polegar (f. 
superficiais) e base da primeira falange (f. 

profundas) 

Abductor curto do 
polegar 

Retináculo flexor  
Base da falange proximal do polegar (fibras 

mediais) e expansão dorsal digital do polegar 
(fibras laterais) 
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Oponente do polegar Tubérculo do trapézio e do retináculo flexor Superfície palmar do metacarpo do polegar 

Aductor do polegar 

Grande osso, bases do segundo e terceiro 
metacarpos, ligamentos palmares do carpo e 

bainha do tendão do flexor radial do carpo 
(cabeça oblíqua) e dois terços distais da face 

palmar do terceiro metacarpo (cabeça 
transversa) 

Base da falange proximal do polegar 

Abductor do dedo 
mínimo 

Osso pisiforme, tendão do flexor cubital do 
carpo e ligamento pisounciforme 

Lado medial da base da falange proximal do 
mindinho e bordo medial da expansão dorsal 

digital e extensor do dedo mínimo 

Flexor curto do dedo 
mínimo 

Face convexa do gancho do unciforme e  face 
palmar do retináculo flexor 

Lado medial da base da falange proximal do 
mindinho 

Oponente do dedo 
mínimo 

Convexidade do gancho do unciforme e porção 
contígua do retináculo flexor 

Margem medial do 5º metacarpo e face 
palmar adjacente 

Palmar curto 
Retináculo flexor e bordo medial da parte 

central da aponevrose palmar 
Derme, no bordo medial da mão 

Interósseos palmares 
Osso do metacarpo completo (excepto o 

primeiro e o terceiro que não tem) 

Lado medial da falange proximal (1º) Base da 
falange proximal (4º) e expansões dorsais 

digitais (2º e 3º) 

Interósseos dorsais Lados adjacentes de dois ossos metacarpianos 
Bases das falanges proximais e expansões 

dorsais digitais 

Lombricais Tendões do flexor profundo dos dedos 
Margem lateral da expansão dorsal digital do 

extensor dos dedos 

   
 

Lista de acções dos músculos do membro superior 

Músculos do tecto/coifa dos rotadores: 

 Supraspinhoso 

 Infraspinhoso 

 Subscapular 

 Redondo Menor 

Abductores da articulação gleno-umeral 

 Deltóide (quando se contrai como um todo) 

 Supraspinhoso 

Flexores da articulação gleno-umeral 

 Deltóide (porção anterior) 

 Peitoral maior  

 Coracobraquial 

Extensores da articulação gleno-umeral 

 Deltóide (porção posterior) 

 Redondo menor 

 Grande dorsal (sob resistência) 

 Peitoral maior (sob resistência) 
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Elevadores do ombro 

 Elevador da omoplata (deprimindo a omoplata) 

 Trapézio (fibras superiores) 

 Rombóides 
 

Depressores do ombro 

 

 Serreado anterior 

 Peitoral menor 

 Trapézio (fibras inferiores) 

Protração do ombro 

 Serreado anterior 

 Peitoral menor 

 Grande dorsal (fibras superiores) 

Retracção do ombro 

 Trapézio (fibras intermédias) 

 Rombóide maior 

 Rombóide menor 

Rotação lateral do ombro (rotação para cima da omoplata) 

 Trapézio (parte superior) 

 Serreado anterior (parte inferior) 

Rotação medial do ombro (rotação para baixo da omoplata) 

 Rombóide maior 

 Peitoral maior 

Flexores do antebraço 

 Bicípete braquial (sob resistência, em supinação, ou aquando de movimentos amplos, rápidos e 

potentes) 

 Braquial 

 Braquiorradial (para movimentos mais lentos e mais rigorosos) 

Extensores do antebraço 

 Tricípete (sob resistência) 

 Anconeu (sob resistência) 

 Braquiorradial (aquando de uma extensão mais rápida) 

Pronadores do antebraço 

 Pronador redondo 

 Pronador quadrado 
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Supinadores do antebraço 

 Bicípete braquial 

 Supinador 

Abductores da articulação do punho 

 Extensor radial longo do carpo 

 Extensor radial curto do carpo 

 Flexor radial do carpo 

Aductores da articulação do punho 

 Extensor cubital do carpo 

 Flexor cubital do carpo 

Flexores da articulação do punho 

 Flexor cubital do carpo 

 Flexor radial do carpo  

 Palmar longo 

Extensores da articulação do punho 

 Extensor radial longo do carpo 

 Extensor radial curto do carpo 

 Extensor cubital do carpo 

 

Flexores dos dedos 

 

 Flexor superficial dos dedos (flexão ao nível das falanges médias) 

 Flexor profundo dos dedos (flexão ao nível das falanges distais) 

Extensores dos dedos 

 Extensor dos dedos 

Músculos que colocam a “mão em Z” 

 Lombricais (ao nível das articulações metacarpofalângicas) 

 Interósseos (ao nível das articulações interfalângicas) 

 
Mnemónicas sobre músculos do membro superior: 

- Inserção no úmero: Procurador-Geral da República (PGR) – Músculos que se inserem no úmero de 

lateral para medial: Peitoral > (lábio lateral), Grande Dorsal (sulco) e Redondo > (lábio medial). 

- Origem dos músculos flexores no cotovelo: FM (como na rádio). Ou seja, os músculos flexores 

originam-se do lado medial do cotovelo 

 - Funções dos músculos: “O braquial é a prostituta dos músculos flexores” – Isto porque flecte o 

braço com tudo – com supinação, sem supinação. 

- Funções dos interósseos: “DAB PAD” – Dorsal abducts, Palmar adducts 
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Vascularização do membro superior 

 

Artéria subclávia  

A artéria subclávia direita parte do tronco braquiocefálico e a esquerda da crossa da aorta. Está dividida 

em três partes – uma primeira, com origem no bordo medial do escaleno anterior, uma segunda, 

posterior a este músculo e uma terceira que vai da margem lateral do escaleno anterior até ao bordo 

externo da primeira costela, onde a artéria subclávia se torna a artéria axilar. 

Relativamente à primeira parte da artéria subclávia, podemos afirmar, que a artéria subclávia direita 

parte posteriormente ao bordo superior da articulação esternoclavicular direita, no tronco 

braquiocefálico, dirigindo-se superolateralmente para o bordo medial do escaleno anterior. Já a 

primeira parte da artéria subclávia esquerda parte do arco aórtico, posteriormente à artéria carótida 

comum, ao nível do disco intervertebral de T3 e T4. Desloca-se também superolateralmente, até ao 

bordo médio do escaleno anterior. A segunda parte da artéria subclávia é a mais superior, sendo 

também pequena. Encontra-se posteriormente ao escaleno anterior. Finalmente, a terceira parte, 
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desloca-se 

inferolateralmente, da 

margem lateral do 

escaleno anterior até ao 

bordo exterior da 

primeira costela, sendo a 

parte mais superficial da 

artéria.  

Artéria vertebral  

A artéria vertebral parte 

da região 

superoposterior da 

primeira parte da artéria 

subclávia. Passa pelos 

buracos 

intertransversários das 

vértebras cervicais, com 

excepção da sétima e 

entra no crânio pelo 

buraco magno. Passa 

posteriormente à artéria 

carótida comum e à veia 

vertebral e apresenta 

ramos cervicais, 

nomeadamente, ramos espinhais, que vascularizam a região da corda espinhal e das suas membranas e 

ramos musculares, que vascularizam os músculos profundos da região suboccipital. 

Artéria torácica interna  

A artéria torácica interna parte inferiormente da primeira parte da artéria subclávia, a cerca de 2cm 

sobre a extremidade esternal da clavícula. 

Tronco tirocervical 

O tronco tirocervical é uma pequena artéria que parte da frente da primeira parte da artéria subclávia, 

perto do bordo medial do escaleno anterior, dividindo-se em artéria tiróide inferior, artéria 

suprascapular (que se desloca posterior à veia jugular interna e fica anterior à artéria subclávia. E se 

anastomosa com a artéria cervical transversa e circunflexa escapular, na superfície do infraespinhoso, 

dando ramos musculares e um suprasternal) e a artéria cervical superficial (que parte a um nível mais 

superior que a suprascapular). 

Tronco costocervical 

Este pequeno vaso parte posteriormente da segunda parte da artéria subclávia direita, e da primeira 

parte da artéria subclávia esquerda. Desloca-se até ao colo da primeira costela, onde se divide em 

artéria intercostal suprema e cervical profunda. 
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Artéria axilar 

A artéria axilar é a continuação da artéria subclávia. Começa no bordo externo da primeira costela e 

termina no bordo inferior do músculo redondo maior, onde se torna a artéria braquial. É cruzada pelo 

peitoral maior, que a divide em três partes – proximal, posterior e distal a este músculo. Apresenta 

como ramos, as artérias torácica superior, toracoacromial, torácica lateral, subscapular, toracodorsal e 

as artérias circunflexas umerais. 

Artéria torácica superior 

A artéria torácica superior é um pequeno vaso que parte da primeira parte da artéria axilar, perto do 

bordo inferior do músculo subclávio. Desloca-se anteromedialmente sobre o bordo medial do peitoral 

menor, passa entre este músculo e o peitoral maior, vascularizando este músculo e, na parede torácica, 

anastomosa-se com as artérias torácica interna e intercostal superior. 

Artéria toraco-acromial 

A artéria toraco-acromial é 

um pequeno ramo que se 

origina da segunda parte da 

artéria axilar. Divide-se em 

ramos peitoral, acromial, 

clavicular e deltóide, que 

vascularizam o peitoral 

maior e menor, a região de 

pele sobre a fáscia 

clavipeitoral e a porção 

anterior do deltóide. 

Artéria torácica lateral 

A artéria torácica lateral 

parte da segunda parte da 

artéria axilar. Vasculariza o 

músculo serreado anterior e 

os músculos peitorais. 

Anastomosa-se com as 

artérias torácica interna, 

subsacpular e intercostal e 

com o ramo peitoral da 

artéria toraco-acromial. Dá 

ramos cutâneos para 

vascularizar a pele na região 

do peitoral maior. 

 

Artéria subscapular 

A artéria subscapular é o maior ramo da artéria axilar. Parte da terceira parte da artéria axilar, 

anastomosando-se com as artérias torácicas e intercostal, no ângulo inferior da omoplata. Está 

acompanhada distalmente pelo nervo. Divide-se em circunflexa da omoplata e toracodorsal. 



Bernardo Manuel de Sousa Pinto  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
Sebenta de Anatomia I 

115 
 

Artéria circunflexa da omoplata 

A artéria circunflexa da omoplata é o maior ramo terminal da subscapular. Atravessa o espaço triangular 

e entre na fossa infraespinhosa, onde se divide em dois ramos – o infrascapular, que entra na fossa 

subscapular e anastomosa-se com as artérias suprascapulares dorsais e outro ramo que se continua ao 

longo do bordo lateral da omoplata. Partem dela dois ramos cutâneos significativos. 

Artéria toracodorsal 

A artéria toracodorsal é um ramo terminal da artéria subscapular e segue a margem lateral da 

omoplata, sendo posterior à artéria torácica lateral. Entra no grande dorsal com o nervo toracodorsal, 

após ter efectuado a vascularização do músculo redondo maior e dos intercostais. Anastomosa-se com 

as artérias intercostais. 

Artéria circunflexa umeral anterior 

 

A artéria circunflexa umeral anterior parte do lado lateral da artéria axilar, na região do bordo distal do 

subscapular, chegando até à cabeça longa do bíceps e deltóide e anastomosa-se com a artéria 

circunflexa umeral posterior, que é maior que a anterior. 

  

Artéria circunflexa umeral posterior 

 

A artéria circunflexa umeral posterior é maior que a anterior. Parte da terceira parte da artéria axilar, no 

bordo distal do subscapular e desloca-se para trás, a par com o nervo axilar, entrando no espaço 

quadrangular. Curva-se à volta do colo do úmero e vasculariza a articulação do ombro, os músculos 

redondos, o deltóide e as cabeças longa e lateral do tricípete. 

 

Artéria braquial 

 
A artéria braquial é uma continuação da artéria axilar. Continua no bordo inferior do tendão do redondo 

maior e termina distal ao cotovelo. Apresenta uma localização central e divide-se, perto do colo do 

rádio, em artérias radial e cubital. Partem dela a braquial profunda, nutriente, superior, média e inferior 

cubital colateral, deltóide, muscular, radial e cubital. 

 

Artéria braquial profunda 

 

A artéria braquial profunda é um ramo grande que parte da região posteromedial da artéria braquial, 

distal ao músculo redondo maior. Acompanha o nervo radial, primeiro entre as cabeças longa e medial 

do tricípete e depois coberto pela cabeça lateral do tricípete. Divide-se em ramos colaterais terminais, 

radiais e médios. 

 

O ramo colateral médio é descendente e posterior, sendo o maior vaso terminal. Parte posterior ao 

úmero e desloca-se inferiormente até à face posterior do septo intermuscular lateral. Proximalmente, a 

artéria encontra-se entre o braquial e a cabeça lateral do tricípete, sendo que, distalmente, encontra-se 

entre o braquioradial e a cabeça lateral do tricípete. 

 

Já o ramo colateral radial é descendente e anterior, sendo a continuação da artéria braquial profunda. 

Acompanha o nervo radial ao longo do septo intermuscular, deslocando-se entre o braquial e o 

braquioradial, anastomosando-se com a artéria radial recorrente. 
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Artéria cubital 

A artéria cubital é o maior ramo terminal da artéria braquial. Inicia-se distalmente ao cotovelo. O nervo 

mediano encontra-se medialmente e depois cruza a artéria. Entra na mão, cruzando o retináculo flexor 

e o pisiforme. Está acompanhada de veias comitantes e apresenta também ramos recorrentes 

anteriores e posteriores. No pulso, a artéria cubital está coberta por pele, fáscias e pelo palmar curto. É 

lateral ao nervo cubital e ao pisiforme 

Artéria interóssea  

A artéria interóssea comum é um ramo curto da artéria cubital. Parte distalmente à tuberosidade radial 

e passa posteriormente à membrana interóssea, onde se divide em artérias interósseas anterior e 

posterior. A artéria interóssea anterior, desce anteriormente à membrana interóssea com o ramo 

interósseo anterior do nervo mediano e dela partem ramos musculares e nutrientes, para os extensores 

profundos. Faz anastomose com a artéria interóssea posterior, que é mais pequena que a anterior, 

antes de entrarem no túnel do carpo. 

Já a artéria interóssea posterior é mais pequena que a anterior. Passa posterior à corda oblíqua e bordo 

proximal da membrana interóssea e depois, entre o supinador e abductor longo do polegar. Origina 

vários ramos musculares, no sulco entre o 

extensor cubital do carpo e o extensor do dedo 

mínimo. Esta artéria acompanha o ramo profundo 

do nervo radial (nervo interósseo posterior). O 

seu ramo  recorrente abandona a artéria 

interóssea posterior, perto da sua origem e 

ascende entre o epicôndilo lateral e o olecrânio. 

Ramo carpal palmar 

O ramo carpal palmar é pequeno e cruza o cúbito 

distal, profundamente aos tendões do flexor 

profundo dos dedos, anastomosando-se com um 

ramo carpal palmar da artéria radial, formando o 

arco carpal palmar. 

Ramo carpal dorsal 

O ramo carpal dorsal parte proximalmente ao 

pisiforme. Curva-se profundamente ao tendão do 

flexor cubital do carpo, cruzando lateralmente o 

dorso carpal. Anastomosa-se com o ramo carpal 

dorsal da artéria radial, para completar o arco 

carpal dorsal. 

Ramo carpal profundo 

O ramo carpal profundo passa entre o abductor e 

o flexor do dedo mínimo, atravessando ou 

passando profundamente ao oponente do dedo 

mínimo. Participa na formação do arco palmar 

profundo. Acompanha o ramo profundo do nervo 

cubital. 
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Artéria radial  

A artéria radial é mais pequena que a cubital, sendo uma 

continuação da artéria braquial. Começa distalmente ao 

cotovelo. Desce acompanhada de veias comitantes ao nível 

lateral do antebraço. É medial ao braquioradial e lateral ao 

pronador redondo. No pulso, a artéria radial passa entre o 

ligamento lateral do carpo e os tendões do abductor longo do 

polegar e o extensor breve do polegar. Cruza o osso escafóide 

e o trapézio na tabaqueira anatómica e passa entre as 

cabeças dos primeiros interósseos dorsais. 

Artéria recorrente radial  

A artéria recorrente radial parte distalmente ao cotovelo, 

passando por entre ramos superficiais e profundos do nervo 

radial, para ascender posteriormente ao braquioradial, 

anterior ao supinador e ao braquial, músculos que vasculariza. 

Ramo carpal palmar 

O ramo carpal palmar é um pequeno vaso que parte da 

artéria radial, perto do bordo distal do pronador quadrado.  

Ramo palmar superficial 

O ramo palmar superficial parte da artéria radial, antes de se 

curvar em torno do carpo. Passa sobre ou atravessa os 

músculos tenares, que vasculariza. 

Ramo carpal dorsal 

O ramo carpal dorsal parte profundamente aos tendões do 

extensor do polegar. Desloca-se medialmente sobre a face 

carpal dorsal. Do arco dorsal, partem três artérias 

metcarpianas dorsais, que se bifurcam em ramos digitais 

dorsais, para vascularizar os lados adjacentes de todos os 

músculos. 

Artérias metacarpianas dorsais 

A primeira artéria metacarpiana dorsal parte da artéria radial, 

antes de ela passar entre as cabeças dos primeiros 

interósseos dorsais. Divide-se em dois ramos que vascularizam os lados adjacentes do polegar e do 

indicador, até à articulação interfalângica. 

As restantes três artérias metacarpianas dorsais partem do arco carpal dorsal, anastomosando-se perto 

das suas origens com o arco palmar profundo. 

Artéria principal do polegar 

A artéria principal do polegar parte da artéria radial, contribuindo para a formação do arco palmar 

profundo.  Desce na região palmar do primeiro metacarpiano, debaixo da cabeça oblíqua do aductor do 
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polegar, lateralmente ao primeiro interósseo palmar. Na base da falange proximal, a artéria divide-se 

em dois ramos. 

Artéria radial do indicador 

A artéria radial do indicador é um ramo proximal da artéria principal do polegar. Desloca-se entre as 

cabeças do primeiro interósseo dorsal e a cabeça transversa do aductor do polegar.  

Arco palmar superficial 

O arco palmar superficial é uma anastomose, alimentada, sobretudo pelo ramo terminal da artéria 

cubital (com contribuição do ramo palmar superficial da artéria radial). Está coberto pelo palmar breve e 

pela aponverose palmar, sendo superficial ao flexor do dedo mínimo e aos lombricais. 

Arco palmar profundo 

O arco palmar profundo é formado por uma anastomose do fim da artéria radial, com o ramo palmar 

profundo da artéria cubital. Cruza as bases dos ossos metacarpos e dos interósseos e dele partem as 

artérias palmares metacarpianas. As artérias palmares metacarpianas são três e deslocam-se 

distalmente da convexidade do arco palmar profundo nos interósseos até aos ramos digitais comuns do 

arco superficial. 

Artérias digitais palmares comuns e próprias 

As artérias digitais palmares comuns são três e partem da convexidade do arco palmar superficial. 

Passam distalmente ao segundo e quarto lombircais e dividem-se em duas artérias digitais palmares 

próprias. Cada artéria digital tem dois ramos dorsais que se anastomosam com as artérias dorsais 

digitais. 

Veia cefálica 
 

A veia cefálica forma-se na tabaqueira anatómica, do terminal lateral do plexo venoso dorsal. Recebe 

veias de ambos os lados do antebraço. A veia mediana parte distal ao cotovelo e é tributária da veia 

basílica.  

 

Veia basílica 

Começa medialmente na rede venosa na mão. Ascende posteromedialmente e no cotovelo recebe a 

veia cubital mediana. Ascende até entre o bíceps e o pronador redondo. 

Veia mediana 

A veia mediana do antebraço drena o plexo venoso palmar superficial e ascende pela parte anterior do 

antebraço, para se juntar à veia cubital mediana ou à basílica. 

Mnemónicas sobre vascularização do membro superior: 

- Ramos da artéria subclávia: “VITamina C e D” (a. Vertebral, a. torácica Interna, t. Tirocervical, t. 

Costocervical, a. Dorsal da omoplata) 

- Ramos da artéria axilar: “A artéria axilar dá um ramo na 1ª parte, 2 na 2ª e 3 na 3ª” 

- Veias do membro superior: “A basílica de S. Pedro está no meio de Roma” – A veia basílica encontra-se 

medialmente relativamente à cefálica. 
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Plexo Braquial 

O plexo braquial é formado pela união dos ramos ventrais dos últimos quatro nervos cervicais e da 

maior parte do primeiro torácico. O quarto ramo cervical dá por vezes um tronco ao quinto e o 

primeiro torácico recebe frequentemente um do segundo, isto determina se o plexo é pré-fixado ou 

pós-fixado. Esses ramos ventrais são as raízes do plexo, sendo iguais em tamanho. 

 

Perto dos buracos intervertebrais, o quinto e o sexto ramos unem-se no bordo lateral do escaleno 

médio, como tronco superior, o 8º cervical e T1 juntam-se antes do escaleno anterior e constituem o 

tronco inferior. O C7 torna-se o tronco médio. Os três troncos inclinam-se lateralmente e bifurcam-se 

sobre ou atrás da clavícula em divisões anterior e posterior. 

A divisão anterior do tronco inferior forma o cordão medial, que recebe, por vezes, um ramo de C7. As 

divisões anteriores dos troncos médio e superior formam o cordão lateral, lateral à artéria axilar. As 

divisões posteriores dos três troncos formam todas o cordão posterior, que está inicialmente superior e 

depois por detrás da artéria axilar. A divisão posterior do tronco inferior é mais pequena que as 

restantes, derivando frequentemente do ramo C8. 

Na axila, os cordões posterior e lateral do plexo braquial são laterais à primeira parte da artéria axilar e a 

cordão medial é posterior à artéria. A segunda parte da artéria é rodeada pelos cordões. Na região 

inferior da axila, os cordões dividem-se em nervos que abastecem o membro superior. Estes nervos 

estão relacionados com a sua posição relativamente à artéria axilar, p.e: os ramos do cordão lateral são 

laterais. Nesta região, temos ramos do plexo braquial que podem ser descritos como supraclaviculares 

infraclaviculares. 
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Nervo axilar (C5,6) 
 

 O nervo axilar é um ramo do cordão posterior do plexo braquial (C5, C6). É primeiramente lateral ao 

nervo radial, posterior à artéria axilar e anterior ao subscapular. No bordo inferior deste último músculo, 

curva-se inferior à cápsula articular umeroscapular e, com os vasos circunflexos umerais posteriores, 

atravessa o espaço quadrangular. Nesse espaço, divide-se em ramos anterior e posterior.  

 

O ramo anterior curva-se no colo do úmero, com os vasos circunflexos umerais posteriores, 

profundamente ao deltóide. Abastecendo este músculo, à medida que atinge o seu bordo anterior. Aí, 

dá alguns ramos cutâneos. O ramo posterior desloca-se medialmente e posteriormente ao longo da 

origem da cabeça lateral do tricípete e situa-se medial ao ramo anterior no espaço quadrado. Dá o ramo 

para o redondo menor e o nervo lateral cutâneo do braço (que abastece a pele sobre a parte inferior 

do deltóide), no bordo lateral da origem da cabeça longa do trícipete. O ramo posterior abastece o 

deltóide. 

 

Nervos supraclaviculares  

Os nervos supraclaviculares partem de raízes ou troncos – os ramos para os escalenos e longus colli 

partem dos ramos cervicais ventrais inferiores, perto da sua saída dos buracos intervertebrais. Ao nervo 

frénico juntam-se um ramo do quinto ramo cervical. 
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Nervo dorsal da omoplata  

O nervo dorsal da omoplata parte do quinto ramo cervical ventral, atravessa o escaleno médio e passa 

posteriormente ao elevador da omoplata. Desloca-se a par com o ramo profundo da artéria dorsal da 

omoplata, até aos rombóides, que abastece. 

Nervo torácico longo  

O nervo torácico longo é normalmente formado por raízes do quinto ao sétimo ramos cervicais. Os dois 

ramos superiores atravessam o escaleno médio, unindo-se aí ou próximo daí. O nervo desce 

dorsalmente até ao plexo braquial e primeira parte da artéria axilar. Cruza o bordo superior do serreado 

anterior e continua até ao bordo inferior do serreado anterior, abastecendo as suas digitações. 

Nervo para o subclávio  

O nervo para o subclávio é pequeno, partindo próximo da junção do quinto e sexto ramos cervicais 

ventrais. Desce anterior ao plexo e à terça parte da artéria subclávia e está normalmente ligado ao 

nervo frénico. Passa superiormente à veia subclávia, abastecendo o subclávio. 

 

Nervo suprascapular  

O nervo suprascapular é um grande ramo do tronco superior, que se desloca lateralmente, 

profundamente ao trapézio e entra na fossa supraespinhosa pela incisura suprascapular, inferiormente 

ao ligamento transverso superior da omoplata. Desloca-se profundamente ao supraespinhoso, 

abastece-o e desloca-se com a artéria suprascapular, até atingir a fossa infra-espinhosa.  

 

Nervos infraclaviculares  

Os nervos infraclaviculares provêm de cordões, embora os seus axónios tenham origem em nervos 

espinhais. 

 

Nervo peitoral lateral  

O nervo peitoral lateral é maior que o medial e pode partir, quer das divisões anterior dos troncos 

médio e superior, quer por uma raiz única da cordão lateral. Os seus axónios partem do quinto ao 

sétimo ramos cervicais. Abastece o peitoral maior e envia um ramo para o nervo peitoral medial. 

 

Nervo peitoral medial  

O nervo peitoral medial deriva dos ramos C8 e T1 e de ramos do cordão medial, na região que esta se 

situa posterior à artéria axilar. Curva-se entre a artéria axilar e a veia e anterior a artéria, entra na 

superfície profunda do peitoral menor, que abastece. Existem ramos que terminam no peitoral maior. 

 

Nervo subsacpular superior  

O nervo subscapular superior é mais pequeno que o inferior. Parte da cordão posterior (C5 e C6) e entra 

no subscapular, superioremente. 

 

Nervo subsacpular inferior  

O nervo subscapular inferior parte da cordão posterior (C5 e C6). Abastece a parte inferior do 

subscapular e termina no músculo redondo maior. 
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Nervo toracodorsal  

O nervo toracodorsal parte do cordão posterior (C6 a C8), entre os nervos subscapulares. Acompanha a 

artéria subscapular, ao longo da parede axilar posterior e abastece o músculo grande dorsal. 

 

Nervo cutâneo medial do braço  

O nervo medial cutâneo do braço é o mais pequeno e medial do plexo braquial e parte do cordão medial 

(C8, T1). Atravessa a axila, quer posteriormente, que anteriormente à veia axilar, passando depois 

medialmente a esta. Comunica com o nervo intercostobraquial e desce medialmente à artéria braquial e 

à veia basílica, abastecendo depois a pele no terço distal da região superior do braço, estendendo-se nas 

suas regiões anterior e posterior. Os ramos chegam à pele anteriormente ao epicôndilo medial e sobre o 

olecrânio, estando ligado ao ramo posterior do nervo cutâneo medial do antebraço. 

 

Nervo cutâneo medial do antebraço  

O nervo medial cutâneo do antebraço parte da cordão medial (C8, T1), situando-se primeiramente entre 

a artéria e a axilar e a veia, dando um ramo que perfura a fáscia profunda, para abastecer a pele sobre o 

bicípete, quase até ao cotovelo. Este nervo desce depois medialmente à artéria braquial e divide-se em 

ramos anterior e posterior. O ramo anterior é o maior e desce anteromedialmente no antebraço, 

abastecendo a pele até ao pulso, onde se liga com o ramo cutâneo palmar do nervo cubital, com o nervo 

cutâneo medial do braço e com o nervo cutâneo posterior do antebraço. O ramo posterior desce 

obliquamente, medial à veia basílica e anterior ao epicôndilo medial e curva-se até à região posterior do 

antebraço, deslocando-se no seu bordo medial até ao pulso e abastecendo a pele. 

 

Nervo radial (C5-8, T1)  
 

Este nervo é a continuação do cordão posterior do plexo braquial, (C5, 6, 7, 8, (T1)), sendo o seu maior 

ramo. Desloca-se posteriormente à terceira parte da artéria axilar e da parte superior da artéria 

braquial, anteriormente ao subscapular e passa pelo espaço triangular. Entra no compartimento 

extensor, abastece o tricípete e origina o nervo cutâneo posterior do braço (que abastece a pele ao nível 

da região posterior do braço). Passa no sulco radial do úmero, acompanhado pela artéria braquial 

profunda e pelas suas veias comitantes. Ao atingir a região lateral do úmero, perfura o 

septointermuscular, reentrando depois no compartimento anterior. Dessa forma, tem como ramos, na 

região superior do braço, os musculares, cutâneos, articulares, terminais superficiais e interósseo 

posterior. 

 

Ao nível do epicôndilo lateral dá o nervo interósseo posterior, uma continuação do seu ramo terminal 

profundo, que passa entre as duas cabeças do supinador e vai para o compartimento extensor do 

antebraço. Este nervo interósseo posterior abastece os músculos extensores do antebraço, enquanto o 

nervo radial, propriamente dito, continua no antebraço, profundamente ao braquioradial, como ramo 

terminal superficial. Abastece a pele, na zona posterior dos dedos.  

 

Ramos musculares 

Os ramos musculares abastecem o tricípete, o anconeu, o braquioradial, o extensor longo radial do 

carpo e o braquial, em grupos medial, posterior e lateral. Os ramos musculares mediais partem do nervo 

radial no lado medial do braço, abastecendo as cabeças medial e longa do tricípete (o ramo para a 

cabeça medial é por vezes chamado de nervo colateral do cúbito). Um grande ramo muscular posterior 



Bernardo Manuel de Sousa Pinto  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
Sebenta de Anatomia I 

124 
 

parte do nervo radial, enquanto este se encontra no sulco para o nervo radial. Divide-se para abastecer 

as cabeças lateral e medial do tricípete e o anconeu. 

 

Ramos cutâneos  

Os ramos cutâneos incluem os nervos cutâneo 

lateral inferior do braço, o cutâneo posterior do 

braço e o cutâneo posterior do antebraço.  

 

O nervo cutâneo lateral inferior do braço perfura a 

cabeça lateral do tricípete, distalmente à 

tuberosidade deltóide, passando em frente ao 

cotovelo, perto da veia cefálica.  

 

O nervo cutâneo posterior do braço é pequeno e 

parte na axila e passa medialmente, para 

abastecer a pele na superfície dorsal do braço, até 

ao olecrânio.  

 

Por fim, o nervo cutâneo do antebraço parte do 

nervo cutâneo lateral inferior do braço, 

perfurando a cabeça lateral do tricípete e 

descendo até ao pulso a par de ramos dorsais do 

nervo cutâneo lateral do antebraço. 

 

Ramo terminal superficial 

O ramo terminal superficial desce 

anterolateralmente do epicôndilo lateral nos dois-

terços proximais do antebraço, inicialmente sobre 

o supinador, onde se encontra lateral à artéria 

radial e posterior ao braquioradial. No terço médio 

do antebraço, encontra-se sucessivamente 

anterior ao pronador redondo, cabeça radial do 

flexor superficial dos dedos e flexor longo do 

polegar. Proximalmente ao pulso, abandona a 

artéria e passa profundamente ao tendão do braquioradial, dividindo-se em cinco, ou quatro, nervos 

digitais dorsais.  

 

Nervos digitais dorsais 

Os nervos digitais dorsais são geralmente quatro ou cinco. O primeiro abastece a pele do lado radial do 

polegar e na eminência tenar adjacente. O segundo abastece o lado medial do polegar, o terceiro, o 

lado lateral do indicador, o quarto, os lados adjacentes dos dedos indicador e médio e o quinto, os lados 

adjacentes dos dedos médio e anelar. Os nervos digitais do polegar chega, até à raiz da unha, enquanto 

os do indicador, chegam até à falange média e os restantes até às articulações interfalangeais. 
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Nervo interósseo posterior 

O nervo interósseo posterior é o ramo terminal profundo do nervo radial. Atinge a região posterior do 

antebraço, ao passar entre as duas cabeças do supinador. Abastece o extensor radial breve do carpo e o 

supinador, antes e depois de entrar neste músculo. Ao emergir posteriormente do supinador, este 

nervo dá três ramos pequenos para o extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo e extensor cubital 

do carpo e dois ramos maiores – o medial para o extensor longo do polegar e extensor do indicador e o 

lateral para o abductor longo do polegar e extensor curto do polegar. Este nervo continua-se para a mão 

e os seus ramos articulares abastecem as articulações carpal, cúbito-radial distal e algumas intercarpal e 

intermetacarpal. Os ramos digitais abastecem as articulações metacarpofalangeal e interfalangeal 

proximal. 

 

Nervo musculocutâneo (C5-7)  
 

O nervo musculocutâneo parte do cordão 

lateral (C5-7), do lado oposto ao do bordo 

inferior do peitoral menor. Este é o nervo do 

compartimento anterior do braço. No braço, dá 

um ramo para articulação do ombro e 

atravessa o coracobraquial que abastece, 

enviando ramos para ambos os músculos. 

Desce inferiormente entre o bicípete e o 

braquial, para o lado lateral do braço, 

Inferiormente ao cotovelo, perfura a fáscia 

profunda, lateralmente ao tendão do bicípete, 

continuando como nervo cutâneo lateral do 

antebraço. Abastece o coracobraquial, as 

cabeças do bicípete e o braquial. 

 

Nervo cutâneo lateral do antebraço  

O nervo cutâneo lateral do antebraço é uma 

continuação directa do nervo musculocutâneo, 

situando-se lateralmente ao tendão do bicípete 

na fossa antecubital. Passa profundamente à 

veia cefálica, descendo ao longo do bordo 

radial do antebraço até ao pulso. Abastece a 

pele na superfície anterolateral do antebraço e 

liga-se com o nervo cutâneo posterior do 

antebraço e com o ramo terminal do nervo radial por ramos que passam à volta do seu bordo radial. O 

seu tronco origina um ramo recorrente que se estende a par com a veia cefálica até ao terço médio da 

região superior do braço. O nervo cutâneo lateral é anterior à artéria radial no pulso, alguns filamentos 

acompanham-na até ao dorso do carpo, terminando o nervo na base da eminência tenar, como ramos 

cutâneos. 

 

Nervo mediano (C6-8, T1) 
 

O nervo mediano é formado pela união do ramo terminal dos cordões lateral (C5, 6, 7) e medial (C8, T1) 

do plexo braquial, dando-se essa junção, anteriormente ou lateralmente à terceira parte da artéria 
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axilar. Entra no braço lateral à artéria braquial, 

cruzando-a e descendo depois medial a esta, 

não dando ramos na região superior do braço, 

mas abastecendo o pronador redondo. Entra no 

antebraço entre as duas cabeças do pronador 

redondo e passa a estar lateral à artéria cubital. 

Aí, dá o nervo interósseo anterior, que abastece 

a todos os flexores, excepto o flexor cubital do 

carpo e a metade cubital do flexor profundo dos 

dedos. No antebraço, o nervo mediano desloca-

se acompanhado pelo ramo mediano da artéria 

interóssea anterior. Passa por uma ponte 

tendinosa e desloca-se pela região posterior do 

antebraço, anterior ao flexor profundo dos 

dedos. O nervo mediano torna-se superficial na 

zona do pulso (encontrando-se entre os tendões 

do flexor superficial dos dedos e do flexor radial 

do carpo), passando depois profundamente ao 

retináculo flexor e dá ramos motores na palma 

da mão para os tenares e para os dois 

lombricais radiais e ramos cutâneos para a 

região palmar dos dedos.  

 

Nervo interósseo anterior  

O nervo interósseo anterior tem origem na 

região posterior do nervo mediano, entre as 

duas cabeças do pronador redondo, descendo 

anteriormente à membrana interóssea, 

acompanhado pela artéria interóssea anterior, 

entre e profundamente o flexor longo do 

polegar e o flexor profundo dos dedos, 

músculos que este nervo abastece. O nervo 

interósseo anterior encontra-se posterior ao pronador quadrado, que abastece.  

 

Ramo cutâneo palmar 

O ramo cutâneo palmar inicia-se proximalmente ao retináculo flexor, deslocando-se na bainha do flexor 

radial do carpo, perfurando a fáscia profunda, onde se divide em ramos laterais que abastecem a pele 

tenar e se conectam com o nervo cutâneo lateral do antebraço. Ramos mediais abastecem a pele 

palmar central e se ligam com o ramo palmar cutâneo do nervo cubital. 

 

Ramo muscular (motor ou recorrente) 

O ramo muscular é pequeno e espesso e parte do lado lateral do nervo. Desloca-se lateralmente, distal 

ao retináculo flexor. A partir do bordo distal deste passa a encontrar-se superfeicial ao flexor breve do 

polegar, que normalmente abastece. Dá um ramo para o abductor curto do polegar, que depois 

abastece o oponente do polegar. A sua parte terminal normalmente dá um ramo para o primeiro 

interósseo, que abastece. 
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Ramos digitais palmares  

O nervo mediano normalmente divide-se em quatro ou cinco ramos digitais. Os ramos digitais passam 

normalmente distalmente, profundamente ao arco palmar superficial e aos seus vasos digitais. Dois 

nervos digitais palmares próprios passam para os lados do polegar e outros dois para o lado lateral do 

indicador, abastecendo também o primeiro lombrical. Dois nervos digitais palmares comuns passam 

distalmente entre os tendões flexores longos – o medial divide-se na região distal da palma em dois 

nervos digitais palmares próprios, que abastecem lados adjacentes dos dedos médio e anelar e o lateral 

abastece o segundo lombrical. 

 

Na parte distal da palma, as artérias digitais passam profundamente entre as divisões dos nervos digitais 

– os nervos encontram-se anteriormente às artérias nos lados dos dedos. O nervo mediano 

normalmente abastece os ramos digitais cutâneos palmares para os três dedos radiais. 

 

Os nervos digitais palmares próprios passam ao longo do lado medial do indicador e de ambos os lados 

dos lados lateral e medial do dedo anelar. Nos dedos, os nervos deslocam-se fora das bainhas fibrosas 

dos tendões flexores longos. 

 

Nervo cubital (C7, C8, T1)  

 

O nervo cubital é a continuação do cordão 

medial do plexo braquial (C8, T1). Desloca-se 

distalmente na axila, medial à artéria axilar, 

entre esta e a veia. Não dá ramos na região 

superior do braço. Na região média do braço, 

perfura o septo intermuscular, inclinando-se 

medialmente e deslocando-se anteriormente à 

cabeça média do tricípete até ao intervalo 

entre o epicôndilo medial e o olecrânio, a par 

com a artéria colateral cubital superior. Entra 

no compartimento extensor e passa 

posteriormente ao epicôndilo medial do úmero 

e entra no antebraço, posterior ao flexor 

cubital do carpo. Abastece o flexor cubital do 

carpo e o flexor digital profundo, na sua 

metade cubital. À medida que desce no 

antebraço, aproxima-se da artéria cubital. No 

pulso, o nervo cubital passa profundamente ao 

retináculo flexor, juntamente com a artéria 

cubital, dividindo-se em ramos terminais 

superficiais e profundos. Dá um ramo cutâneo 

dorsal, proximalmente ao pulso e divide-se em 

ramos motores, que abastecem os 

hipotenares, os músculos intrínsecos da mão e 

o aductor do polegar e cutâneos na mão. 

 

Ramo dorsal  

O ramo dorsal parte proximalmente ao pulso, 

passa distalmente e dorsalmente, 
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profundamente ao flexor cubital do carpo, 

desce ao longo do lado medial da região 

dorsal do pulso e mão, dividindo-se depois 

em dois, ou por vezes três, nervos digitais 

dorsais – o primeiro abastece o lado medial 

do dedo mindinho, o segundo, os lados 

adjacentes do mindinho e dedo indicador, 

enquanto o terceiro, abastece lados 

adjacentes dos dedos anelar e médio. No 

dedo mínimo, os nervos digitais dorsais 

estendem-se apenas até à base da falange 

distal, enquanto no anelar, estendem-se até à 

base da falange média. 

 

Ramo terminal superficial  

O ramo terminal superficial abastece o 

palmar breve e a pele palmar média. Divide-

se em dois nervos digitais palmares, na região 

do gancho do unciforme – um abastece o 

lado medial do dedo mínimo, enquanto o 

outro (um nervo digital palmar comum), 

divide-se em dois nervos digitais próprios, 

para abastecer os lados adjacentes do dedo 

mínimo e do anelar. 

 

Ramo terminal profundo  

O ramo terminal profundo acompanha o 

ramo profundo da artéria cubital, enquanto 

esta passa entre o abductor do dedo mínimo 

e o flexor do dedo mínimo e perfura depois o 

oponente do dedo mínimo, para seguir o arco 

palmar dorsal profundo até aos tendões 

flexores. Enquanto cruza a mão, abastece os 

interósseos e os terceiro e quarto lombricais. 

Termina, abastecendo o aductor do polegar, 

o primeiro interósseo palmar e o flexor curto 

do polegar. 

 

Ramos musculares 

Os dois ramos musculares iniciam-se perto do cotovelo e abastecem o flexor cubital do carpo e a 

metade medial do flexor profundo dos dedos. 

Ramo cutâneo palmar 

O ramo cutâneo palmar parte da região média do antebraço. Desce com a artéria cubital, que abastece, 

perfurando depois a fáscia profunda, para terminar na pele, na região palmar. Por vezes abastece o 

palmar breve. 
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Inervação motora e sensitiva no membro superior 

 

 

 

 

 

 

 

Mnemónicas sobre inervação do membro superior: 

- Sequência das subunidades do plexo braquial: “Real Turks Drink Cold Rakı” – Raízes; Troncos; 

Divisões; Cordões; Ramos 

- Inervação do serreado anterior: SATéLite: Serreado anterior inervado pelo torácico longo 

- Músculos inervados pelo nervo radial: BEST – Braquioradial, Extensores, Supinador e Tricípete 

- Músculos inervados pelo nervo musculocutâneo: BBC – Braquial, Bicípete br., Coracobraquial 
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Ossos do membro inferior  

Fémur 

O fémur é o maior e o mais forte osso do corpo 

humano. Apresenta um corpo, quase cilíndrico, 

ao longo da maior parte do seu comprimento, 

uma cabeça articular proximal arredondada, 

projectando-se medialmente de um pequeno 

colo e, ainda na extremidade proximal, dois 

trocânteres. A extremidade distal é maior que a 

proximal e apresenta dois côndilos, que se 

articulam com a tíbia.  

A cabeça femoral tem uma orientação 

anterosuperior, de forma a articular com o 

acetábulo. Apresenta uma pequena depressão 

posteroinferior ao seu centro e que é designada 

por fóvea.  

O colo femoral é mais estreito na sua parte 

média e mais largo lateralmente. Tem cerca de 5 

cm e permite facilitar os movimentos na 

articulação da anca. Os seus contornos são 

arredondados e a sua face anterior é marcada, 

na junção com o corpo, por uma linha 

intertrocantérica, que é rugosa. Já a face 

posterior é marcada por uma crista 

intertrocantérica, que é arredondada. 

Relativamente aos trocânteres, estruturas 

salientes que se encontram na extremidade 

proximal, definimos um trocânter maior e um 

trocânter menor. O trocânter maior projecta-se 

da junção do colo e do corpo. Apresenta uma 

fossa trocantérica na sua face medial e que, por 

vezes, apresenta um tubérculo. A sua face lateral 

é cruzada por uma linha oblíqua, mais larga 

superiormente. Já o trocânter menor é uma projecção posteromedial do corpo. A linha intertrocntérica 

é uma crista proeminente, que une os dois trocênteres anteriormente, sendo contínua distalmente com 

a linha espiral, enquanto a crista intertrocantérica é macia e encontra-se na face posterior do fémur. Um 

pouco proximalmente ao seu centro existe um pequeno tubérculo – o tubérculo quadrado, para 

inserção do músculo quadrado femoral. Já a tuberosidade glútea é uma crista ou depressão alongada. 

O corpo, mais estreito centralmente e mais largo nas suas extremidades, sobretudo na distal, apresenta 

uma face anterior, delimitada pelos bordos lateral e medial (ambos arredondados e pouco distintos), 

uma face posterolateral, delimitada posteriormente pela linha áspera (uma crista com lábios lateral e 

medial) e uma face posteromedial, delimitada pelo bordo medial e pela linha áspera. No seu terço 

proximal, o corpo do fémur apresenta ainda uma quarta face – a face posterior, delimitada pela linha 

espiral, uma linha estreita e rugosa, contínua proximalmente com a linha intertrocantérica e 

distalmente com a linha áspera. A face posterior é delimitada lateralmente pela tuberosidade glútea. No 

3. Membro inferior 
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seu terço inferior, o corpo 

apresenta, na sua região 

posterior – a face poplítea, 

entre as linhas supracondilar 

medial e lateral, contínuas com 

os lábios da linha áspera. 

A extremidade distal do fémur, 

por seu turno, é expandida, 

permitindo a transmissão de 

peso para a tíbia e apresenta 

dois côndilos, que são em parte 

articulares. A extremidade 

distal apresenta um tubérculo 

aductor. Anteriormente, os 

côndilos são contínuos com o 

corpo e posteriormente estão 

separados por uma fossa 

intercondilar profunda. A face 

articular é uma área larga, em 

forma de U invertido, enquanto 

a face rotuliana se estende 

anteriormente em ambos os côndilos, especialmente o lateral. 

Os côndilos apresentam saliências nas suas extremidades, as quais se designam por epicôndilos. Como 

tal, existe um epicôndilo medial e um epicôndilo lateral.  

Rótula 

A rótula é o maior osso sesamóide do corpo humano, estando localizada no tendão do quadricípete 

femoral, anteriormente à região distal do fémur (côndilos femorais). Este é um osso achatado, curvo 

proximalmente e com duas faces, três bordos e um ápice na sua extremidade distal. 

A face anterior é convexa, enquanto a face posterior apresenta uma face articular, dividida por uma 

crista vertical, que se encaixa no sulco intercondilar da face patelar do fémur. Dessa forma, 

encontramos na rótula uma faceta articular medial e uma faceta articular lateral, sendo a lateral maior.  

Em termos de bordos, distinguimos o bordo superior, que é espesso e se desloca anteroinferiormente e 

os bordos medial e lateral, que convergem distalmente. 

Tíbia 

A tíbia encontra-se medial ao perónio e é o segundo maior osso do corpo humano. Apresenta um corpo 

triangular em secção e duas epifíses, sendo que na extremidade distal encontramos o maléolo medial, O 

bordo anterior da tíbia é aguçado e curva-se medialmente em direcção ao maléolo medial.  

A extremidade proximal apresenta um côndilo lateral e um côndilo medial, uma área intercondilar e a 

tuberosidade tibial.  

Os côndilos têm facetas articulares nas suas faces superiores que são separadas por uma área 

intercondilar. O côndilo lateral é mais proeminente que o medial, sendo que na sua região 

posteroinferior apresenta uma faceta peronial que se desloca distalmente e posterolateralmente. Já na 
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região anterior do côndilo lateral encontramos um tubérculo irregular – o tubérculo de Gerdy. As faces 

condilares anteriores são contínuas com uma grande área triangular, cujo ápice é distal e formado pela 

tuberosidade tibial. 

O corpo é triangular em secção e tem faces posterior, lateral e medial (também denominada de 

anteromedial), separadas por bordos anterior, interósseo (que se encontra lateralmente) e medial. O 

bordo anterior desce da tuberosidade até ao bordo anterior do maléolo medial. Excepto no seu quarto 

distal, onde é indistinto, este bordo é uma crista aguçada. Já o bordo interósseo inicia-se distal e 

anteriormente à faceta peronial e desce até ao bordo anterior da incisura peronial, sendo indistinto 

proximalmente. Por fim, o bordo medial desce da extremidade anterior do sulco no côndilo medial até 

ao bordo posterior do maléolo medial. A face posterior, situada entre os bordos interósseo e medial é 

cruzada distalmente e medialmente por uma linha oblíqua – a linha solear. Neste bordo, uma ténue 

linha vertical desce do centro da linha solear até se tornar indistinta.  

Já a extremidade distal apresenta faces anterior, medial, posterior, lateral e distal, projectando-se 

inferomedialmente como o maléolo medial. A face lateral é a incisura peronial, que tem forma 

triangular, sendo que os seus bordos (anterior e posterior) convergem proximalmente para o bordo 

interósseo.  

O maléolo medial é uma estrutra espessa e pequena, que apresenta uma face lateral macia com uma 

faceta crescêntica, que articula com a face medial do talo. O maléolo medial, cuja região anterior é 

rugosa, não se projecta tão distalmente como a ponta do maléolo lateral, que também se projecta mais 

posteriormente. 

Perónio 

O perónio não está directamente envolvido na transmissão de peso, contrariamente à tíbia, osso que 

lhe é medial. Apresenta uma cabeça proximal, um colo estreito, um longo corpo e um maléolo lateral na 

sua extremidade distal. 

A cabeça do perónio apresenta uma forma irregular, projectando-se simultaneamente anteriormente, 

posteriormente e lateralmente. Na sua região posteromedial, apresenta uma faceta para articular com 

uma faceta homóloga no côndilo tibial lateral. Proximalmente, apresenta igualmente um ápice, o qual 

também pode ser designado por apófise estilóide. Este projecta-se da região posterolateral da cabeça.  

Já o corpo apresenta três bordos e faces – O bordo anterior ascende proximalmente do ápice de uma 

região triangular contínua com a face maleolar lateral, até à região anterior da cabeça do perónio. O 

bordo posterior é contínuo com o bordo medial do sulco posterior no maléolo lateral, sendo indistinto 

distalmente. Já o bordo interósseo é medial ao bordo anterior e um pouco posterior. Nos dois terços 

proximais do corpo do perónio, estes dois bordos aproximam-se um do outro, ficando a face, por estes 

bordos formada, muito estreita. 

A face lateral encontra-se entre os bordos posterior e anterior, estando voltada lateralmente nos três-

quartos proximais, mas deslocando-se posterolateralmente, no quarto distal, de forma a tornar-se 

contínua com o sulco posterior do maléolo lateral. A face anterior (ou por vezes chamada de 

anteromedial ou medial) situa-se entre os bordos interósseo e anterior, podendo estar voltada 

anteromedialmente ou, simplesmente, anteriormente. Por último, a face posterior encontra-se entre os 

bordos interósseo e posterior, estando dividida nos seus dois-terços proximais por uma crista medial 

longitudinal. Distalmente, nesta área encontramos a incisura peronial da tibia. Encontramos ainda uma 

crista medial no corpo do perónio. 
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A extremidade distal do perónio forma o maléolo lateral que se projecta distalmente e posteriormente. 

Na sua região posterior, o maléolo lateral apresenta um grande sulco, com um proeminente bordo 

lateral. A face medial do maléolo apresenta uma faceta articular triangular, verticalmente convexa, e 

por trás desta existe uma fossa maleolar rugosa. 

 

Ossos do tarso 

Os ossos do tarso são sete e ocupam a metade proximal do pé, tendo como funções o suporte e a 

distribuição do peso corporal. Estes ossos estão arranjados em duas fileiras – A fileira proximal é 

constituída pelo talus e pelo calcâneo e a fileira distal é constituída pelos três cuneiformes e pelo 

cubóide (o mais lateral dos ossos da fileira distal). Existe ainda um osso medial extra, que não se 

enquadra em nenhuma destas fileiras – o navicular.  

Talus 

O talus, ou astrágalo faz a ligação entre o pé e a perna, através da articulação do tornozelo. A sua 

cabeça dirige-se distalmente e um pouco inferomedialmente e apresenta uma face distal, ovóide e 

convexa. A face plantar da cabeça apresenta três regiões articulares, separadas por cristas, sendo a 

maior, a mais posterior. 



Bernardo Manuel de Sousa Pinto  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
Sebenta de Anatomia I 

135 
 

O colo é a região estreita e inclinada medialmente, localizada entre a cabeça e o corpo. Apresenta uma 

face plantar medial, com um profundo sulco talar. Já o corpo, apresenta uma face em forma de cubo, 

coberto dorsalmente por um face troclear, que articula com a extremidade distal da tíbia. A sua face 

lateral triangular é verticalmente côncava para articular com o maléolo lateral, apresentando 

inferiormente um ápice, que se designa por apófise lateral. A face posterior é pequena e apresenta uma 

projecção rugosa, que é a apófise posterior, marcada por um sulco oblíquo – o sulco para o tendão do 

músculo flexor longo do halux. Este sulco encontra-se entre dois tubérculos, sendo o lateral maior. 

 

Calcâneo 

O calcâneo é o maior osso do tarso, projectando-se posteriormente à tíbia e ao perónio, actuando como 

uma pequena roldana para os músculos da barriga da perna, que se ligam à sua face posterior. A sua 

face proximal ou superior pode ser dividida em três áreas. O sulco do calcâneo é uma depressão rugosa 
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no terço anterior deste 

osso. Distal e medialmente 

a esse sulco, encontramos 

uma área articular 

alongada, a qual se 

designa por sustentáculo 

talar. 

Já a face plantar é rugosa, 

especialmente 

proximalmente, onde se 

encontra a tuberosidade 

calcaneana e as apófises 

lateral e medial, que se 

estendem distalmente e 

estão separadas por uma 

incisura. Mais distalmente, 

encontramos um 

tubérculo anterior, que 

indica o limite distal da 

fixação do ligamento 

plantar longo. 

Na face lateral, 

encontramos distalmente a tróclea peronial, que apresenta um sulco oblíquo, para o tendão do 

peronial longo e um mais ténue e proximal para o tendão do peronial curto. Por útlimo, a face medial é 

verticalmente côncava, sendo essa concavidade acentuada pelo sustentáculo talar, que se projecta 

medialmente da parte distal do seu bordo superior.  

Navicular 

O navicular articula-se proximalmente com a cabeça do talo e distalmente 

com os ossos cuneiformes, o que explica o facto da sua face distal estar 

dividida em três facetas. A face medial é rugosa e apresenta uma 

tuberosidade, separada da face plantar por um sulco. 

Cubóide 

O cubóide é o osso mais lateral da fileira 

tarsiana distal, encontrando-se entre o 

calcâneo e os dois metatarsos mais laterais. A 

sua face plantar é cruzada distalmente por um 

sulco oblíquo, que é delimitado 

proximalmente por uma crista que termina 

lateralmente na tuberosidade cubóide. 

Cuneiforme medial 

O cuneiforme medial é o maior dos ossos cuneiformes, articulando com o navicular e com a base do 

primeiro metatarso. Apresenta distalmente uma face reniforme e proximalmente uma face piriforme. 
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Cuneiforme intermédio 

O cuneiforme intermédio é o menor dos ossos cuneiformes. Quer a sua face proximal, quer a sua face 

distal são triangulares. 

Cuneiforme lateral 

O cuneiforme lateral encontra-se entre o cuneiforme intermédio e o cubóide, articulando igualmente 

com o navicular e com a base do terceiro metatarso. A sua face dorsal é quase rectangular e a sua face 

planter é estreita. A face distal é triangular e a proximal é rugosa, em termos plantares, mas os seus 

dois-terços dorsais articulam-se com o navicular. 

Ossos do metatarso 

Os ossos do metatarso são cinco e encontram-se na metade distal do pé, ligando os ossos do tarso com 

as falanges. São ossos longos em miniatura e apresentam um corpo, uma base (proximalmente) e uma 

cabeça (distalmente). Os corpos são longos e longitudinalmente convexos dorsalmente e côncavos na 

sua região plantar, excepto no primeiro e no quinto metatarsos. 

Primeiro metatarso 

O primeiro metatarso é o menor e o mais espesso. A base apresenta por vezes uma faceta lateral. 

Segundo metatarso 

O segundo metatarso é o maior. Apresenta na sua base, quatro facetas articulares. Lateralmente, duas 

facetas laterais (dorsal e plantar) estão separadas por osso não articular, sendo que cada uma está 

dividida por uma crista em demifacetas (como se formassem dois “tetas” gregos).  

Terceiro metatarso 

O terceiro metatarso apresenta uma base triangular achatada, sendo que lateralmente apresenta uma 

faceta única e simples para articulação com o quarto metatarso.  

Quarto metatarso 

O quarto metatarso é mais pequeno que o terceiro. A sua base apresenta uma faceta quadrilateral 

oblíqua, sendo que medialmente encontramos uma faceta oval para articulação com o terceiro 

metatarso, estando esta dividida por uma crista (como se formasse um “teta” grego). 

Quinto metatarso 

O quinto metatarso apresenta uma tuberosidade (também designada por vezes de apófise estilóide), 

no lado lateral da sua base. A base articula-se proximalmente com o cubóide por uma face oblíqua e 

triangular. 
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Falanges do pé 

As falanges do pé assemelham-se às da mão – existem duas no halux e três nos restantes dedos. As 

falanges dos pés são muito mais pequenas que as da mão e os seus corpos, especialmente os das 

falanges proximais são comprimidos. Nas falanges proximais, o corpo é convexo dorsalmente e côncavo 

em termos plantares. A base é côncava para articulação com a cabeça do metatarso e a cabeça é uma 

tróclea para a falange intermédia. As falanges intermédias são pequenas e curtas, mas mais largas que 

as proximais. Por último, as falanges distais assemelham-se às da mão, mas são mais pequenas e 

achatadas, cada uma tem uma base larga e uma extremidade distal estendida, onde existe uma 

tuberosidade rugosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnemónicas sobre ossos do membro superior: 

- Bordos dos ossos: “Há PAI para todos, menos para a tíbia” – cúbito, rádio e perónio têm todos 

bordos posterior, anterior e interósseo (PAI). A tíbia tem MAI (bordo medial, anterior e interósseo) 

- Faces da rótula: “A rótula cai sempre sobre a sua face lateral” – A face lateral da rótula é a maior 

- Distinção entre cuneiformes: O cuneiforme medial tem uma face não-articular e tem uma faceta 

em forma de rim e outra em forma de pêra (do outro lado). O cuneiforme intermédio tem uma face 

articular em forma de quadrado. O cuneiforme intermédio tem uma face articular em forma de 

rectângulo 

- Distinção entre ossos do metatarso: Primeiro: Curto e espesso. Segundo: Apresenta duas facetas 

em forma de “theta” (θ θ). Terceiro: Tem duas facetas lisas (O o). Quarto: Apresenta uma faceta em 

forma de “theta” (θ). Quinto: Tem uma tuberosidade/apófise estilóide. 
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Ossificação dos ossos do membro inferior 

 

 



Bernardo Manuel de Sousa Pinto  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
Sebenta de Anatomia I 

140 
 

Articulações e ligamentos do membro inferior 

Articulação coxo-femoral 
 

A cabeça do fémur articula com o acetábulo, através da articulação coxo-femoral, sendo as faces 

articulares reciprocamente curvas, mas não são completamente congruentes. As faces articulares são 

classificadas como ovóides ou esferóides. A cabeça do fémur é coberta por cartilagem articular, mais 

espessa centralmente, que na periferia. A cápsula articular é forte e densa, especialmente 

anterosuperiormente. Esta cápsula apresenta vários tipos de fibras, por exemplo circulares, ou mais 

verticais e é reforçada por diversos ligamentos. A cápsula articular está rodeada por músculos – 

anteriormente encontramos fibras laterais do pectíneo, lateralmente o tendão do psoas maior e ainda 

mais lateralmente, o recto femoral. Superiormente, encontramos a cabeça reflectida do recto femoral e 

o glúteo mínimo. Inferiormente, existem fibras mediais do pectíneo e posteroinferiormente, 

encontramos o tendão do obturador externo. 

 

Ligamento iliofemoral  

O ligamento iliofemoral é muito forte, tendo forma de Y invertido. Encontra-se anteriormente e 

intrinsecamente misturado com a cápsula. O seu ápice está ligado entre a espinha ilíaca anteroinferior e 

o bordalete acetabular e a sua base localiza-se na linha intertrocantérica. Está descrita uma porção 

central mais fraca, designada por ligamento iliofemoral maior e porções periféricas mais espessas – os 

ligamentos iliofemoral medial e lateral, tendo o lateral uma disposição oblíqua. 

Ligamento pubofemoral  

O ligamento pubofemoral é triangular. A sua base está ligada à eminência iliopúbica, ao ramo púbico 

superior, à crista obturadora e à membrana obturadora. Mistura-se distalmente com a cápsula e face 

profunda do ligamento iliofemoral medial. 

Ligamento isquiofemoral  

O ligamento isquiofemoral reforça a região posterior da cápsula e consiste em três partes distintas – o 

ligamento isquiofemoral central, que corresponde à parte central do ligamento e que ascende da 

região posteroinferior do acetábulo, fixando-se no trocânter maior, profundamente ao ligamento 

iliofemoral; o ligamento isquiofemoral medial e o ligamento isquiofemoral lateral. 

Ligamento acetabular transverso  

O ligamento acetabular transverso é contínuo perifericamente com o bordalete acetabular. As suas 

fibras fortes e achatadas cruzam a incisura acetabular, formando aí um buraco, por onde passam vasos e 

nervos. 

Ligamento redondo (ligamento da cabeça do fémur) 

O ligamento redondo é uma banda triangular e achatada. O seu ápice está ligado anterosuperiormente 

à fóvea, na cabeça femoral e a sua base está ligada aos dois bordos da incisura acetabular. 
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Articulação do joelho 
 

A articulação do joelho é uma articulação bicondiliana, que engloba a articulação patelo-femoral e tíbio-

femoral. É classificada como sendo simultaneamente composta e complexa, dado ter mais que duas 

faces articulares e conter estruturas simultaneamente intracapsulares e intrarticulares (os meniscos). 

 

Articulação patelo-femoral 
 

A articulação patelo-femoral é uma sinovial, sendo parte da articulação do joelho. A face articular da 

rótula está adaptada à do fémur, que se estende entre as faces anteriores dos côndilos femorais. O 

tendão da rótula é a banda central do tendão do quadricipete femoral, estendendo-se distalmente do 

ápice da rótula e regiões adjacentes na face anterior, até à região superior da tuberosidade tibial. 

Articulação tibiofemoral 

 
A articulação tibiofemoral é uma articulação sinovial complexa, fazendo parte da articulação do joelho. 

Tem como faces articulares, a face tibial proximal, a área intercondilar e a face femoral.  

A face tibial proximal apresenta faces articulares medial e lateral para articulação com os côndilos 

femorais correspondentes. A face posterior, distal à margem articular, apresenta um sulco rugoso e 

horizontal. A face articular medial é oval e maior que a face articular lateral e a face articular lateral é 

mais circular e adaptada aos seus meniscos. A área intercondilar é rugosa e localiza-se entre as faces 

articulares dos côndilos, sendo mais estreita centralmente, onde existe uma eminência intercondilar, 

cujos bordos se projectam como tubérculos intercondilares. A face femoral consiste nos côndilos 

femorais, que apresentam cartilagem artiuclar. A congruência tibiofemoral é aumentada pelos 

meniscos, presentes para dar concavidades às superfícies apresentadas ao fémur. 
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Cápsula articular 

A cápsula é uma membrana fibrosa de espessura variável, estando substituída anteriormente pelo 

tendão patelar. Posteriormente a cápsula contém fibras verticais que partem das margens articulares 

dos côndilos femorais, da incisura intercondilar e da tíbia proximal. O ligamento poplíteo oblíquo é uma 

região mais espessa, ao longo da região posteromedial da cápsula. 
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Meniscos 

Os meniscos consistem em cartilagem semilunar e são lâminas fibrocartilagíneas intracapsulares e 

crescentes. Permitem alargar e tornar mais profundas (côncava) as faces articulares tibiais, que 

articulam com os côndilos femorais. Os seus bordos periféricos são espessos e convexos, enquanto os 

seus bordos internos são livres, finos e côncavos.  

O menisco medial é mais largo posteriormente, apresentando quase uma forma semicircular. Está 

ligado pelo seu corno anterior à área intercondilar tibial anterior, em frente ao ligamento cruzado 

anterior. O seu corno posterior está fixado à área intercondilar tibial posterior, entre as zonas de fixação 

do menisco lateral e do ligamento cruzado posterior. A zona de inserção deste menisco à tíbia é 

designada por ligamento coronário.  

O menisco lateral é mais móvel que o medial, abrangendo uma área maior que este último. Formando 

cerca de 4/5 de um círculo, o menisco é sulcado posterolateralmente pelo tendão do poplíteo. O seu 

corno anterior está ligado anteriormente à eminência intercondilar e o seu corno posterior está ligado 

posteriormente a esta eminência, anteriormente ao corno posterior do menisco medial. Por vezes, 

perto da sua zona de fixação posterior, envia um ligamento meniscofemoral posterior, até ao côndilo 

femoral medial. Um ligamento meniscofemoral anterior pode também ligar o corno posterior ao 

côndilo femoral medial.  

O ligamento (intermeniscal) transverso liga o bordo anterior do menisco lateral ao corno anterior do 

menisco medial. Varia em espessura e por vezes está ausente. Por vezes pode existir um ligamento 

meniscomeniscal posterior. 

Ligamentos cruzados 

Os ligamentos cruzados apresentam esta denominação porque se cruzam uns com os outros, um pouco 

posteriormente ao centro articular. Existem os ligamentos cruzados anterior e posterior, de acordo com 

as suas zonas de fixação na tíbia. 

 

O ligamento cruzado anterior está ligado à área intercondilar anterior da tíbia, um pouco lateral à 

eminência tibial medial, ascende posterolateralmente e inserindo-se na região posteromedial do côndilo 

femoral lateral. O ligamento cruzado posterior é mais espesso e forte que o anterior. Está ligado à face 

lateral do côndilo femoral medial, estendendo-se para a região anterior da incisura intercondilar. 

 

Ligamento colateral medial (tibial) 

O ligamento colateral medial superficial encontra-se na segunda camada dos tecidos moles mediais, 

apresentando porções verticais e oblíquas. A porção vertical contém fibras orientadas verticalmente 

que passam do epicôndilo medial do fémur até a uma inserção na face medial da extremidade proximal 

do corpo da tíbia. Já a porção oblíqua é posterior e deslocam-se do epicôndilo medial do fémur até ao 

bordo articular posteromedial da tíbia e corno posterior do menisco medial.  

O ligamento colateral medial profundo é formado por fibras da terceira camada dos tecidos moles 

mediais, sendo constituído por fibras orientadas verticalmente do ligamento colateral medial superficial. 

 

Ligamento patelo-femoral medial 

O ligamento patelo-femoral medial consiste em fibras da segunda camada dos tecidos moles mediais, 

nomeadamente que passam superiormente e depois anteriormente ao epicôndilo medial, após uma 

divisão vertical. 
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Retináculo lateral da rótula 

O retináculo lateral da rótula apresenta porções oblíqua e transversa – a porção oblíqua desloca-se do 

feixe iliotibial até à rótula e a porção transversa é mais espessa e divide-se em três partes – o ligamento 

patelo-femoral lateral (que se desloca do bordo lateral da rótula até ao epicôndilo lateral do fémur), o 

retináculo transverso (que se desloca no feixe iliotibial até à região média da rótula) e o feixe patelo-

tibial, que se desloca da rótula até ao côndilo tibial. 

 

Ligamento colateral lateral (peronial) 

O ligamento colateral lateral parte do epicôndilo lateral do fémur posterior à inserção do poplíteo e 

proximal ao sulco do poplíteo. Apresenta uma estrutura em forma de corda que passa superficialmente 

ao tendão poplíteo e profundamente ao retináculo lateral.  

 

Ligamento popliteo-peroneal  

O ligamento popliteo-peroneal é o estabilizador mais importante da região posterolateral do joelho 

 

Ligamento fabeloperoneal  

O ligamento fabeloperoneal é uma condensação de fibras que parte da fabela, um osso sesamóide, ou 

da cabeça lateral do gastrocnémio até à apófise estilóide do perónio. 
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Ligamento poplíteo arqueado  

O ligamento arqueado é uma condensação de fibras que se deslocam da apófise estilóide do perónio, 

posteromedialmente, sobre o tendão emergente do poplíteo. Anteriormente forma o ligamento 

coronário, que se liga ao bordo inferior do menisco para a região lateral da tíbia. 

 

Articulação tibioperonial superior (proximal) 

 

A articulação tibioperonial superior é uma articulação quase plana, entre o côndilo lateral da tíbia e a 

cabeça do perónio, estando ambas as faces articulares cobertas com cartilagem hialina. A cápsula 

fibrosa é mais espessa anterior e posteriormente e está reforçada por ligamentos, que não se 

encontram totalmente separados da cápsula, sendo estes o ligamento anterior da cabeça do perónio, 

constituído por duas ou três bandas achatadas, que passam da região posterior da cabeça do perónio e 

se inserem na região anterior do côndilo tibial anterior; o ligamento posterior da cabeça do perónio, 

uma banda espessa que parte da região posterior da cebeça do fémur. 

Articulação tibioperonial inferior (distal) 

 
A articulação tibioperonial inferior (distal) é normalmente uma sindemose, que não apresenta cápsula 

articular. As suas faces articulares são a face convexa medial e rugosa da extremidade distal do perónio 

e a face côncava da incisura peronial da tíbia. Desta articulação fazem parte os ligamentos tibioperonial 

anterior e posterior e interósseo. 

 

Ligamento tibioperonial anterior  

O ligamento tibioperonial anterior é um feixe achatado que desce inferolateralmente, entre as margens 

adjacentes da tíbia e do perónio, anterior à sindemose. 

 

Ligamento tibioperonial interósseo  

O ligamento tibioperonial interósseo é contínuo com a membrana interóssea e contém muitos feixes 

curtos entre as faces adjacentes da tíbia e do perónio. 

 

Ligamento tibioperonial posterior  

O ligamento tibioperonial posterior é mais forte que o anterior, estando disposto similarmente, mas na 

região posterior da sindemose. A sua parte distal e profunda é o ligamento transverso inferior, um feixe 

espesso de fibras amarelas, que se cruzam da extremidade proximal da fossa maleolar lateral para o 

bordo posterior da face articular da tíbia.  

 

Articulação do tornozelo (astragolocrural) 

 

A articulação do tornozelo é aproximadamente uniaxial, sendo que a extremidade distal da tíbia, 

nomeadamente o seu maléolo medial, juntamente com o maléolo lateral do perónio e com o ligamento 

tibioperonial transverso inferior formam um encaixe profundo, para o corpo do talus. As faces 

articulares estão cobertas por cartilagem hialina, sendo reciprocamente curvas. A face articular para o 

maléolo medial é uma área proximal da face medial do talus, sendo aproximadamente achatada. A face 

articular lateral do talus é triangular e verticalmente côncava. A cápsula articular é fina anteriormente e 

posteriormente, sendo reforçada por ligamentos colaterais fortes. 
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Ligamento colateral medial (ligamento deltóide)  

O ligamento colateral medial é um feixe forte e triangular, ligado ao ápice e bordos anterior e posterior 

do maléolo medial. Apresenta fibras superficiais e profundas. As fibras superficiais dividem-se em 

anteriores (tibionaviculares), intermédias (tibiocalcâneas, que se inserem no sustentáculo do talo, no 

calcâneo) e posteriores (tibiotalares posteriores, que se inserem no tubérculo medial do talus). Já as 

fibras profundas (tibiotalares anteriores) inserem-se na face medial do talus.  

 

Ligamento colateral lateral  

O ligamento colateral lateral apresenta três partes discretas – o ligamento taloperonial anterior, que se 

estende anteromedialmente do bordo anterior do maléolo do perónio até ao talus; o ligamento 

taloperonial posterior desloca-se quase horizontalmente da parte distal da fossa maleolar lateral até ao 

tubérculo lateral da apófise posterior do talus. Por fim, o ligamento calcaneo-peronial é uma corda 

longa que se desloca de uma depressão anterior ao ápice do maléolo do perónio para um tubérculo na 

face lateral do calcâneo.  
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Articulações do tarso 

 

As articulações existentes entre os ossos do tarso são várias e estão sintetizadas na tabela seguinte (a 

sublinhado encontram-se os ligamentos mais importantes): 

 

Articulação Ossos envolvidos Ligamentos associados 

Talocalcânea (articulação 

posterior da subtalar) 

Talo (parte 

posterior da face 

inferior) e 

calcâneo (face 

sup.) 

Ligamento talocalcâneo lateral (da apófise lateral do talo à face 

lateral do calcâneo), ligamento talocalcâneo medial (do tubérculo 

medial do talo à região posterior do sustentáculo), ligamento 

talocalcâneo interósseo (feixe transverso que se desloca do sulco 

do talo até ao do calcâneo) e ligamento cervical (da face calcânea 

superior até um tubérculo inferolateral no colo do talo) 

Talocalcaneonavicular 

(composta pela 

articulação talonavicular e 

pela parte anterior na 

articulação subtalar 

Talo, calcâneo e 

navicular 

Ligamento talonavicular (da face dorsal do colo do talo à do 

navicular), ligamento calcaneonavicular plantar (da margem 

anterior do sustentáculo à face plantar do navicular) 

Calcaneocubóide (forma 

com a talonavicular a 

articulação transversa do 

tarso) 

Calcâneo (face 

anterior) e 

cubóide (face 

proximal). Tem 

forma de sela 

Ligamento bifurcado (com forma de Y, vem da parte anterior da 

face superior do calcâneo e divide-se em parte calcaneocubóide, 

lateral, e calcaneonavicular, medial), ligamento plantar longo (da 

face plantar do calcâneo e tubérculo anterior até à tuberosidade 

da face plantar do cubóide) e ligamento calcaneocubóide plantar 

(ligamento plantar curto - mais profundo que o longo e parte do 

tubérculo anterior do calcâneo e vai até à parte adjacente da face 

plantar do cubóide) 

Naviculocuneiforme 

(articulação composta) 

Navicular e ossos 

cuneiformes 

Ligamentos plantares e dorsais (três ligamentos de cada, um para 

cada cuneiforme) 

Cuboideonavicular 

(sindemose) 

Cubóide e 

navicular 

Ligamentos dorsal (estende-se distolateralmente), plantar 

(estende-se transversamente) e interósseo (partes não articulares 

dos dois ossos) 

Intercuneiforme (sinovial) Cuneiformes Ligamentos dorsal, plantar (com três feixes transversos cada um – 

entre o cuneiforme medial e intermédio, entre o intermédio e o 

lateral e entre o lateral e o cubóide) e interósseo (partes não-

articulares) 

Cuneocubóide (sinovial) 
Cuneiformes e 

cubóide 

 

Articulações tarsometatarsianas 

 
As articulações tarsometatarsianas são articulações sinoviais aproximadamente planas. O primeiro  

metatarso articula com o cuneiforme medial, o segundo, com o cuneiforme intermédio, o terceiro com 

o cuneiforme lateral, o quarto com o cuneiforme lateral e com o cubóide e o quinto somente com o 

cubóide. A articulação do halux apresenta a sua própria cápsula articular, sendo que os restantes dedos 

têm cápsulas articulares contínuas com as de outras articulações do tarso. Associadas a estas 

articulações temos os ligamentos tarsometatarsiano plantar e cuneometatarsiano interósseo. 

 

Os ligamentos tarsometatarsianos dorsais são fortes e achatados. Já os ligamentos tarsometatarsianos 

plantares consistem em feixes longitudinais e oblíquos, menos regulares que os dorsais. Por fim, os 

ligamentos cuneometatarsianos interósseos são três – o ligamento de Lisfranc passa da face lateral do 

cuneiforme medial até ao ângulo adjacente do segundo metatarso, um segundo ligamento liga o 

cuneiforme lateral ao ângulo adjacente do segundo metatarso e um terceiro liga o ângulo lateral do 

cuneiforme lateral à base adjacente do quarto metacarpo. 
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Articulações intermetatarsianas 

 

Os ligamentos interósseos intermetatarsianos são muito fortes e estão presentes entre todos os quatro 

metatarsos laterais. Entre o primeiro e o segundo metatarso o ligamento de Lisfranc subsitui o 

ligamento intermetatarsiano. Existem ligamentos intermetatarsianos dorsais, que são longitudinais, 

oblíquos ou transversos, e plantares, sendo estes mais fortes que os primeiros. 

 

Articulações metatarsofalângicas 

 
As articulações metatarsofalângicas são ovóides ou elipsóides, articulando as regiões distais e plantares 

das cabeças metatarsianas com as bases das falanges, que são côncavas. Esta articulação envolve uma 

cápsula articular, mais fina dorsalmente e ossos sesamóides, sendo reforçada pelos ligamentos plantar, 

transverso metatarso profundo e colateral.   

 

Ligamentos plantares 

O ligamentos plantares são densos e 

espessos, encontrando-se entre os 

ligamentos colaterais, com os quais 

se misturam. Os seus bordos 

misturam-se com os ligamentos 

metatarsianos transversos 

profundos e as suas faces plantares 

são sulcadas. 

 

Ligamentos metatarsianos 

transversos profundos 

Os ligamentos metatarsianos 

transversos profundos são quatro 

feixes largos e curtos que unem os 

ligamentos plantares das 

articulações metacarpofalângicas 

adjacentes. Os interósseos são 

dorsais a estes ligamentos, 

contrariamente aos lombricais e aos 

vasos e nervos digitais. 

 

Ligamentos colaterais 

Os ligamentos colaterais são cordas 

fortes que flanqueiam cada 

articulação. Estão ligadas aos 

tubérculos dorsais das cabeças dos 

metatarsos e ao lado correspondente das bases das falanges. A primeira articulação metatarsofalângica 

contém igualmente ligamentos metatarso-sesamóides. Cada ligamento colateral consiste num 

ligamento colateral falângico que se insere na base da falange proximal e um ligamento colateral 

acessório que se insere na placa plantar. 
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Articulações interfalângicas 

 

As articulações interfalângicas são caracterizadas pela articulação entre faces trocleares das cabeças 

falângicas com as bases falângicas adjacentes, através de faces reciprocamente curvas. Cada uma 

apresenta uma cápsula articular e dois ligamentos colaterais. A face plantar da cápsula é por vezes 

designada como ligamento plantar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnemónica sobre artiuclações do membro inferior: 

- Meniscos do joelho: O menisco medial tem forma de um “C” e o lateral de um “O” (ou 

alternativamente, “a Casa está medial”) 
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Músculos do membro inferior 

 

Músculos da região ilíaca 

 

Psoas maior 

Psoas maior tem vários locais de ligação abdominal. 

Posteriormente, essas zonas de ligação prendem-se com 

as superfícies anteriores e bordos inferiores das apófises 

transversas de todas as vértebras lombares. O músculo 

que sai desses pontos de inserção é designado por massa 

posterior. Quanto à massa anterior de psoas maior, esta 

consiste em dois grupos diferentes de inserções – a 

primeira parte é constituída por 5 slips de músculo ligado 

aos corpos de duas vértebras adjacentes e ao seu disco 

intervertebral (de T12 a L5). A segunda parte consiste 

numa série de arcos tendinosos estendendo-se pelas 

partes estreitas dos corpos das cinco vértebras lombares. 

Este músculo insere-se por um tendão no trocânter 

menor, após se juntar ao ilíaco, formando uma massa 

que se denomina por iliopsoas. 

Psoas menor 

Este músculo está muitas vezes ausente, mas quando 

está presente, situa-se anteriormente a psoas maior. 

Parte dos lados dos corpos vertebrais de T12 e L1 e do 

disco entre elas, terminando num tendão chato e longo 

ligado à linha pectínea, eminência iliopúbica e fáscia ilíaca. 

Ilíaco 

Músculo de forma triangular que parte dos 2/3 superiores da concavidade da fossa ilíaca, do lábio 

interno da crista ilíaca, dos ligamentos sacroilíaco anterior e iliolombar e da superfície superior da parte 

lateral do sacro. Atinge as espinhas ilíacas anterosuperior e anteroinferior. 

Músculos da região glútea 

 

Tensor da fáscia lata 

 

O tensor da fáscia lata parte do lábio externo da crista ilíaca (5 cm anteriores), da face lateral da espinha 

ilíaca antero-superior e da face profunda da fáscia lata. Desloca-se entre e está inserido distalmente às 

duas camadas do tracto iliotibial da fáscia lata, podendo-se estender até ao côndilo femoral lateral. 

 

Glúteo máximo 
 
O glúteo máximo é o maior e o mais superficial músculo da região glútea. É uma massa larga, espessa e 

quadrilateral que, juntamente com a fáscia que se lhe sobrepõe forma a proeminência familiar da 

nádega. Parte da linha glútea posterior e da área rugosa adjacente do ílio, da aponevrose do erector da 
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espinha, da face dorsal da região inferior do sacro e cóccix, do ligamento sacrotuberoso e da aponevrose 

glútea. As suas fibras deslocam-se lateralmente, sendo que as fibras superficiais da parte inferior e as 

fibras da parte superior terminam numa lâmina tendinosa espessa, que passa lateralmente ao trocânter 

maior e está ligada ao tracto iliotibial da fáscia lata. Já as fibras mais profundas da região inferior estão 

ligadas à tuberosidade glútea, entre o vasto lateral e o aductor magno. 

 

O seu bordo superior é fino e cobre o glúteo médio. O seu bordo inferior é proeminente e livre, 

deslocando-se inferior e lateralmente, sendo cruzada pela dobra glútea horizontal. 

 

Glúteo médio 
 
O glúteo médio é um músculo largo e espesso, que parte da face externa do ílio, entre a crista ilíaca e as 

linhas glútea (anterior e posterior). As fibras convergem para um tendão que se liga a uma crista situada 

na face lateral do trocânter maior. 

 

O seu terço posterior está coberto pelo glúteo máximo, sendo que nos restantes dois terços está 

coberto por fáscia profunda. A sua face profunda cobre o glúteo mínimo. 

 

Glúteo mínimo 
 
O glúteo mínimo encontra-se coberto pelo glúteo médio. Este músculo tem forma de leque e parte da 

face exterior do ílio, por entre as linhas glúteas anterior e inferior. As suas fibras convergem 

inferiormente numa aponevrose, que termina num tendão ligado a uma crista anterolateral no 

trocânter maior. Este músculo pode estar dividido em partes anterior e posterior. 

 

O tendão reflectido do recto femoral e a cápsula da articulação coxo-femoral estão profundamente ao 

glúteo mínimo. 

 

Piriforme 
 
O piriforme ocupa uma posição central na 

nádega, onde se situa no mesmo plano que o 

glúteo médio. Este músculo parte por três 

digitações da face anterior do sacro. Parte 

igualmente da face glútea do ílio, perto da 

espinha ilíaca postero-inferior e da cápsula 

da articulação sacro-ilíaca adjacente. O 

músculo passa para fora da pelve pelo 

buraco isquiático maior, que preenche e 

insere-se no bordo superior do trocânter 

maior do fémur, por um tendão redondo. 

 

Fora da pelve, o bordo superior do piriforme 

encontra-se em contacto com o glúteo 

médio e o seu bordo inferior com o gémeo 

superior e com o isquiococcígeo. 
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Obturador interno 
 
O obturador interno localiza-se em parte na pelve verdadeira e, em parte, na região posterior da 

articulação da anca. Parte da face interna da parede anterolateral da cavidade da pelve menor, sendo 

que os seus pontos de fixação proximal rodeiam o buraco obturador. As suas fibras convergem em 

direcção ao buraco isquiático menor, terminando em quatro ou cinco feixes tendinosos na face 

profunda do músculo. Estes feixes abandonam a pelve pelo buraco isquiático menor, formando um 

tendão único, que passa horizontalmente ao longo da cápsula da articulação coxo-femoral. Este tendão 

insere-se numa impressão anterior na face medial do trocânter maior, anterosuperior à fossa 

trocantérica. 

 

Na pelve, a face anterolateral deste músculo contacta com a membrana obturadora e com a face 

interna da parede lateral da pelve. Já a sua face posteromedial relaciona-se com a fáscia obturadora – a 

origem do elevador do ânus. Fora da pelve, o músculo está coberto pelo glúteo máximo e passa 

posteriormente à articulação coxo-femoral. A partir do momento que emerge do buraco isquiático 

menor, o tendão deste músculo passa a estar ensanduichado pelos dois gémeos. 

 

Obturador externo 
 
O obturador externo é um músculo triangular e achatado que cobre a face externa da parede pélvica 

anterior. Parte dos dois-terços anteromediais da face externa da membrana obturadora e dos ramos 

púbico e isquiático adjacente. As fibras deste músculo convergem num tendão, que se espiraliza e 

termina na fossa trocantérica do fémur. 

 

Gémeo inferior 
 
O gémeo inferior é o maior dos músculos gémeos e parte da região superior da face lateral da 

tuberosidade isquiática, inserindo-se na face medial do trocânter maior. 

 

Gémeo superior 
 
O gémeo superior é o mais pequeno dos dois gémeos e parte da face dorsal da espinha iquiática, 

inserindo-se na face medial do trocânter maior. Tal como o gémeo inferior, as suas fibras misturam-se 

com o tendão do obturador interno (embora neste caso, seja no seu bordo superior). 

 

Quadrado femoral 
 
O músculo quadrado femoral é achatado e quadrilateral, situando-se entre o gémeo inferior e o bordo 

superior do aductor magno. Parte do bordo superior da tuberosidade isquiática, inserindo-se no 

tubérculo quadrado. 

 

Este músculo passa posteriormente à articulação coxo-femoral e ao colo do fémur, estando separado 

destas estruturas pelo tendão do obturador externo. 

 

Músculos do compartimento anterior da coxa 
 

Sartório 
 
O músculo sartório é estreito e tem forma de faixa, sendo o músculo mais longo do corpo humano. 

Parte da espinha ilíaca antero-superior, cruza a coxa obliquamente, até à região medial, desce mais 
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verticalmente para o lado medial do joelho, onde as suas fibras musculares terminam num tendão fino e 

achatado, que se expande numa aponevrose. A aponevrose está ligada à região proximal da face medial 

da tíbia, em frente ao gracial e ao semitendinoso, formando esses três músculos, em conjunto, a “pata 

de ganso” 

 

Triângulo femoral 
 
O triângulo femoral é um espaço intermuscular na região anteromedial da coxa proximal, encontrando-

se distalmente ao ligamento inguinal, que será a sua base. O seu limite lateral é o bordo medial do 

sartório e o seu limite medial é o bordo medial do aductor longo. No seu ápice, o sartório sobrepõe-se 

ao aductor longo. No seu pavimento encontramos lateralmente o ilíaco e o psoas maior e medialmente 

o pectíneo e o aductor longo. O seu tecto é a fáscia lata que se lhe sobrepõe. 

 

Quadricípete femoral 
 
O quadricípete femoral é o maior músculo extensor da perna, cobrindo quase todo o fémur em termos 

anterior, medial e lateral. Este músculo divide-se em quatro partes – o recto femoral, o vasto medial, o 

vasto lateral e o vasto intermédio (sendo que estes três últimos músculos partem do corpo do fémur e 

rodeiam-no dos trocânteres aos côndilos. 

 

Os tendões dos quatro componentes do quadricípete unem-se na região inferior da coxa, formando um 

tendão único, mais forte, ligado à base da rótula, sendo que algumas fibras se continuam para se 

misturar com o tendão da rótula. 

 

Recto femoral 
 
O recto femoral é um músculo fusiforme, cujas fibras superficiais são bipenadas e cujas fibras profundas 

são paralelas. Tem uma origem dupla no ílio – o tendão recto parte da espinha ilíaca antero-inferior e o 

tendão reflectido parte de um sulco sobre o acetábulo e da cápsula articular da articulação coxo-

femoral. Os dois tendões unem-se por um ângulo agudo, alargando numa aponevrose, por onde partem 

as fibras musculares que terminam de novo numa larga aponevrose, que se estreita num tendão, ligado 

à base da rótula. O recto femoral constitui a parte central superficial do tendão do quadricípete e está 

coberto pelo tensor da fáscia lata, pelo ilíaco e pelo sartório, proximamente. A cápsula articular da 

articulação coxo-femoral, o vasto intermédio e os bordos anteriores dos vastos lateral e médio situam-

se profundamente a este músculo. 

 

Vasto medial 
 
O vasto medial parte da região inferior da linha intertrocantérica, da linha espiral, do lábio medial da 

linha áspera, da parte proximal da linha supracondilar medial, dos tendões do aductor longo e do 

aductor magno e do septo intermuscular. As suas fibras deslocam-se inferiormente e anteriormente, 

terminando numa aponevrose, na face profunda do músculo. Esta estrutura está ligada ao bordo medial 

da rótula e ao tendão do quadricípete.  

 

O músculo vasto medial está parcialmente coberto pelo recto femoral e pelo sartório. Na parte central 

da coxa forma a parede lateral do canal aductor. 

 

As fibras mais inferiores constituem o vasto medial oblíquo, com origem no tendão do aductor magno e 

com inserção no bordo medial da rótula. 
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Vasto lateral 
 
O músculo vasto lateral é o maior componente do quadricípete femoral. Parte por uma grande 

aponevrose da parte superior da linha intertrocantérica, dos bordos anterior e inferior do trocânter 

maior, do lábio lateral da tuberosidade glútea e da metade proximal do lábio lateral da linha áspera. 

Esta aponevrose cobre os três-quartos proximais do músculo. A massa muscular do vasto lateral está 

ligada a outra aponevrose na face profunda da parte inferior do músculo, esta estreita-se num tendão 

que se liga à base e ao bordo lateral da rótula. 

 

Este músculo está coberto lateralmente pela fáscia lata e por inserções aponevróticas do tensor da 

fáscia lata e do glúteo máximo. Posteriormente encontramos o bicípete femoral, do qual está separado 

pelo septo intermuscular lateral. 

 

Vasto intermédio 
 
O músculo vasto intermédio parte das faces anterior e lateral dos dois terços superiores do corpo 

femoral e da parte inferior do septo intermuscular lateral. As suas fibras terminam por uma aponevrose, 

que forma a parte profunda do tendão do quadricípete e está ligada ao bordo lateral da rótula e ao 

côndilo lateral da tíbia. 

 

Este músculo está quase exclusivamente coberto por outros componentes do quadricípete, excepto 

lateralmente. 

 

Articular do joelho 
 
O músculo articular do joelho é pequeno e por vezes mistura-se com o vasto intermédio. Consiste em 

várias fibras musculares que partem da face anterior da parte inferior do corpo femoral e estão ligadas à 

reflexão proximal da membrana sinovial da articulação do joelho. 

 

Músculos do compartimento aductor da coxa 

 

Grácil 
 
O grácil é o músculo mais superficial dos músculos aductores. É fino, achatado e largo superiormente e 

estreito inferiormente. Parte por uma fina aponevrose dos bordos mediais da metade inferior do corpo 

do púbis, do ramo púbico inferior e da parte adjacente do ramo isquiático. As fibras deslocam-se 

verticalmente, formando um tendão redondo que passa pelo côndilo medial do fémur, posteriormente 

ao tendão do sartório. Este tendão faz parte da pata de ganso, na zona inferior ao côndilo medial da 

tíbia, onde se insere. 

 

O grácil está coberto pela fáscia lata, medialmente, na maior parte do seu trajecto. Profundamente ao 

grácil, encontramos o aductor curto e o aductor magno. 

 

Aductor longo 
 
O aductor longo é o mais anterior dos três músculos aductores, sendo um músculo grande, em forma de 

leque, que se situa no mesmo plano do pectíneo. Parte por um tendão estreito, da frente do púbis, no 

ângulo entre a crista e a sínfise púbica. Expande-se depois em tecido muscular, que se desloca 

posterolateralmente e se insere por uma aponevrose na linha áspera, no terço médio do fémur, por 

entre o vasto medial e os aductores magno e curto, misturando-se geralmente com todos eles. 
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Anteriormente ao aductor longo encontramos a fáscia lata e posteriormente, o aductor curto e o 

aductor magno. Lateralmente encontramos o pectíneo e medialmente o grácil. 

 

 

 
Aductor curto 
 
O aductor curto encontra-se posteriormente ao pectíneo e ao aductor longo. Parte do ramo inferior e 

do corpo do púbis, por entre o grácil e o obturador externo. É de certa forma triangular e expande-se 

enquanto se desloca posterolateralmente, para se inserir por uma aponevrose no fémur, ao longo de 

uma linha existente entre o trocânter menor e a linha áspera. Posteriormente a este músculo 

encontramos o aductor magno. 

 
Aductor magno 
 
O aductor magno é um músculo triangular que parte do ramo inferior do púbis, do ramo isquiático e da 

região inferolateral da tuberosidade isquiática. As suas fibras horizontais e curtas do ramo púbico 
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inserem-se no bordo medial da tuberosidade glútea, medial ao glúteo máximo. Aí, essa região do 

músculo é denominada de aductor mínimo. As fibras do ramo isquiático deslocam-se inferiormente e 

lateralmente, inserindo-se por uma larga aponevrose na linha áspera e linha supracondilar medial. As 

fibras que partem da tuberosidade isquiática e que constituem a região medial do aductor magno, 

descem quase verticalmente para se inserirem no terço inferior da coxa. 

 

Anteriormente a este músculo encontramos o pectíneo, o aductor curto e o aductor longo. 

Posteriormente, encontramos o glúteo máximo, o bicípete femoral, o semitendinoso e o 

semimembranoso. O bordo superior é paralelo com o quadrado femoral. 

 

Pectíneo 
 
O pectíneo é um músculo achatado e quadrangular, que se encontra no triângulo femoral. Parte do 

púbis pectíneo e do osso à sua frente, por entre o ramo iliopúbico e o tubérculo púbico. As suas fibras 

deslocam-se posteromedialmente e depois posterolateralmente, inserindo-se ao longo da linha 

pectínea no fémur. 

 

Este músculo, que pode ser bilaminar, está relacionado anteriormente com a fáscia lata, posteriormente 

com a cápsula da articulação coxo-femural, com o aductor curto e obturador externo. Lateralmente, 

encontramos o psoas maior e medialmente, o bordo lateral do aductor longo. 

 

Canal aductor 
 
O canal aductor, também conhecido como canal de Hunter, ou canal subsartorial, é um túnel 

intermusular que ocupa os dois terços distais da região medial da coxa. Incia-se no ápice do triângulo 

femoral e extende-se distalmente, até à inserção do tendão do aductor magno. É triangular em secção e 

delimitado anterolateralmente pelo vasto medial, posteromedialmente, pelo aductor longo e pelo 

aductor magno e anteromedialmente por uma fáscia forte e densa – a fáscia subsartorial. 

 

Músculos do compartimento posterior da coxa 
 

Semitendinoso 
 
O semitendinoso é assim designado, devido à extensão do seu tendão. Este músculo encontra-se 

posteromedial na coxa. Parte por um impressão inferomedial na área superior da tuberosidade 

isquiática, por um tendão que partilha com a cabeça longa do bicípete fermoral e por uma aponevrose 

que conecta as faces adjacentes dos dois músculos. O músculo é do tipo fusiforme, terminando um 

pouco inferiormente à região média da coxa, num longo tendão, que se desloca ao longo da face 

posterior do semimembranoso. O tendão passa sobre o ligamento colateral medial da articulação do 

joelho e insere-se na parte superior da face medial da tíbia, posteriormente à zona de ligação do 

sartório e distal à do grácil. Na sua terminação, une-se com o tendão do grácil. 

 

Semimembranoso 
 
O semimembranoso parte por um tendão longo e achatado (uma “membrana”) de uma impressão 

superolateral na tuberosidade isquiática. O tendão alarga-se e desce profundamente ao semitendinoso 

e à cabeça longa do bicípete femoral. O tendão origina fibras musculares na região média da coxa, 

convergindo para uma segunda aponevrose na região posterior da parte inferior do músculo, que depois 

origina um tendão. Ao nível do joelho, o tendão origina cinco componentes, o principal está ligado a um 

tubérculo, na região posterior do côndilo tibial posterior (tuberculum tendinis). Os restantes inserem-se 
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em regiões próximas. A face profunda do semimembranoso situa-se sobre o aductor magno e 

distalmente este músculo sobrepõe-se, em parte ao gastrocnémio. 

 

Bicípete femoral 
 
O bicípete femoral ocupa uma posição posterolateral na coxa, tendo duas origens. A cabeça longa parte 

por de uma impressão inferomedial na região superior da tuberosidade isquiática, por um tendão que 

parte com o semitendinoso. Já a cabeça curta parte do lábio lateral da linha áspera, entre o aductor 

magno e o vasto lateral. A cabeça longa forma uma estrutura fusiforme que se desloca lateralmente ao 

longo do nervo isquiático. As fibras terminam numa aponevrose que cobre a face posterior do músculo. 

Esta aponevrose estreita-se gradualmente para um tendão - o hamstring lateral, cuja parte principal 

está ligada à cabeça do perónio. O restante divide-se em três lâminas. 

 

Proximalmente, o bicípete femoral está coberto pelo glúteo máximo, estando superficial nas restantes 

regiões. Profundamente a este músculo encontramos o semimembranoso, o aductor magno e a cabeça 

lateral do gastrocnémio.  

 

Músculos do joelho 

 

Poplíteo 
 
O poplíteo é um músculo achatado que forma o pavimento da parte inferior da fossa poplítea. Parte 

dentro da cápsula da articulação do joelho, por um forte tendão que está ligado a uma depressão na 

região lateral do côndilo lateral do fémur. O poplíteo fixa-se à região medial da cabeça do perónio pelo 

ligamento popliteoperoneal.  

 

Fibras musculares expandem-se do limite inferior do tendão para formar um músculo de certa forma 

triangular que se desloca medialmente, inserindo-se nos dois terços mediais da região triangular sobre a 

linha solear, na face posterior da tíbia. 

 

O poplíteo está coberto posteriormente por uma expansão aponevrótica densa, derivada do tendão do 

semimembranoso. O gastrocnémio e o plantar encontram-se igualmente posteriores a esta expansão. 

 

Músculos do compartimento anterior da perna 

 

Tibial anterior 
 
O músculo tibial anterior é superficial e parte do côndilo lateral e corpo tibial (metade proximal da face 

lateral), da face anterior da membrana interóssea adjacente, da face profunda da fáscia profunda e do 

septo intermuscular entre este músculo e o extensor longo dos dedos. O músculo desce verticalmente e 

termina num tendão na sua face anterior no terço inferior da perna. O tendão passa através dos 

compartimentos mediais dos retináculos superior e inferior, inclina-se medialmente e insere-se nas 

faces inferior e medial do cuneiforme medial e da parte adjacente da base do primeiro metatarso. 

Lateralmente ao tibial anterior encontramos o extensor longo dos dedos e o extensor longo do halux. 

 

Extensor longo do halux 
 
O extensor longo do halux encontra-se entre o tibial anterior e o extensor longo dos dedos, sendo 

parcialmente coberto por estes músculos. Parte dos dois quartos médios da face medial do perónio, 
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medial ao extensor longo dos dedos e da face anterior adjacente da membrana interóssea. As suas 

fibras deslocam-se distalmente e terminam num tendão que se forma no bordo anterior do músculo. O 

tendão passa profundamente ao retináculo extensor superior e pelo retináculo extensor inferior, 

inserindo-se na região dorsal da base da falange distal do halux.  

 

Extensor longo dos dedos 
 
O extensor longo dos dedos parte da face inferior do côndilo lateral da tíbia, três quartos proximais da 

face medial do perónio, face anterior adjacente da membrana interóssea, face profunda da fáscia 

profunda e septo intermuscular crural anterior. Estas origens formam a parede de um túnel ósseo-

aponevrótico. Este músculo torna-se tendinoso ao mesmo nível que o tibial anterior e o tendão passa 

profundamente ao retináculo extensor superior. O tendão divide-se então em quatro feixes que se vão 

inserir da mesma maneira que os tendões do extensor dos dedos na mão.  

 

Medialmente a este músculo, na perna, encontramos o tibial anterior e o extensor longo do polegar, 

enquanto, lateralmente encontramos os músculos peroniais.  

 

Peronial terceiro 
 
O músculo peronial terceiro, ou peronial anterior pode ser descrito como o “quinto tendão do extensor 

longo dos dedos”. As fibras musculares do peronial terceiro partem do terço distal da face medial do 

perónio, da face anterior adjacente da membrana interóssea e do septo intermuscular crural anterior. O 

tendão passa profundamente ao retináculo extensor inferior e insere-se na região medial da face dorsal 

da base do quinto metatarso.  

 

Músculos do compartimento peronial da perna 
 

Peronial longo 
 
O músculo peronial longo é o mais superficial dos dois músculos do compartimento lateral (peronial). 

Parte da cabeça e dos dois terços proximais da face lateral do perónio, da face lateral da fáscia 

profunda, dos septos intermusculares anterior e posterior e por algumas do côndilo lateral da tíbia. As 

fibras musculares terminam num longo tendão que se desloca distalmente posteriormente ao maléolo 

lateral. O tendão do peronial longo desloca-se obliquamente, inserindo-se na base do primeiro 

metatarso e na região lateral do cuneiforme medial. 

 

Proximalmente, o peronial longo encontra-se posteriormente ao extensor longo dos dedos e 

anteriormente ao solear e ao flexor longo do polegar. Distalmente, encontra-se posterior ao peronial 

curto. 

 

Peronial curto 
 
O músculo peronial curto parte dos dois terços distais da face lateral do perónio, anteriormente ao 

peronial longo e dos septos intermusculares. Desloca-se verticalmente e termina num tendão que passa 

posteriormente ao maléolo lateral. O tendão do peronial curto insere-se num tubérculo da região lateral 

do 5º metatarso. Anteriormente a este músculo, encontramos o extensor longo dos dedos e o peronial 

terceiro. O peronial longo e o flexor longo do halux estão posteriores.  
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Músculos do compartimento flexor (posterior) da perna 
 

Gastrocnémio 
 
O músculo gastrocnémio é o mais superficial do seu grupo. Parte por duas cabeças, ligadas aos côndilos 

do fémur por fortes tendões achatados. A cabeça medial é maior e está ligada a uma depressão situada 

na região superior e posterior do côndilo medial, enquanto a lateral está ligada a uma área reconhecível 

na face lateral do côndilo lateral e a uma região inferior da linha supracondilar correspondente. 

Enquanto o músculo desce, as fibras musculares começam a inserir-se numa larga aponevrose que se 

desenvolve na sua face anterior. Até este ponto, as duas cabeças continuam separadas. A aponevrose 

estreita-se num tendão, que recebe o tendão do solear, para formar o tendão do calcâneo. Este insere-

se na região posterior do calcâneo. 

 

A cabeça lateral do gastrocnémio está parcialmente coberta pelo tendão do bicípete femoral e a cabeça 

medial pelo semimembranoso. De resto o músculo é superficial. A face profunda do gastrocnémio 

encontra-se posteriormente ao ligamento poplíteo oblíquo, ao poplíteo, ao solear e ao plantar. 

 

Plantar 
 
O músculo plantar parte da região inferior da linha supracondilar lateral e do ligamento poplíteo 

oblíquo. As sua região muscular é fusiforme e termina num tendão que se desloca por entre o 

gastrocnémio e o solear e se insere no calcâneo, medialmente ao tendão do calcâneo, com o qual se 

pode juntar. 

 

Solear 
 
O solear é um músculo largo achatado que se situa imediatamente anterior ao gastrocnémio. Parte da 

face posterior da cabeça e quarto proximal do corpo do perónio, da linha solear e do terço médio do 

bordo medial da tíbia e do arco solear (uma banda fibrosa entre o perónio e a tíbia). A sua origem é 

aponevrótica, e algumas fibras musculares curtas, oblíquas e bipenadas, convergindo num tendão que 

se vai ligar a um tendão principal. O tendão junta-se ao do gastrocnémio, formando o tendão do 

calcâneo.  

 

Proximalmente, o músculo está coberto pelo gastrocnémio e pelo plantar. A sua face profunda está 

relacionada com o flexor longo dos dedos, com o flexor longo do halux e com o tibial posterior. 

 

Flexor longo dos dedos 
 
O flexor longo dos dedos é fino, proximalmente, mas alarga-se gradualmente, enquanto desce. Parte da 

face posterior da tíbia, medial ao tibial posterior, abaixo da linha solear. Este músculo termina num 

tendão que cruza gradualmente o tibial posterior e passa posteriormente ao maléolo medial. Passa 

profunda ao retináculo flexor, medialmente ao tendão do flexor longo do halux. O tendão do flexor 

longo dos dedos divide-se em quatro, um para cada dedo, do 2º ao 5º, inserindo-se nas falanges distais 

destes. O flexor longo dos dedos encontra-se medial ao flexor longo do halux, estando coberto no pé 

pelo abductor do halux e pelo flexor curto dos dedos. 
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Flexor longo do halux 
 
O flexor longo do halux parte dos dois terços distais da face posterior do perónio, da membrana 

interóssea adjacente e do septo intermuscular crural posterior. As suas fibras originam um tendão que 

cruza o tendão do flexor longo dos dedos e se insere na região plantar da base da falange distal. 

 

O solear e o tendão do calcâneo encontram-se superficialmente ao flexor longo do halux e 

profundamente encontramos o tibial posterior. Lateralmente, temos o peronial longo e o peronial curto 

e medialmente, o tibial posterior. 
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Tibial posterior 
 
O tibial posterior é o músculo mais profundo dos flexores. Origina-se entre o flexor longo do halux e o 

flexor longo dos dedos, músculos que se sobrepõe ao tibial posterior. Parte medialmente da face 

posterior da membrana interóssea e lateralmente de uma faixa medial da face posterior do perónio, nos 

seus dois terços superiores. O músculo também parte da fáscia transversa profunda e dos septos 

intermusculares, que o separam de músculos adjacentes. O seu tendão passa profundamente ao 

retináculo flexor e superficial ao ligamento deltóide. No pé, o tendão divide-se em dois – uma divisão 

maior e mais superficial, que se liga à tuberosidade do navicular e uma mais profunda que se vai inserir 

no cuneiforme intermédio e nas bases do segundo, terceiro e quarto metatarsos. 

 

Músculos plantares do pé: Primeira camada 
 

Abductor do halux 
 
O abductor do halux parte principalmente do retináculo flexor, mas também da apófise medial da 

tuberosidade calcânea. As fibras musculares terminam num tendão, que se liga à base da falange 

proximal do halux, ou ao osso sesamóide deste dedo. 

 

Flexor curto dos dedos 
 
O flexor curto dos dedos parte por um tendão estreito da apófise medial da tuberosidade calcânea, da 

parte central da aponevrose palmar e dos septos intermusculares entre este e os músculos adjacentes. 

Divide-se em quatro tendões, que se encontram superficiais aos do flexor longo dos dedos, nas bainhas 

tendinosas digitais. Os tendões inserem-se nas bases das falanges distais do 2º ao 5º dedos.  

O flexor curto dos dedos encontra-se profundamente à parte central da aponevrose plantar. 

 

Abductor do dedo mínimo 
 
O abductor do dedo mínimo parte de ambas as apófises da tuberosidade calcânea, da face plantar do 

osso entre estas, da aponevrose plantar e do septo intermuscular entre este músculo e o flexor curto 

dos dedos. O seu tendão insere-se juntamente com o flexor curto do dedo mínimo no lado lateral da 

base da falange proximal do quinto dedo. Algumas das fibras atingem a tuberosidade do 5º metatarso.  

 

Músculos plantares do pé: Segunda camada 

 

Flexor acessório dos dedos 
 
O flexor acessório dos dedos, ou quadrado plantar, parte por duas cabeças, estando o ligamento plantar 

longo entre essas duas cabeças. A cabeça medial é a maior e mais muscular e parte da face côncava do 

calcâneo. A cabeça lateral é achatada e tendinosa e está ligada ao calcâneo distal à apófise lateral da 

tuberosidade. As fibras musculares inserem-se no tendão do flexor longo dos dedos. 

 
Músculos lombricais 
 
Os quatro músculos lombricais são acessórios dos tendões do flexor longo dos dedos. Partem desses 

tendões, inserindo-se nas expansões digitais dorsais nas suas falanges proximais. Estes músculos nunca 

se inserem nas bainhas flexoras fibrosas. 
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Músculos plantares do pé: Terceira camada 
 

Flexor curto do halux 
 
O flexor curto do halux tem um tendão de origem bifurcado. A porção lateral parte da região medial da 

face plantar do cubóide e da parte adjacente do cuneiforme lateral. A porção medial liga-se ao tendão 

do tibial posterior e ao septo intermuscular medial. Este músculo liga-se ao halux pelos “tendões 

gémeos”, ligado cada um a um lado da base da falange proximal do halux. Medialmente a este músculo, 

encontramos o abductor do halux. 

 

Aductor do halux 
 
O aductor do halux parte por cabeças oblíqua e transversa. A cabeça oblíqua parte das bases do 2º ao 4º 

metatarsos e da bainha fibrosa do peronial longo. Já a cabeça transversa parte dos ligamentos 

metatarsofalângicos do 3º ao 5º dedos e dos ligamentos metatarsianos transversos profundos entre 

estes. Este músculo liga-se ao osso sesamóide do halux e à base da falange proximal do halux. 

 

Flexor curto do dedo mínimo 
 
O flexor curto do dedo mínimo parte da região medial da face plantar da base do 5º metatarso e da 

bainha do peronial longo. O seu tendão distal insere-se no lado lateral da base da falange proximal do 

dedo mínimo. Algumas das suas fibras mais profundas estendem-se da parte lateral da metade distal do 

quinto metatarso constituindo aquilo que se designa por oponente do dedo mínimo. 

 

Este músculo encontra-se na face profunda do flexor curto do dedo mínimo. Os interósseos encontram-

se medialmente e o abductor do dedo mínimo, lateralmente. 

 

Músculos plantares do pé: Quarta camada 
 

Interósseos dorsais 
 
Os interósseos dorsais situam-se entre os ossos metatarsos, sendo quatro músculos bipenados que 

partem dos lados dos metatarsos adjacentes por duas cabeças. Os tendões estão ligados às bases das 

falanges proximais e expansões digitais dorsais. 

 

Interósseos plantares 
 
Os interósseos plantares são três, encontrando-se por debaixo, e não entre, os ossos metatarsos e cada 

um está ligado a apenas um metatarso. Partem das bases e lados mediais dos 3º-5º metatarsos e 

inserem-se nos lados mediais das bases das falanges proximais dos dedos correspondentes e nas 

respectivas expansões digitais dorsais. Estes músculos são plantares aos interósseos dorsais e profundos 

aos músculos da terceira camada. 

 

Músculos extensores do pé 
 

Extensor curto dos dedos e extensor curto do polegar 
 
Ambos os músculos partem da face superolateral do calcâneo, do ligamento talocalcâneo interósseo e 

do retináculo extensor inferior, inserindo-se nos tendões do extensor longo dos dedos (no caso do 
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extensor curto dos dedos) e na região dorsal da base da falange proximal do halux, no caso do extensor 

curto do polegar. 
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Tabela com as origens e inserções dos músculos do membro inferior 

   Compartimento Músculo Características comuns do compartimento 

  Psoas maior   

Região ilíaca Psoas menor   

  Ilíaco   

  Tensor da fáscia lata   

  Glúteo máximo   

  Glúteo médio   

  Glúteo mínimo Inserem-se no trocânter maior ou fossa  

Região glútea Piriforme 
trocantérica (excepto tensor da fáscia glútea e 

  Obturador interno glúteo máximo) 

  Obturador externo   

  Gémeo inferior   

  Gémeo superior   

  Quadrado femoral   

  Sartório   

  Recto femoral   

Compartimento 
anterior da coxa 

Vasto medial 
Os músculos do quadricípete femoral inserem-

se na rótula 

  Vasto lateral   

  Vasto intermédio   

  Grácil   

  Aductor longo   

Compartimento 
aductor da coxa 

Aductor magno Partem do púbis 

  Aductor curto   

  Pectíneo   

  Semitendinoso   

Compartimento 
posterior da coxa 

Semimembranoso 
Partem de impressões na tuberosidade 

isquiática 

  Bicípete femoral   

Joelho Poplíteo   

  Tibial anterior   

Compartimento 
anterior da perna 

Extensor longo do halux   

  Extensor longo dos dedos   

  Peronial terceiro (anterior)   

Compartimento 
lateral da perna 

Peronial longo 
Partem da face lateral do perónio e inserem-se 

na base de metatarsos 

  Peronial curto   

  Gastrocnémio   

  Plantar   

Compartimento 
flexor (posteior) da 

perna 
Solear   
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  Flexor longo dos dedos   

  Flexor longo do halux   

  Tibial posterior   

  Abductor do halux   

Músculos plantares 
do pé - 1ª camada 

Flexor curto dos dedos 
Partem das apófises da tuberosidade calcânea e 

inserem-se nas bases de falanges 

  Abductor do dedo mínimo   

Músculos plantares 
do pé - 2ª camada 

Flexor acessório dos dedos   

  Lombricais   

  Flexor curto do halux   

Músculos plantares 
do pé - 3ª camada 

Aductor do halux   

  Flexor curto do dedo mínimo   

Músculos plantares 
do pé - 4ª camada 

Interósseos dorsais 
Partem de metatarsos e inserem-se em 

expansões digitais dorsais 

  Interósseos plantares   

Músculos 
extensores do pé 

Extensor curto dos dedos 
Partem da face superolateral do calcâneo, 

ligamento talocalcâneo interósseo e retináculo 
extensor inferior 

  Extensor curto do halux   

   Músculo Fixação proximal Fixação distal 

Psoas maior 

Faces anteriores e bordos inferiores das 
apófises transversas das v. lombares 

(posteriormente) e corpos de vértebras 
adjacentes e respectivos discos de T12 a 

L5 (anteriores) 

Trocânter menor 

Psoas menor Corpo de T12 e L1 e respectivo disco 
Ramo ilío-púbico, fáscia ilíaca e face pectínea do 

púbis 

Ilíaco 

2/3 superiores da concavidade da fossa 
ilíaca, lábio interno da crista ilíaca, 
ligamentos sacroilíaco anterior e 

iliolombar e parte lateral do sacro. 

Espinhas ilíacas anterosuperior e anteroinferior 

Tensor da fáscia lata 
Lábio externo da crista ilíaca, face lateral 
da espinha ilíaca anterosuperior e face 

profunda da fáscia lata 

Duas camadas do tracto iliotibial da fáscia lata, 
na região da coxa. 

Glúteo máximo 
Linha glútea posterior do ílio e área rugosa 

deste osso, aponevrose do erector da 
espinha , face dorsal do sacro e cóccix 

Tracto iliotibial da fáscia lata (f. inferiores 
superficiais e f. superiores) e tuberosidade 

glútea entre o vasto lateral e o aductor magno 
(f. inferiores profundas) 

Glúteo médio 
Região entre a crista ilíaca e linhas glúteas 

anterior e posterior e fáscia forte  
Crista na face lateral do trocânter maior 
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Glúteo mínimo 
Região entre as linhas glúteas anterior e 

inferior e bordo da incisura isquiática 
maior 

Crista anterolateral do trocânter maior 

Piriforme 
Face anterior do sacro (três digitações), 

fossa glútea e cápsula da articualão sacro-
ilíaca 

Bordo superior do trocânter maior 

Obturador interno 
Face interna da parede anterolateral da 

cavidade pélvica menor 
Impressão na face medial do trocânter maior 

Obturador externo 
2/3 anteromediais da face externa da 

membrana obturadora e ramos 
adjacentes do ísquio e púbis 

Fossa trocantérica 

Gémeo inferior Face lateral da tuberosidade isquiática,  Face medial do trocânter maior 

Gémeo superior Face dorsal da espinha isquiática Face medial do trocânter maior 

Quadrado femoral Região externa da tuberosidade isquiática Tubérculo quadrado 

Sartório Espinha ilíaca antero-superior 
Lado medial do joelho e região proximal da face 

medial da tíbia, formando a pata de ganso 

Recto femoral 
(parte do 

quadrícipete f.) 

Espinha ilíaca antero-inferior (tendão 
"straight") e sulco sobre o acetábulo e 
articulação da anca (tendão reflectido). 

Base da rótula 

Vasto medial (parte 
do quadrícipete f.) 

Linha intertrocantérica, linha espiral, lábio 
medial da linha áspera, linha 

supracondilar medial e tendões dos 
aductores longo e magno 

Bordo medial da rótula e tendão do 
quadricípete 

Vasto medial 
oblíquo (parte do 
quadrícipete f. - 

fibras inferiores do 
vasto medial) 

Tendão do aductor magno Bordo medial da rótula 

Vasto lateral (parte 
do quadrícipete f.) 

Linha intertrocantérica, bordos anterior e 
inferior do trocânter maior e lábios 

laterais da tuberosidade glútea e linha 
áspera 

Base e bordo lateral da rótula 

Vasto intermédio 
(parte do 

quadrícipete f.) 

Faces anterior e lateral dos 2/3 superiores 
do corpo do fémur e septo intermuscular 

lateral 
Bordo lateral da rótula e côndilo lateral da tíbia 

Grácil 
Metade inferior do corpo do púbis, ramo 
púbico inferior e parte adjacente do ramo 

isquiático 

Zona inferior ao côndilo medial da tíbia, 
formando a pata de ganso 

Aductor longo 
Região anterior do púbis e ângulo entre a 

crista e a sínfise púbica 
Linha áspera, no terço medial do fémur 

Aductor curto 
Região externa do corpo e ramo inferior 

do púbis, entre o grácil e o obturador 
externo 

Região entre o trocânter menor e a linha áspera 

Aductor magno 
Ramo inferior do púbis, ramo isquiático e 

tuberosidade isquiática 

Bordo medial da tuberosidade glútea (f. 
horizontais, que constituem o aductor mínimo), 
linha áspera e linha supracondilar medial (f. do 
ramo isquiático) e terço inferior da coxa (f. da 

tuberosidade isquiática 

Pectíneo 
Região pectínea do púbis entre o ramo 

iliopúbico e tubérculo púbico 
Linha pectínea 
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Semitendinoso 
Impressão na área superior da 

tuberosidade isquiática 
Face medial da tíbia, formando a pata de ganso 

Semimembranoso 
Impressão superolateral na tuberosidade 

isquiática 

Côndilo medial da tíbia e outras regiões 
próximas na tíbia (o semimembranoso divide-se 

em cinco) 

Bicípete femoral 

Impressão na região superior da 
tuberosidade isquiática (cabeça longa, 

num tnadão que partilha com o 
semitendinoso) e lábio lateral da linha 

áspera, entre o aductor magno e o vasto 
lateral (cabeça curta) 

Cabeça do perónio e côndilo lateral da tíbia 

Poplíteo 
Cápsula do joelho (de dentro), por um 

tendão ligado ao côndilo lateral do fémur 
Região medial da cabeça do perónio, pelo 
ligamento popliteoperoneal e linha solear 

Tibial anterior 

Côndilo lateral, face lateral do corpo da 
tíbia, região anterior da membrana 
interóssea, fáscia profunda e septo 

intermuscular 

Faces inferior e medial do cuneiforme medial e 
base do 1º metatarso 

Extensor longo do 
halux 

2/4 médios da face medial do perónio e 
região anterior da membrana interóssea 

Região dorsal da base da falange distal do halux 

Extensor longo dos 
dedos 

Côndilo lateral da tíbia, 3/4 proximais da 
face medial do perónio, face anterior da 
membrana interóssea e fáscia profunda 

2º - 5º dedos 

Peronial anterior 
(peronial terceiro) 

Terço distal da face medial do perónio, 
membrana interóssea e septo 

intermuscular 

Parte medial da face dorsal da base do 5º 
metatarso 

Peronial longo 
Cabeça e face lateral do perónio, fáscia 

profunda e septos intermusculares 
Base do primeiro metatarso e cuneiforme 

medial 

Peronial curto 
Face lateral do perónio (2/3 distais) e 

septos intermusculares 
Tubérculo na região lateral da base do 5º 

metatarso 

Gastrocnémio 

Depressão no côndilo medial do fémur e 
área sobre este (cabeça medial) e face 

lateral do côndilo lateral do fémur (cabeça 
lateral) 

Face posterior do calcâneo pelo Tendão do 
calcâneo 

Plantar 
Parte inferior da linha supracondilar 
lateral e ligamento poplíteo oblíquo 

Face posterior do calcâneo por tendão medial 
ao do gastrocnémio e ao do solear ou pelo 

Tendão do calcâneo 

Solear 
Face posterior da cabeçe e corpo do 

perónio, linha solear e bordo medial da 
tíbia 

Face posterior do calcâneo pelo Tendão do 
calcâneo 

Flexor longo dos 
dedos 

Face posterior da tíbia, inferiormente à 
linha solear e fáscia que cobre o tibial 

posterior 

Faces plantares das falanges distais dos dedos 2-
5 

Flexor longo do 
halux 

2/3 da face posterior do perónio, 
membrana interóssea e septo 

intermuscular 
Região plantar da base da falange distal 

Tibial posterior 
Face posterior da membrana interóssea 

(apófise medial) e face posterior do 
perónio (apófise lateral) 

Tuberosidade do navicular (porção superficial) e 
cuneiforme intermédio e bases do 2º-4º 

metatarsos (porção profunda) 

Abductor do halux 
Retináculo flexor e apófise medial da  

tuberosidade calcânea 
Base da falange proximal e osso sesamóide do 

halux 
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Flexor curto dos 
dedos 

Apófise medial da tuberosidade calcânea, 
aponevrose plantar e septo intermuscular 

Base da falange distal dos dedos 2-5 

Abductor do dedo 
mínimo 

Apófises da tuberosidade calcânea, face 
plantar do osso entre estas, aponevrose 

plantar e septo intermuscular 
Base da falange proximal do 5º dedo 

Flexor acessório dos 
dedos (quadrado 

plantar) 

Face medial côncava do calcâneo (cabeça 
medial) e calcâneo, distal à apófise lateral 

(cabeça lateral) 
Tendão do flexor longo dos dedos 

Lombricais Tendões do flexor longo dos dedos Expansões digitais dorsais 

Flexor curto do 
halux 

Face plantar do cubóide e parte adjacente 
do cuneiforme lateral (cabeça lateral) e 
septo intermuscular e tendão do tibial 

posterior (cabeça medial) 

Lados da base falange proximal do halux (pelos 
"tendões gémeos") 

Aductor do halux 

2º, 3º e 4º metatarsianos (cabeça oblíqua) 
e ligamentos metatarsofalângicos e 

ligamentos metatarsianos profundos do 
3º - 5º dedos (cabeça transversa) 

Osso sesamóide e base da falange proximal do 
halux 

Flexor curto do 
dedo mínimo 

Face plantar da base do 5º metatarso Base da falange proximal do 5º dedo 

Interósseos dorsais Metatarsos Expansões digitais dorsais 

Interósseos 
plantares 

Bases e lados mediais do 3º-5º metatarsos 
Bases das falanges proximais e expansões 

digitais dorsais dos dedos respectivos 

Extensor curto dos 
dedos 

Face superolateral do calcâneo, ligamento 
talocalcâneo interósseo e retináculo 

extensor inferior 
Tendões do extensor longo dos dedos 

Extensor curto do 
halux 

Face superolateral do calcâneo, ligamento 
talocalcâneo interósseo e retináculo 

extensor inferior 

Região dorsal da base da falange proximal do 
halux 

 

Lista de acções dos músculos do membro inferior 

Músculos flexores da articulação coxo-femoral 

 Iliopsoas (principal) 

 Pectíneo (também faz rotação lateral) 

 Recto femoral 

 Sartório (também faz rotação lateral) 

Músculos extensores da articulação coxo-femoral 

 Bicípete femoral 

 Semitendinoso 

 Semimembranoso 

 Glúteo máximo (sob resistência ou a partir do movimento de flexão) 
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Abductores do membro inferior 

 Glúteo médio 

 Glúteo mínimo 

Aductores do membro inferior 

 Aductor magno 

 Aductor curto 

 Aductor longo 

 Pectíneo 

Músculos rotadores mediais da articulação coxo-femoral 

 Glúteo médio 

 Glúteo mínimo 

 Tensor da fáscia lata 

Músculos rotadores laterais da articulação coxo-femoral 

 Piriforme 

 Obturador interno 

 Obturador externo 

 Gémeo superior 

 Gémeo inferior 

 Quadrado femoral 

Músculos flexores da articulação do joelho 

 Bicípete femoral 

 Semitendinoso 

 Semimembranoso 

 Sartório 

Músculos extensores da articulação do joelho 

 Quadricípete femoral 

Músculos flexores plantares 

 Gastrocnémio (protagonista) 

 Solear (protagonista) 

 Tibial posterior (agonista) 

 Flexor longo dos dedos (agonista) 

 Flexor longo do halux (agonista) 

Músculos dorsiflexores 

 Tibial anterior 

 Extensor longo dos dedos 

 Extensor longo do halux 
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Músculos inversores do pé 

 Tibial anterior 

 Tibial posterior 

Músculos eversores do pé 

 Peronial longo 

 Peronial curto 

Músculos flexores das articulações metatarsofalângicas 

 Flexor curto dos dedos 

 Flexor longo dos dedos 

 Lombricais 

 Interósseos 

 Flexor do dedo mínimo (no 5º dedo. O seu contributo é menor) 

Músculos extensores das articulações metatarsofalângicas 

 Extensor longo dos dedos 

 Extensor curto dos dedos 

 Extensor longo do halux 

Músculos abdutores das articulações metatarsofalângicas 

 Abdutor do halux 

 Interósseo plantar (2º dedo) 

 Interósseos dorsais 

 Abductor do dedo mínimo (5º dedo) 

Músculos adutores das articulações metatarsofalângicas 

 Adutor do halux 

 Interósseos plantares (1º, 2º e 3º) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnemónica sobre músculos do membro inferior: 

- Inversão/eversão do pé: Para saber que músculos (tibiais ou peroniais) fazem eversão ou inversão 

do pé, vemos pela segunda letra dos músculos – Os pEroniais fazem Eversão, enquanto os tIbiais 

fazem Inversão. 

- Sequência dos músculos rotadores laterais (de superior para inferior): “Professor Genial Observa 

Grave Queda” – Piriforme, Gémeo superior, Obturador interno, Gémeo inferior e Quadrado femoral 

- Ordem dos músculos na perna: Na região anterior (de medial para lateral): “Todas as Horas e 

Dias” (Tibial anterior, extensor longo do Halux e extensor longo dos Dedos). 

 Na região posterior (de medial para lateral): “Doutores Têm Higiene” (flexor longo dos 

Dedos, Tibial posterior, flexor longo do Halux) 
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Vascularização do membro inferior 

 

Artéria ilíaca externa 

 
As artérias ilíacas externas têm mais calibre que as internas. Estas partem das artérias ilíacas comuns e 

descem lateralmente ao longo do bordo medial de psoas maior, até um ponto médio entre a espinha 

ilíaca anterosuperior e a sínfise púbica, entrando na coxa, posteriormente ao ligamento inguinal, para se 

tornar a artéria femoral. 

A artéria ilíaca externa, dado ser, sobretudo, uma artéria do membro inferior, dá poucos ramos na 

pelve, excepto pequenos vasos para o psoas maior, a artéria circunflexa ilíaca profunda e as artérias 

epigástricas inferiores, que partem perto do local em que esta artéria passa posteriormente ao 

ligamento inguinal. 

Artéria ilíaca circunflexa profunda 

A artéria interna circunflexa profunda parte da artéria ilíaca externa e vasculariza o oblíquo interno e o 

transverso do abdómen. É acompanhada por veias comitantes.  

Artéria e veias epigástricas inferiores 

A artéria epigástrica inferior origina-se na artéria ilíaca externa, posterior ao ligamento inguinal. As suas 

veias acompanhantes, geralmente duas, são tributárias da veia ilíaca externa. A artéria epigástrica 

inferior desloca-se por tecido extraperitoneal e ascende obliquamente ao longo da margem medial do 

anel inguinal profundo. Situa-se posteriormente ao cordão espermático, sendo dele separada pela fáscia 

transversalis, que depois perfura, ascendendo por entre a fáscia e o músculo recto do abdómen. 

A artéria epigástrica inferior divide-se em vários ramos, aqueles que se juntam por anastomose aos 

ramos da artéria epigástrica superior, fazem-no posteriormente ao recto abdominal e superiormente ao 

umbigo. Os vasos epigástricos inferiores têm dimensões maiores que os inferiores, sendo por isso o 

abastecimento principal do recto do abdómen. Os ramos juntam-se por anastomose com os ramos 

terminais das últimas seis artérias intercostais posteriores, posteriormente ao recto do abdómen, perto 

da região da bainha. A artéria epigástrica inferior encontra-se inferomedialmente relativamente ao anel 

inguinal profundo. 

Veia ilíaca externa 
 

A veia ilíaca externa é a continuação proximal da veia femoral. Inicia-se posteriormente ao ligamento 

inguinal, terminando anteriormente à articulação sacroilíaca, ao juntar-se à veia ilíaca interna para 

formar a veia ilíaca comum. Apresenta como tributárias, as veias epigástricas inferiores, ilíaca 

circunflexa profunda (ambas acompanham as respectivas artérias) e púbica. 

Veia púbica 

A veia púbica liga as veias ilíaca externa e obturadora. Ascende na face pélvica do púbis com o ramo 

púbico da artéria epigástrica inferior e por vezes substitui a veia obturadora. 

Artéria ilíaca interna 
 

As artérias ilíacas internas iniciam-se também a partir das artérias ilíacas comuns, ao nível do disco 

intervertebral lombosagrado e da articulação sacroilíaca anterior. Cada uma desce posteriormente até 
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ao bordo superior do buraco isquiático maior, onde se divide em tronco anterior, que se continua em 

direcção à espinha isquiática, e tronco posterior, que passa posteriormente ao buraco isquiático maior. 

Nos fetos, a artéria ilíaca interna tem o dobro do tamanho da externa e é uma continuação directa da 

artéria ilíaca comum. 

Posteriormente às artérias ilíacas internas encontramos as veias ilíacas internas, o tronco lombosagrado 

e a articulação sacroilíaca. Lateralmente, temos as veias ilíacas externas e o nervo obturador, que se 

encontra inferior à veia.  

Ramos do tronco posterior 

Artéria iliolombar 

A artéria iliolombar é o primeiro ramo do tronco posterior e ascende lateralmente, anterior à 

articulação sacroilíaca e ao tronco do nervo lomobsagrado. Encontra-se posteriormente ao nervo 

obturador e aos vasos ilíacos externos e atinge o bordo medial do psoas maior, onde se divide em ramos 

lombares e ilíacos. O ramo lombar vasculariza o psoas maior e o quadrado lombar, anastomosando-se 

com a quarta artéria lombar. O ramo ilíaco, por seu turno, vasculariza o músculo ilíaco, anastomosando-

se com os ramos ilíacos da artéria obturadora. 

Artérias sagradas laterais 

As artérias artérias sagradas laterais (geralmente são duas), dividem-se rapidamente em ramos superior 

e inferior. A artéria superior é maior e passa medialmente no primeiro ou segundo buraco sagrado 

anterior, abandonando o sacro pelos buracos sagrados dorsais e vascularizando a pele e músculos 

dorsais ao sacro. A artéria sagrada inferior, ou lateral, cruza obliquamente, anterior ao piriforme, 

descendo lateralmente até ao tronco simpático para se anastomosar com a artéria sagrada mediana, 

anteriormente ao cóccix. Os seus ramos entram também nos buracos sagrados anteriores. 

As artérias sagradas laterais estão acompanhadas por veias comitantes. 

Artéria glútea superior 

A artéria glútea superior é o maior ramo da artéria ilíaca interna, sendo a continuação principal do seu 

tronco posterior. Abandona a pelve pelo buraco isquiático maior, sobre o piriforme e divide-se em 

ramos superficial e profundo. Na pelve, esta artéria vasculariza o piriforme, o obturador interno e dá 

uma artéria nutritiva para o ílio.  

O ramo superficial entra na face profunda do glúteo máximo, dando ramos numerosos que 

vascularizam o músculo e, que em grande parte, se anastomosam com os ramos glúteos inferiores.  

O ramo profundo da artéria glútea superior passa por entre o glúteo médio e o osso, dividindo-se em 

ramos superior e inferior. O ramo superior desloca-se até à espinha ilíaca anterosuperior, onde se 

anastomosa com a artéria ilíaca circunflexa profunda e ramo ascendente da artéria femoral circunflexa 

lateral. Já o ramo inferior desloca-se obliquamente através do glúteo mínimo, que vasculariza, e o glúteo 

médio, anastomosando-se com a artéria femoral circunflexa lateral. As veias glúteas superiores são 

comitantes desta artéria. 
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Ramos do tronco anterior 

Artéria vesical superior 

A artéria vesical superior é o primeiro grande ramo do tronco anterior. Encontra-se na parede lateral da 

pelve e desloca-se anteroinferiormente. Vasculariza a extremidade distal do uréter, a beixga, a 

extremidade proximal dos canais deferentes e as versículas seminais.  

Artéria vesical inferior 

A artéria vesical inferior é substituída na mulher pela artéria vaginal. Vasculariza a bexiga, a próstata, as 

vesículas seminais e os canais deferentes. 

Artéria rectal média 

A artéria rectal média é por vezes múltipla e desloca-se pelas coberturas fasciais laterais do mesorecto. 

Artéria obturadora  

A artéria obturadora desloca-se anteroinferiormente do tronco anterior da parede pélvica lateral até à 

parte superior do buraco obturador. Abandona a pelve pelo canal obturador e divide-se em ramos 

anterior e posterior. O nervo obturador encontra-se sobre a artéria obturadora, enquanto a veia se 

encontra inferiormente a esta. Na pelve, a artéria obturadora dá ramos ilíacos para a fossa ilíaca e para 

o ilíaco, anastomosando-se com a artéria iliolombar.  

Fora da pelve, os ramos terminais anterior e posterior rodeiam o buraco entre o obturador externo e a 

membrana obturadora. O ramo anterior curva-se anteriormente na membrana e depois inferiormente 

ao longo do seu bordo anterior, para fornecer ramos ao obturador externo, pectíneo, aductores 

femorais e grácil, anastomosando-se com o ramo posterior e com a artéria femoral circunflexa medial. 

Já o ramo posterior acompanha o bordo posterior do buraco e anastomosa-se com o ramo anterior. 

Vasculariza os músculos ligados à tuberosidade isquiática e anastomosa-se com a artéria glútea inferior. 

Dá um ramo acetabular que entra na articulação da anca na incisura acetabular. 

Artéria uterina  

A artéria uterina é um ramo adicional dos indivíduos do sexo feminino, sendo uma grande artéria que 

parte inferiormente à artéria obturadora. 

Artéria pudenda interna  

A artéria pudenda interna é um ramo do tronco anterior, vascularizando o períneo. 

Artéria glútea inferior  

A artéria glútea inferior é o maior ramo terminal do tronco ilíaco interno anterior e abastece, 

principalmente, a nádega e a coxa. Desce posteriormente, anterior ao plexo sagrado e ao piriforme, mas 

posterior à artéria pudenda interna. Passa entre o piriforme e o isquiococcígeo e desloca-se através da 

região inferior do buraco isquiático maior até chegar à região glútea. Aí, a artéria desloca-se 

profundamente ao glúteo máximo, ao se deslocar inferiormente entre o trocânter maior e a 

tuberosidade isquiática com os nervos isquiáticos e cutâneos femorais. Está acompanhada por veias 

comitantes, as veias glúteas inferiores.  
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Veia ilíaca interna 
 

A veia ilíaca interna é formada pela convergência de várias veias sobre o buraco isquiático maior. Não 

apresenta troncos e ramos previsíveis, contrariamente à artéria ilíaca interna, mas as suas tributárias 

drenam os mesmos territórios. 

Apresenta como tributárias as veias glúteas (comitantes das respectivas artérias), a veia pudenda 

interna e obturadora (que se originam fora da pelve), as veias sagradas laterais e as veias rectal média, 

vesical, uterina e vaginal. 

Veia obturadora 

A veia obturadora inicia-se na região aductora proximal e entra na pelve pelo buraco obturador. 

Desloca-se posterior e superiormente na parede pélvica lateral, inferiormente à artéria obturadora e 

entre o uréter e a artéria ilíaca interna. 

Veia rectal média 

A veia rectal média inicia-se no plexo venoso rectal e drena o recto e o mesorecto. Desloca-se 

lateralmente na face pélvica do elevador do ânus para terminar na veia ilíaca interna. 

Artéria para o nervo isquiático 
 

A artéria para o nervo isquiático é um ramo 

da artéria ilíaca interna e desloca-se na 

superfície do nervo isquiático. Esta artéria é 

normalmente um vaso muito pequeno. 

Artéria femoral 
 

A artéria femoral é a continuação da artéria 

ilíaca externa e fornece a vascularização 

principal do membro inferior, distal ao 

ligamento inguinal (a meio entre a sínfise 

púbica e a espinha ilíaca anterosuperior) e à 

dobra glútea. Apesar disso, as artérias 

obturadora e glúteas também contribuam 

para a vascularização da região proximal da 

perna. 

A artéria femoral desce ao longo da parte 

anteromedial da coxa, no triângulo femoral, 

passa pelo canal aductor e torna-se a artéria 

poplítea, ao passar por uma abertura no 

aductor magno, perto da junção dos terços 

médio e distal da coxa. A artéria femoral dá 

vários ramos na região proximal da coxa e 

são eles: Artéria epigástrica superficial, 

artéria ilíaca circunflexa superficial, artéria 

pudenda externa superficial, artéria pudenda 

externa profunda e artérias femorais 
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profundas. Dentro do canal aductor a artéria 

femoral dá a artéria genicular descendente. 

Artéria epigástrica superficial 

A artéria epigástrica superficial parte 

anteriormente da artéria femoral, cerca de 1 

cm distal ao ligamento inguinal e atravessa a 

fáscia cribiforme, ascendendo anteriormente 

ao ligamento em causa. Vasculariza os 

nódulos linfáticos inguinais superficiais, a pele 

e a fáscia superficial e anastomosa-se com 

ramos da artéria epigástrica inferior. 

Artéria ilíaca circunflexa superficial 

A artéria ilíaca circunflexa superficial é o 

menor ramo superficial da artéria femoral e 

parte perto da artéria epigástrica superficial. 

Emerge da fáscia lata e desloca-se 

lateralmente, distal ao ligamento inguinal, até 

à espinha ilíaca anterosuperior. Vasculariza a 

pele, a fáscia superficial e os nódulos 

linfáticos inguinais superficiais, 

anastomosando-se com as artérias ilíaca 

circunflexa profunda, glútea superior e 

femoral circunflexa lateral. 

Artéria pudenda externa superficial 

A artéria pudenda externa superficial parte 

medialmente da artéria femoral, perto dos 

seus ramos precedentes. Emerge da fáscia 

cribiforme e passa medial e profundamente à 

veia safenosa longa, vascularizando a pele 

abdominal inferior, do pénis e escroto ou dos 

lábios.  

Artéria pudenda externa profunda 

A artéria pudenda externa profunda passa 

medialmente ao longo do pectíneo e anterior 

ou posterior ao aductor longo, sendo coberta 

pela fáscia lata, que perfura para vascularizar a pele do períneo e escroto ou lábio maior.  

Artéria femoral profunda 

A artéria femoral profunda é um ramo grande que parte lateralmente da artéria femoral, distalmente (c. 

3,5 cm) ao ligamento inguinal. É primeiramente lateral à artéria femoral, sendo-lhe depois posterior, até 

chegar ao lado medial do fémur. Passa por entre o pectíneo e o aductor longo, depois, entre o aductor 

longo e o aductor curto e, finalmente, entre o aductor longo e o aductor magno, que perfura, 

anastomosando-se com ramos musculares superiores da artéria poplítea. 



Bernardo Manuel de Sousa Pinto  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
Sebenta de Anatomia I 

176 
 

A artéria profunda femoral dá as artérias circunflexas medial e lateral na região proximal a coxa e, mais 

distalmente, dá ramos perfurantes e musculares. 

Artéria femoral circunflexa lateral 

A artéria femoral circunflexa lateral parte da raiz da artéria femoral profunda, deslocando-se 

lateralmente. Passa por entre as divisões do nervo femoral, posteriormente ao sartório e ao recto 

femoral e dividindo-se em ramos ascendente, transverso e descendente. O ramo ascendente sobe ao 

longo da linha intertrocantérica, profundamente ao tensor da fáscia lata, o ramo descendente desloca-

se posteriormente ao recto femoral, ao longo do bordo anterior do vasto lateral, que abastece e, por 

fim, o ramo transverso é o mais pequeno e passa lateralmente, anterior ao vasto intermédio. 

Artéria femoral circunflexa medial 

A artéria femoral circunflexa medial parte da região posteromedial da artéria femoral profunda. 

Vasculariza os músculos aductores e curva-se medialmente em torno do fémur, por entre o pectíneo e o 

psoas maior e depois entre o obturador externo e aductor breve, terminando entre o quadrado femoral 

e o bordo superior do aductor magno. Aí, divide-se em ramos transverso e ascendente – o ramo 

transverso participa na anastomose cruzada e o ascendente desloca-se até à fossa trocantérica.  

Artéria genicular descendente 

A artéria genicular descendente é um ramo distal da artéria femoral. Parte proximalmente à abertura do 

canal aductor e imediatamente dá um ramo safenoso. Desloca-se inferiormente ao longo do vasto 

medial, anteriormente ao tendão do aductor magno, até ao lado medial do joelho, onde se anastomosa 

com a artéria genicular superior medial. Dá ramos musculares que vascularizam o vasto medial e o 

aductor magno e ramos articulares que se anastomosam na articulação do joelho.  

Anastomoses arteriais na região posterior da coxa 
 

A anastomose trocantérica encontra-se próxima da fossa trocantérica do fémur e é uma anastomose 

entre o ramo ascendente da artéria femoral circunflexa medial e os ramos descendentes das artérias 

glúteas superior e inferior.  

 

Já a anastomose cruzada encontra-se ao nível do trocânter menor, perto do bordo inferior da zona de 

ligação do quadrado femoral ao fémur. Esta anastomose tem a contribuição dos ramos transversos das 

artérias circunflexa femoral medial e lateral, de um ramo descendente da artéria glútea inferior e de um 

ramo ascendente da primeira artéria perfurante. 

 

Artéria poplítea 

A artéria poplítea é a continuação da artéria femoral e cruza a fossa poplítea. Desce lateralmente da 

abertura no aductor magno até à fossa intercondilar femoral, inclinando-se obliquamente até ao bordo 

distal do poplíteo, onde se divide em artérias tibiais anterior e posterior. Esta divisão ocorre geralmente 

na extremidade proximal do espaço interósseo crural assométrico. 

Posteriormente a esta artéria encontramos o semimembranoso, proximalmente e o gastrocnémio e o  

plantar, distalmente. A artéria é cruzada pelo nervo medial e pela veia poplítea e lateralmente à artéria 

poplítea encontramos o bicípete femoral, o nervo tibial, a veia poplítea, o côndilo femoral lateral, o 

plantar e a cabeça lateral do gastrocnémio. Medialmente, encontramos o semimembranoso, o côndilo 

femoral medial, o nervo tibial, a veia poplítea e a cabeça medial do gastrocnémio. 
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Anastomose genicular 

A anastomose genicular encontra-se em torno da rótula e dos côndilos tibiais e femorais. Existe uma 

rede superficial, em torno da rótula e outra profunda, que se encontra entre o fémur e a tíbia. Como 

vasos que contribuem para esta anastomose, podemos indicar as artérias geniculares superiores medial 

e lateral, as artérias geniculares inferiores medial e lateral, a artéria genicular descendente, o ramo 

descendente da artéria femoral circunflexa lateral, a artéria circunflexa peronial e as artérias 

recorrentes tibiais anterior e posterior. 

Artérias geniculares superiores 

As artérias geniculares superiores partem da artéria poplítea, curvando-se proximalmente aos côndilos 

femorais, até atingir a região anterior do joelho. A artéria genicular superior medial encontra-se 

profundamente ao semimembranoso e ao semitendinoso, proximal à cabeça medial do gastrocnémio. 

Divide-se num ramo para o vasto medial, que se anastomosa com a artéria genicular descendente e 
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com as artérias geniculares inferiores mediais, e num ramo que se anastomosa com a artéria genicular 

superior lateral.  

Já a artéria genicular superior lateral passa profundamente ao tendão do bicípete femoral e divide-se 

em ramos superficiais e profundos. O ramo superficial vasculariza o vasto lateral e anastomosa-se com o 

ramo descendente da artéria femoral circunflexa lateral e com a artéria genicular inferior lateral. Por 

outro lado, o ramo profundo anastomosa-se com a artéria genicular superior medial. 

Artéria genicular média 

Esta é uma pequena artéria que parte da artéria poplítea, perto do ponto médio da região posterior da 

articulação do joelho. Perfura o ligamento poplíteo oblíquo e vasculariza os ligamentos cruzados. 

Artérias geniculares inferiores 

As artérias geniculares inferiores partem da artéria poplítea, profundamente ao gastrocnémio. A artéria 

genicular inferior medial é profunda à cabeça medial do gastrocnémio, desce ao longo do bordo 

proximal do poplíteo, que vasculariza, passa inferior ao côndilo 

tibial medial e ascende no bordo anterior do ligamento colateral 

medial. Esta artéria irriga a articulação e a tíbia e anastomosa-se 

com as artérias genicular superior medial e inferior lateral.  

A artéria genicular inferior lateral desloca-se lateralmente ao 

longo do poplíteo e passa profundamente à cabeça lateralmente 

do gastrocnémio, do ligamento colateral lateral e do tendão do 

bicípete femoral. Os seus ramos anastomosam-se com os da 

artéria genicular inferior medial e superior lateral. 

Artérias surais superficiais 

As artérias surais superficiais são três vasos que abandonam a 

artéria poplítea, descendo por entre as cabeças do gastrocnémio. 

Estes vasos perfuram a fáscia profunda e vascularizam a pele nas 

costas da perna.  

Artérias surais 

As artérias surais são dois grandes vasos que partem 

posteriormente à articulação do joelho, para vascularizar o 

gastrocnémio, o solear e o plantar. 

Artéria tibial anterior 

A artéria tibial anterior parte do bordo distal do poplíteo. De início 

passa no compartimento flexor, por entre as cabeças do tibial 

posterior e através da abertura oval na parte proximal da 

membrana interóssea, chegando até ao compartimento extensor, 

passando medial ao colo do perónio. Descendo na região anterior 

da membrana, aproxima-se da tíbia. Na região distal, a artéria 

tibial anterior encontra-se entre os maleólos e continua-se no 
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dorso do pé como artéria dorsal do pé. 

A artéria tibial anterior está acompanhada por 

veias comitantes. O nervo peronial profundo 

atinge o lado lateral da artéria, com quem entra 

na região extensora. Aí, é anterior à artéria e 

distalmente, torna-se de novo lateral a esta. 

Apresenta como ramos as artérias recorrentes 

tibiais (anterior e posterior), as artérias 

maleolares medial anterior e lateral anterior e 

ramos musculares e perfurantes. 

Artéria recorrente tibial posterior 

A artéria recorrente tibial posterior é um ramo 

inconstante que parte antes da artéria tibial 

anterior atingir o compartimento extensor. 

Ascende anteriormente ao poplíteo, com o 

nervo recorrente para esse músculo, 

anastomosando-se com os ramos geniculares 

inferiores da artéria poplítea. 

Artéria recorrente tibial anterior 

A artéria recorrente tibial anterior parte perto 

da artéria recorrente tibial posterior. Ascende 

no tibial anterior, ramifica-se em frente e dos 

lados do joelho e anastomosa-se com os ramos 

geniculares das artérias perional circunflexa e 

poplítea. 

Artéria maleolar medial anterior 

A artéria maleolar medial anterior parte 

aproximadamente 5 cm proximal ao tornozelo. 

Passa posterior aos tendões do extensor longo 

do halux e do tibial anterior, onde se junta a 

ramos das artérias plantar medial e tibial 

posterior. 

Artéria maleolar lateral anterior 

A artéria maleolar lateral anterior desloca-se posteriormente aos tendões do extensor longo dos dedos 

e ao peronial terceiro até ao lado lateral do tornozelo e anastomosa-se com o ramo perfurante da 

artéria peronial e ramos ascendentes da artéria tarsal lateral. 

Artéria tibial posterior 

A artéria tibial posterior começa no bordo distal do poplíteo, entre a tíbia e o perónio. Desce 

medialmente no compartimento flexor e divide-se por debaixo do abductor do halux, a meio entre o 

maléolo medial e o tubérculo medial do calcâneo, entre as artérias plantares medial e lateral. 
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A artéria tibial posterior é sucessivamente posterior ao tibial posterior, ao flexor longo dos dedos, da 

tíbia e da articulação do tornozelo. Proximamente, o gastrocnémio, o solear e a fáscia transversa 

profunda da perna são superficiais à artéria. Este vaso está acompanhado por veias comitantes e pelo 

nervo tibial, que é a princípio medial da artéria, mas rapidamente cruza posteriormente a esta e torna-

se posterolateral a esta. 

A artéria tibial posterior tem como ramos, a artéria peronial circunflexa, ramos nutritivos, musculares, 

perfurantes, comunicantes, a artéria maleolar medial, a artéria calcaneana, a artéria plantar medial, a 

artéria plantar lateral e as artérias peroniais. 

Artéria peronial circunflexa 

A artéria peronial circunflexa, que por vezes parte da artéria tibial anterior, passa lateralmente, em 

torno do colo do perónio, pelo solear, para se anastomosar com o genicular inferior lateral, com o 

genicular medial e com a artéria recorrente tibial anterior. 

Ramo comunicante 

O ramo comunicante desloca-se posteriormente ao longo da tíbia, aproximadamente a 5 cm sobre a sua 

extremidade distal, profundamente ao flexor longo do halux, para se juntar a um ramo comunicante da 

artéria peronial. 

Ramos maleolares mediais 

Os ramos maleolares mediais passam em torno do maléolo tibial até à rede maleolar medial. 

Ramos calcaneanos 

Os ramos calcaneanos partem proximalmente à divisão terminal da artéria tibial posterior. Estes 

perfuram o retináculo flexor para vascularizar a gordura e a pele posteriormente ao tendão calcâneo. Os 

ramos calcaneanos anastomosam-se com as artérias maleolares mediais e com ramos calcaneanos da 

artéria peronial. 

Artéria plantar medial 

A artéria plantar medial é o menor ramo terminal da artéria tibial posterior e passa distalmente ao longo 

do lado medial do pé, medial ao nervo plantar medial. Esta artéria é inicialmente profunda ao abductor 

do halux, depois, desloca-se distalmente entre este músculo e o flexor curto dos dedos, músculos que 

esta artéria vasculariza. Perto da base do primeiro metatarso, esta artéria divide-se em três ramos 

digitais superficiais, que acompanham os ramos digitais do nervo plantar medial e se juntam às três 

primeiras artérias metatarsianas plantares. 

Artéria plantar lateral 

A artéria plantar lateral é o maior ramo terminal da artéria tibial posterior. Esta passa distalmente e 

lateralmente à base do quinto metatarso, lateral ao nervo plantar lateral. Desloca-se medialmente com 

o ramo profundo do nervo plantar lateral e une-se com a artéria dorsal do pé no intervalo entre as bases 

dos dois primeiros metatarsos, completando o arco plantar. 

Esta artéria dá ramos musculares que vascularizam os músculos adjacentes e ramos superficiais, que 

vascularizam a pele e o tecido subcutâneo lateral na pele.  
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Artéria peronial  

A artéria peronial parte da artéria tibial posterior, aproximadamente 2,5 cm distalmente ao poplíteo e 

passa obliquamente para o perónio, descendo ao longo da sua crista medial. Ao atingir a sindemose 

tibioperonial inferior, divide-se em ramos calcaneanos que se ramificam nas faces posterior e lateral do 

calcâneo. Proximalmente, está coberto pelo solear e pela fáscia transversa profunda, entre o solear e os 

músculos profundos da perna e distalmente está coberta pelo flexor longo do halux. 

A artéria peronial apresenta ramos calcaneanos, musculares, nutritivos, perforantes e comunicante. Esta 

artéria está acompanhada por veias comitantes. 

Ramo comunicante 

O ramo comunicante liga um ramo comunicante da artéria tibial posterior. 

Ramos calcaneanos 

Os ramos calcaneanos (terminais) anastomosam-se com os ramos calcaneanos e maleolar lateral 

anterior da artéria tibial posterior. 

 

Artéria dorsal do pé 

A artéria dorsal do pé e é a continuação da artéria tibial anterior, distal ao tornozelo. Desloca-se até à 

extremidade proximal do primeiro espaço intermetatarsiano, dirigindo-se até à sola, por entre as 

cabeças do primeiro interósseo dorsal, o que lhe permitir completar o arco plantar. Aí dá a primeira 

artéria metatarsiana dorsal. 

Como ramos, a artéria dorsal do pé dá as artérias tarsiana, arqueada e a primeira artéria metatarsiana 

dorsal. 

Artérias tarsianas 

As artérias tarsianas são duas, a lateral e a medial, e partem quando a artéria dorsal do pé cruza o osso 

navicular. A lateral desloca-se lateralmente profundamente ao extensor curto dos dedos, músculo que 

vasculariza. Já no bordo medial do pé, ramificam-se duas ou três artérias tarsianas mediais, que se 

juntam na rede maleolar medial. 

Artéria arqueada 

A artéria arqueada parte perto do cuneiforme medial, passa lateralmente sobre as bases dos 

metatarsos, profundamente aos tendões dos extensores digitais e anastomosa-se com as artérias 

plantar e tarsiana lateral. Partem dela a segunda, terceira e quarta artérias metatarsianas dorsais, que 

se dividem, cada uma, em dois ramos digitais dorsais para os dedos adjacentes. 

Primeira artéria metatarsiana dorsal 

A primeira artéria dorsal metatarsiana parte antes da artéria dorsal do pé entrar na sola. Desloca-se 

distalmente no primeiro interósseo dorsal e divide-se no intervalo entre o primeiro e o segundo dedos – 

um dos ramos vasculariza o lado medial do halux e outro, os lados adjacentes do halux e do segundo 

dedo.  
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Arco plantar 

O arco plantar está localizado profundamente, estendendo-se da base do quinto metatarso até à 

extremidade proximal do primeiro espaço interósseo. Este arco dá três ramos perfurantes e quatro 

artérias metatarsianas plantares. Estas estendem-se distalmente por entre os ossos do metatarso em 

contacto com os interósseos. Cada uma dá duas artérias digitais plantares. 

 

Veias do pé 

As veias digitais plantares partem de plexos nas regiões plantares dos dedos dos pés. Estas ligam-se a 

veias digitais dorsais para formar quatro veias metatarsianas plantares, que se deslocam 

proximalmente nos espaços intermetatarsianos e se ligam por veias perfurantes a veias dorsais, 

continuando-se depois para formar o arco venoso plantar profundo.  
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Veias marginais 
 

As veias marginais recebem como tributárias as veias do plexo venoso do pé. Encontram-se ao nível das 

margens do calcâneo, na região proximal do pé, sendo que a veia marginal medial origina a veia safena 

magna e a veia marginal lateral origina a veia safena parva.   

 

Veias tibiais posteriores 
 

As veias tibiais posteriores acompanham a artéria tibial posterior, recebendo tributárias dos músculos 

da barriga da perna. 

 

Veias tibiais anteriores 

 
As veias tibiais anteriores são continuações das veias comitantes da artéria dorsal do pé e abandonam o 

compartimento anterior entre a tíbia e o perónio e passam através da extremidade proximal da 

membrana interóssea. Elas unem-se com as veias tibiais posteriores, para formar a veia poplítea. 

 

Veia poplítea 

A veia poplítea ascende através da fossa poplítea até à abertura no aductor magno, onde se torna a veia 

femoral. DIstalmente, esta veia é medial à artéria, por entre as cabeças do gastrocnémio, é superficial a 

esta e proximalmente, é lhe posterolateral. Apresenta como tributárias, a veia safena curta, veias 

musculares e veias acompanhantes dos ramos da artéria poplítea. 

Veia safena parva 

A veia safena parva (pequena veia safena) inicia-se posteriormente ao maléolo lateral, como uma 

continuação da veia marginal lateral. No terço inferior da barriga da perna, ascende lateralmente ao 

tendão calcaneano, encontrando-se na fáscia profunda e estando coberta apenas pela fáscia superficial 

e pela pele. Inclina-se medialmente até chegar à linha média da barriga da perna, terminando por entre 

as cabeças do gastrocnémio. 

Esta veia recebe a contribuição de várias veias cutâneas e envia vários vasos comunicantes 

proximalmente e medialmente para se juntar à veia safena magna.  

Veia femoral 
 

A veia femoral acompanha a artéria homóloga. Inicia-se na abertura do canal aductor como continuação 

da veia poplítea e termina posteriormente ao ligamento inguinal, como veia ilíaca externa. A veia é 

posterolateral à artéria femoral no canal aductor distal, depois, do ápice do triângulo femoral, a veia 

torna-se posterior à artéria e, mais proximalmente, na região da base do triângulo, torna-se medial à 

artéria. 
 

A veia femoral apresenta várias tributárias, nomeadmaente a veia profunda femoral, que se junta à veia 

femoral, posteriormente, cerca de 4 a 12 cm distal ao ligamento inguinal. Outras tributárias incluem a 

veia safenosa longa e as veias femoral circunflexas lateral e medial (comitantes das respectivas 

artérias). 

 

 



Bernardo Manuel de Sousa Pinto  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
Sebenta de Anatomia I 

184 
 

Veia profunda femoral 

A veia profunda femoral encontra-se anterior à artéria e as suas tributárias correspondem às veias 

comitantes da artéria profunda femoral.  

 

Veia safena magna 

A veia safena magna (ou veia safena interna) é a mais comprida veia do corpo humano. Inicia-se 

distalmente como uma continuação da veia marginal medial do pé e termina na veia femoral, 

distalmente, a uma pequena distância do ligamento inguinal. Este veia ascende anteriormente ao 

maléolo tibial, cruza o terço distal da face medial da tíbia, até atingir o seu bordo medial. 

Proximalmente, é posteromedial aos côndilos mediais do fémur e da tíbia, ascendendo depois pela 
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região da coxa, até à abertura safena, onde se junta à veia femoral. A veia safena magna é 

acompanhada ao longo do seu percurso, por ramos do nervo cutâneo femoral medial.  

 

Drenagem linfática 

 
A drenagem linfática do membro inferior encontra-se esquematizada no esquema em baixo: 

 

 

 

 

 

Mnemónica sobre vascularização do membro inferior: 

- Veias do membro inferior: MM-PPP – A veia safena Magna encontra-se Medial, enquanto a veia 

safena Parva se encontra Posterior e drena na v. Poplítea 
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Inervação do membro inferior 
 
Os nervos para o membro inferior derivam dos plexos sagrado e lombar. O plexo lombar (L1 e L4, com 

contribuição de T12) encontra-se profundamente ao psoas maior e anterior às apófises transversas das 

primeiras três vértebras lombares, dando para além dos nervos do membro inferior, os nervos 

iliohipogástrico, ilioinguinal e genitofemoral. O plexo sagrado (S2-S4) encontra-se na pelve, na face 

anterior do piriforme, externamente à fáscia pélvica, que a separa dos vasos glúteos e pudendos. O 

tronco lombosagrado (L4 e L5) emergem medial ao psoas maior na parede abdominal posterior e situa-

se nas asas do sacro, antes de se juntar ao ramo ventral de S1. 

Os ramos do plexo lombar encontram-se na tabela em baixo: 

 Divisões ventrais Divisões dorsais 

Iliohipogástrico L1  

Ilioinguinal L1  

Genitofemoral L1 – L2  

Cutâneo lateral da coxa L2 – L3  

Femoral  L2 – S4 

Obturador L2 – L4  

Obturador acessório L2 – L3  
 

Os ramos do plexo sagrado encontram-se na tabela em baixo: 

 Divisões ventrais Divisões dorsais 

Para o quadrado femoral e gémeo inferior L4 – S1  

Para o obturador interno e gémeo superior L5 – S2  

Para o piriforme  S1, S2 

Glúteo superior  L4 – S1 

Glúteo inferior  L5 – S2 

Cutâneo posterior da coxa S2 – S3 S1 – S2 

Tibial (ciático) L4 – S3  

Peronial comum (ciático)  L4 – S2 

Cutâneo perfurante  S2 – S3 

Pudendo S2 – S4  

 

Nervo iliohipogástrico 

O nervo iliohipogástrico origina-se do ramo 

ventral de L1, emergindo do bordo 

superolateral de psoas maior, este nervo cruza 

obliquamente, em frente ao quadrado lombar. 

Sobre a crista ilíaca, este nervo entra na parte 

posterior do músculo transverso do abdómen. 

Divide-se em ramos cutâneos anterior e 

laterais, entre o transverso do abdómen e o 

oblíquo interno. Estes ramos abastecem os 

músculos referidos. O nervo iliohipogástrico 

liga-se com os nervos subcostal e ilioinguinal. 

Nervo ilioinguinal 

O nervo ilioinguinal origina-se do ramo ventral 
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de L1, sendo normalmente mais pequeno que o 

nervo iliohipogástrico, emergindo do bordo 

lateral de psoas maior. Passa obliquamente ao 

longo do quadrado lombar e da parte superior 

do osso ilíaco, entrando no músculo transverso 

do abdómen. Perfura o músculo oblíquo 

interno, um pouco inferiormente, inerva-o e 

depois atravessa o canal inguinal, inferiormente 

ao cordão espermático, abastecendo, a partir do 

anel inguinal superficial, a pele da coxa medial 

proximal e a pele sobre a raiz do pénis e 

escroto/monte do púbis e grande lábio. 

Nervo genitofemoral 

O nervo genitofemoral origina-se dos ramos 

ventrais de L1 e L2, partindo de psoas maior. 

Dirige-se obliquamente, pelo músculo, 

emergindo na sua superfície abdominal, cruza 

posteriormente a uretra e divide-se, sobre o 

ligamento inguinal em ramos genital e femoral. 

O ramo genital inerva o cremaster e a pele do 

escroto/ligamento redondo do útero, mons 

púbis e grande lábio. O ramo femoral desce 

lateralmente à artéria ilíaca externa, 

abastecendo a artéria femoral. 

Nervo cutâneo lateral da coxa 

O nervo cutâneo lateral da coxa parte dos 

ramos dorsais do segundo e terceiro ramos 

lombares ventrais, emergindo do bordo lateral 

do psoas maior. O direito passa posterolateral 

ao ceco e o esquerdo posteriormente à parte 

inferior do cólon descendente, passando ambos 

posteriormente ao ligamento inguinal. Na região 

da coxa o nervo cutâneo lateral da coxa divide-se em ramos anterior e posterior. O ramo anterior inerva 

a pele da região anterior e lateral da coxa e o ramo posterior inerva a pele da face lateral, desde o 

trocânter maior até à região média da coxa. 

Nervo femoral 

O nervo femoral inerva o compartimento anterior da coxa, sendo o maior ramo do plexo lombar. Parte 

das divisões posteriores de L2 a L4, desce através do psoas maior e emerge no seu bordo lateral, 

passando entre este músculo e o ilíaco. Entra na coxa posteriormente ao ligamento inguinal e 

lateralmente à bainha femoral. Os seus ramos terminais formam-se no triângulo femoral, a cerca de 2 

cm distalmente ao ligamento inguinal, sendo estes a divisão anterior e posterior. 
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Divisão anterior 

A divisão anterior do nervo femoral dá o nervo cutâneo medial da coxa, que é primeiramente lateral à 

artéria femoral, cruza-se anterior á artéria, no ápice do trângulo femoral e divide-se em ramos anterior 

e posterior. O nervo cutâneo intermédio da coxa também parte da divisão anterior da coxa, dividindo-

se em ramos lateral e medial, partindo acompanhado do nervo para o sartório. 

Divisão posterior 

A divisão posterior dá o nervo safeno e ramos musculares, que inervam o quadricípete femoral. Um 

ramo da divisão posterior vai para a articulação do joelho. 
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Nervo para o pectíneo 

O nervo para o pectíneo parte do lado medial do nervo femoral, perto do ligamento inguinal. Passa 

posteriormente à bainha femoral e entra na região anterior do músculo. 

Nervo safeno 

O nervo safeno é o maior e o mais longo ramo cutâneo do nervo femoral. Desce lateralmente à artéria 

femoral no triângulo femoral e entra no canal aductor, onde se cruza anteriormente à artéria para se 

tornar medial a esta. Na extremidade distal do canal, abandona a artéria e emerge da sua cobertura 

aponevrótica, dando um ramo infrarrotuliano, que contribui para o plexo perirrotuliano. Desce ao longo 

do bordo medial da tíbia com a veia safena magna e divide-se distalmente num ramo que se continua ao 

longo da tíbia para o tornozelo e outro que passa anteriormente ao tornozelo, para inervar a pele do 

lado medial do pé e que vai até à primeira articulação metatarsofalângica. 

Nervo obturador 

O nervo obturador é o nervo do compartimento medial da coxa. Parte das divisões anteriores de L2 a 

L4, desce através do psoas maior e emerge do seu bordo medial. Cruza a articulação sacroilíaca, 

posteriormente à artéria ilíaca comum e lateralmente aos vasos ilíacos internos, deslocando-se 

medialmente ao obturador interno. Entra na coxa através do buraco obturador, onde se divide em 

ramos anterior e posterior, separados primeiramente pelo obturador externo e mais distalmente pelo 

aductor curto. Dá ramos articulares a coxa e joelho. Por vezes existe um nervo obturador acessório, que 

parte de L3 e L4. 

Ramo anterior 

O ramo anterior abandona a pelve, anteriormente ao obturador externo, descendo em frente ao 

aductor curto, posteriormente ao pectíneo e ao aductor longo. No bordo inferior do aductor longo, 

comunica com os ramos safeno e cutâneo medial do nervo femoral, formando um plexo subsartorial, 

importante na inervação da pele do lado medial da coxa. Inerva a artéria femoral, a articulação 

coxofemoral, o aductor longo, o grácil e por vezes o aductor curto e o pectíneo.  

Ramo posterior 

O ramo posterior fora o obturador externo anteriormente, inerva-o e passa posteriormente ao aductor 

breve, anteriormente ao aductor magno, dividindo-se em ramos para inervar este músculo e, por vezes, 

o aductor curto. Envia frequentemente um filamento articular para a articulação do joelho, que perfura 

o ligamento poplíteo oblíquo e inerva a cápsula articular. 

 

Nervo para o quadrado femoral e gémeo inferior 

O nervo para o quadrado femoral e gémeo inferior parte dos ramos ventrais de L4 a S1. Abandona a 

pelve pelo buraco ciático maior, inferiormente ao piriforme, desce no ísquio, profundamente ao nervo 

ciático, aos gémeos e ao tendão do obturador interno, inervando o gémeo inferior, o quadrado femoral 

e a articulação coxo-femoral. 

 

Nervo para o obturador interno e gémeo superior 

O nervo para o obturador interno e gémeo superior parte dos ramos ventrais de L5 a S2. Abandona a 

pelve pelo buraco ciático maior, inferiormente ao piriforme, cruza espinha ilíaca, lateralmente aos vasos 

pudendos internos e re-entra na pelve pelo buraco ciático menor. 
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Nervo para o piriforme 

O nervo para o pirifrome parte 

normalmente dos ramos dorsais 

de S1 e S2 e entra na face 

anterior do piriforme. 

 

Nervos glúteos 

Os nervos glúteos originam-se 

das divisões posteriores do plexo 

sagrado. O nervo glúteo superior 

(ramos dorsais de L4-S1) 

abandona a pelve através do 

buraco ciático maior, sobre o 

piriforme, acompanhado dos 

vasos glúteos. Divide-se em 

ramos superior e inferior, que 

inervam o glúteo médio, o glúteo 

mínimo, o tensor da fáscia lata e 

a articulação da anca. Já o nervo 

glúteo inferior (ramos dorsais de 

L5-S2) passa através do buraco 

ciático maior, inferiormente ao 

piriforme e inerva o glúteo 

máximo. 

Nervo cutâneo perfurante 

O nervo cutâneo perfurante parte geralmente dos ramos posteriores de S2 e S3. Perfura o ligamento 

sacrotuberoso, inervando a pele sobre a região inferomedial do glúteo máximo.  

 

Nervo cutâneo posterior da coxa 

O nervo cutâneo posterior da coxa parte de ramos dorsais de S1 e S2 e de ramos ventrais de S2 e S3. 
Abandona a pelve pelo buraco ciático maior, inferiormente ao piriforme e desce profundamente ao 

glúteo máximo com os vasos glúteos inferiores, encontrando-se posterior ou medial ao nervo ciático. 

Acompanha a veia safena parva até à região média da barriga da perna. 

 

Nervo ciático 

O nervo ciático é o nervo do compartimento posterior da coxa e, através dos seus maiores ramos, de 

todos os compartimentos da perna e pé. É formado na pelve, a partir dos ramos ventrais de L4 a S3, 

sendo o nervo mais espesso do corpo humano. Entra no membro inferior pelo buraco ciático maior, 

inferiormente ao piriforme e desce por entre o trocânter maior e a tuberosidade isquiática. O nervo 

passa ao longo da região posterior da coxa, onde se divide em nervos tibial e peronial comum, 

proximalmente ao joelho, embora o local de divisão seja muito variável.  
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Superiormente, encontra-se profundamente ao glúteo máximo, encontrando-se o nervo para o 

quadrado femoral entre estas duas estruturas. Está acompanhado medialmente pelo nervo cutâneo 

femoral posterior e pela artéria glútea inferior.  

Nervo tibial 

O nervo tibial deriva das divisões anteriores do plexo sagrado de L4 a S3. Desce juntamente com o 

nervo peronial comum, formando o nervo ciático, até à zona de separação dos dois nervos. É o maior 

componente do nervo ciático e passa anteriormente ao arco do solear com a artéria poplítea, sendo que 

na região da fossa poplítea é lateral aos vasos poplíteos e continua-se na perna, após se ter tornado 

superficial e medial à artéria. Na perna, o nervo tibial inerva o compartimento posterior da perna e 

desce entre os vasos tibiais posteriores, terminando inferiormente ao retináculo flexor, dividindo-se em 

nervos plantares medial e lateral. Proximalmente, é profundo ao solear e ao gastrocnémio, mas o seu 

terço distal está apenas coberto por fáscia, pele e, por vezes, pelo flexor longo do halux. 

Os seus ramos articulares acompanham as artérias geniculares superior medial, inferior medial e média, 

formando um plexo com um ramo do nervo obturador e inervam o ligamento poplíteo oblíquo e a parte 

medial da cápsula articular. Os ramos musculares partem por entre as cabeças do gastrocnémio e 

inervam o gastrocnémio, o plantar, o solear e o poplíteo. 

Nervo sural 

O nervo sural desce por entre as cabeças do gastrocnémio, perfura a fáscia profunda, proximalmente na 

perna e desce lateralmente ao tendão calcâneo, perto da veia safena parva. Passa distalmente ao 

maléolo medial, ao longo da região lateral do pé e do 5º dedo, inervando a pele que se lhe sobrepõe. 

Junta-se a este nervo, na região proximal da perna, um ramo sural comunicante do nervo peronial 

comum. Esse ramo é por vezes designado por nervo cutâneo sural lateral. 

Nervo calcaneano medial 

O nervo calcaneano medial parte do nervo tibial e perfura o retináculo flexor, inervando a pele nessa 

região. 

Nervo plantar medial 

O nervo plantar medial é a maior divisão terminal do nervo tibial e encontra-se lateralmente à artéria 

plantar medial. Origina-se profundamente ao retináculo flexor, passa profundamente ao abductor do 

halux e dá um nervo digital próprio medial para o halux. Perto das bases dos metatarsos divide-se em 

três nervos digitais plantares comuns. Cada nervo digital plantar comum divide-se em dois nervos 

digitais plantares próprios. Cada nervo tem ramos cutâneos e articulares. 

Nervo plantar lateral 

O nervo plantar lateral inerva a pele do 5º dedo, a metade lateral do 4º dedo e os músculos profundos 

do pé. Divide-se em ramos superficial e profundo por entre o flexor curto do dedo mínimo e o abductor 

do dedo mínimo. O ramo superficial divide-se em dois nervos digitais plantares comuns – o lateral 

inerva o lado lateral do quinto dedo, o flexor curto do dedo mínimo e os dois interósseos no quarto 

espaço intermetatarsiano e o medial liga o terceiro ramo digital plantar comum do nervo plantar medial 

e divide-se em dois. Já o ramo profundo acompanha a artéria plantar lateral e inerva os lombircais (2-4), 

o aductor do halux e os interósseos (excepto os do 4º espaço intermetatarsiano). 
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Nervo peronial comum 

O nervo peronial comum origina-se a partir das divisões posteriores do plexo sagrado (de L4 a S2), 

tendo aproximadamente metade do tamanho do nervo tibial. Na perna este nervo inerva os 

compartimentos anterior e lateral. Desce obliquamente ao longo da região lateral da fossa poplítea, até 

à cabeça peronial, encontrando-se entre o tendão do bicípete femoral e a cabeça lateral do 

gastrocnémio, dividindo-se profundamente ao peronial longo em nervos peronial superficial e profundo, 

após ter dado ramos articulares para o joelho e articulação tibioperonial superior. A área cutânea 

inervada pelo nervo peronial comum e os seus ramos terminais inclui as faces lateral e anterolateral do 

pé e grande parte do dorso do pé.Apresenta três ramos articulares, dois acompanham as artérias 

geniculares superior e inferior 

lateral e o terceiro é o nervo 

articular recorrente, que parte 

perto da terminação do nervo 

peronial comum. Os dois nervos 

cutâneos partem por vezes de um 

tronco comum e são o sural lateral 

e o nervo sural comunicante. 

Nervo peronial superficial 

O nervo peronial superficial inicia-

se na bifurcação do nervo peronial 

comum. Encontra-se 

primeiramente profundo ao 

peronial longo, passa depois 

anteroinferiormente entre este e o 

peronial curto e o extensor longo 

dos dedos e perfura a fáscia 

profunda no terço distal da perna. 

Divide-se num nervo cutâneo 

dorsal medial, que é maior, e num 

nervo cutâneo dorsal intermédio, 

que é menor e mais lateral. Este 

nervo inerva o peronial longo, o 

peronial curto e a pele da região 

inferior da perna. 

O nervo cutâneo dorsal medial 

passa em frente da articulação do 

tornozelo, dividindo-se em dois 

ramos digitais dorsais – um para a 

região medial do halux e outro para 

os lados adjacentes do segundo e 

terceiro dedos. Já o ramo 

intermédio atravessa o dorso do pé 

lateralmente, dividindo-se em 

ramos digitais dorsais que inervam 

os lados contíguos do terceiro ao 

quinto dedo. 
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Nervo peronial profundo 

O nervo peronial profundo inicia-se na bifurcação do nervo peronial comum, por entre o perónio e a 

parte proximal do peronial longo. Passa obliquamente, profundamente ao extensor longo dos dedos e 

desce com a artéria tibial anterior no terço proximal da perna. Desce com a artéria para o tornozelo, 

onde se divide em ramos terminais lateral e medial. Enquanto desce, o nervo é primeiramente lateral à 

artéria, depois anterior e finalmente, de novo lateral a esta. 

Este nervo dá ramos musculares para o tibial anterior, extensor longo do halux, extensor longo dos 

dedos e peronial terceiro e um ramo articular para a articulação do tornozelo. O ramo terminal lateral 

cruza o tornozelo, profundamente ao extensor curto dos dedos, músculo que inerva. Dele partem três 

ramos interósseos, que inervam as articulações tarsais e metatarsofalângicas, dos três dedos médios. Já 

o ramo terminal medial desloca-se distalmente no dorso do pé, lateralmente à artéria dorsal do pé e 

divide-se em dois nervos digitais dorsais que inervam lados adjacentes do halux e segundo dedo. 

Inervação motora e sensitiva do membro inferior 
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Mnemónica sobre inervação do membro inferior: 

- Nervos ou artérias peroniais?: “Estudar o perónio dá-me cabo dos nervos!” – Isto significa que 

existem dois nervos peroniais, enquanto nas artérias extstem duas artérias tibiais. 
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Postura 

 

O corpo erecto apresenta uma linha de gravidade que passa 

pelos seguintes pontos: 

 Meato acústico externo 

 Dente do áxis (anteriormente ao corpo de C2)  

 Corpo de T12 

 Região posterior de corpo de L5  

 Anteriormente ao sacro.  
 

A posição da linha de gravidade pode se encontrar mais 

anteriormente com a locomoção e pode variar entre indivíduos. 

Na região lombar está presente uma lordose, cujo grau é 

determinado pelo ângulo lombosagrado, sendo normalmente 

de 30º-45º. Os músculos responsáveis por esta postura são o 

erector da espinha, recto abdominal, oblíquos externo e 

interno, ilíaco, psoas maior, músculos glúteos e harmstrings. 

 

Os seres humanos são bípedes e adoptam uma 

postura plantígrada (ou seja, todo comprimento 

do pé assenta no chão), contrariamente à maior parte dos mamíferos que são 

digitígrados. Quando não realizamos movimentos, o peso do corpo actua num “centro de 

gravidade”, um ponto situado um pouco superiormente às articulações coxo-femorais e 

anteriormente à coluna vertebral. A força no chão está centrada verticalmente 

inferiormente ao centro de gravidade, no centro de pressão. Quando nos sentamos 

confortavelmente, o centro de pressão está normalmente a meio caminho entre a parte 

média de cada pé. 

 

 

Para compreender a distribuição do peso no membro inferior é necessário 

ter em conta alguns eixos: 

 

 Eixo anatómico: Produzido pelas linhas que passam ao longo do 

corpo do fémur e da tíbia. Tem um ângulo no joelho entre 5º e 7º 

 Eixo mecânico: Linha recta ligando os centros da cabeça do 

fémur e do tornozelo. Normalmente, considera-se que passa no 

centro do joelho, mas isso ainda não é convencional. 

Na tíbia as linhas dos eixos mecânico e anatómico coincidem. 

 

Num plano sagital, o peso corporal actua numa linha que passa poucos 

centímetros anteriormente à articulação tibiotalar, sendo que quando estamos parados, nunca estamos 

completamente imóveis, ocorrendo um balanço postural. A actividade muscular verifica-se 

principalmente no solear. Esta actividade deve-se sobretudo à presença das fibras vermelhas (tipo I). Os 

períodos longos de postura são possíveis devido ao baixo consumo energético que este processo implica 

– os músculos da coxa têm muito pouca actividade - os harmstrings e o quadricípete femoral quase não 

têm actividade. Quando é realizado um apoio numa só perna, o peso das partes superiores do corpo no 

suporta da articulação coxo-femoral é compensado pelos músculos abductores. 
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Ossos do crânio I 

 
 

Osso frontal 

O osso frontal é formado por três partes – a parte escamosa, a parte nasal e as partes orbitais, contendo 

duas cavidades – os seios frontais. 

Parte escamosa 

A parte escamosa forma a maior porção do osso frontal. A sua face externa apresenta uma tuberosidade 

arredondada – a tuberosidade frontal, localizada a cerca de 3 cm sobre o ponto médio de cada bordo 

4. Cabeça e pescoço 



Bernardo Manuel de Sousa Pinto  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
Sebenta de Anatomia I 

198 
 

supraorbital. Inferiormente às tuberosidades, encontramos dois arcos superciliares, de natureza curva e 

mais proeminentes medialmente. Estes arcos estão juntos por uma elevação, designada por glabela. Os 

bordos supraorbitais das aberturas orbitais encontram-se inferiormente aos arcos superciliares, sendo 

que os seus dois-terços laterais são aguçados e o seu terço medial é arredondado. Nesses bordos 

encontramos a incisura supraorbital, que in vivo se encontra como um buraco, por onde passam os 

vasos e o nervo supraorbitais. Medialmente à incisura supraorbital encontramos, em 50% dos 

indivíduos, uma incisura (ou buraco) frontal. Os bordos supraorbitais terminam lateralmente numa 

apófise zigomática proeminente, que se articula com o osso zigomático. A partir desta apófise, parte 

uma linha que se curva posterosuperiormente, dividindo-se em linhas temporais superior e inferior, 

que são contínuas com a parte escamosa do osso temporal. Dessa forma, a área do osso frontal, inferior 

e posterior às linhas temporais é designada por face temporal, formando a parte anterior da fossa 

temporal. Encontramos ainda um bordo parietal, posteriormente, que é espesso e apresenta uma 

estrutura em serra. Este bordo articula inferiormente com a asa maior do esfenóide. Na face externa do 

osso frontal podemos encontrar a sutura metópica, uma continuação da sutura sagital neste osso. 

A face interna do osso frontal é côncava. A sua parte mediana (superior) apresenta um sulco vertical, o 

sulco para o seio sagital superior cujos bordos unem-se inferiormente, formando a crista frontal. O 

sulco termina numa pequena incisura, que forma o buraco ceco, em junção com o osso etmóide.  

Parte nasal 

A parte nasal do osso frontal encontra-se entre os bordos supraorbitais. Uma incisura nasal articula-se 

com os ossos nasais inferiormente e com as apófises frontais da maxila e com os ossos lacrimais 

lateralmente. Esta região termina numa aguçada espinha nasal de cada lado.  



Bernardo Manuel de Sousa Pinto  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
Sebenta de Anatomia I 

199 
 

Partes orbitais 

As placas orbitais consistem inteiramente em osso compacto, sendo por isso finas e por vezes 

translúcidas posteriormente. Estas placas formam a parte maior dos tectos orbitais e são duas finas 

lâminas triangulares separadas por uma larga incisura etmoidal. A face orbital de cada placa é macia e 

côncava e apresenta uma ténue fossa para a glândula lacrimal, anterolateralmente. A fóvea troclear 

(também designada por espinha) encontra-se inferiormente e por detrás da extremidade medial do 

bordo supraorbital, a meio entre a incisura supraorbital e a sutura frontolacrimal. Ao longo de cada 

bordo da incisura etmóide encontramos dois sulcos etmoidais que são convertidos em canais etmoidais 

anterior e posterior, em articulação com osso etmoidal. Por estes canais passam os vasos e o nervo 

etmoidal 

Seios frontais 

Os seios frontais são duas cavidades irregulares que ascendem posterolateralmente a uma distância 

variável entre as lâminas frontais. Estão separados por um fino septo e as suas aberturas encontram-se 

anteriormente à incisura etmoidal e lateralmente à espinha nasal e cada uma comunica com o meato 

médio, na cavidade nasal ipsilateral, por um canal frontonasal. 

Osso parietal 

Existem dois ossos parietais, formando estes a maior parte do tecto craniano e os lados do crânio. Cada 

osso é irregularmente quadrilateral e apresenta duas faces, quatro bordos e quatro ângulos. 
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A face externa é convexa e macia, apresentando uma tuberosidade parietal central, cruzada pelas 

linhas temporais superior e inferior, que formam os arcos posterosuperiores. Posteriormente, perto do 

bordo sagital (superior), um buraco parietal inconstante transmite uma veia do seio sagital superior e, 

por vezes, um ramo da artéria occipital.  

A face interna é côncava e marcada por várias impressões e sulcos para as veias meníngeas médias. 

Estes sulcos ascendem, inclinando-se para trás, do ângulo esfenoidal (anteroinferior) e da metade 

posterior do seu bordo inferior. Um sulco para o seio sagital superior encontra-se ao longo do bordo 

sagital e é completado pelo sulco no osso parietal oposto. Encontramos também na face interna deste 

osso um sulco para a junção dos seios transverso e signóide. Na região interna deste osso, bem como 

no osso frontal, podemos encontrar depressões, designadas por fóveas granulares para as granulações 

aracnóides, sobretudo nos indivíduos de idade mais avançada. 

O bordo sagital é denteado e é o mais longo e espesso deste osso. Ele permite a articulação de um osso 

parietal com o seu homólogo, pela sutura sagital.  

A parte anterior do bordo escamoso (inferior) é pequena, fina e truncada, estando-lhe sobreposta a asa 

maior do esfenóide. A parte média deste bordo é arqueada e está-lhe sobreposta a parte escamosa do 

osso temporal. Por último, a sua parte posterior é pequena, espessa e apresenta uma estrutura em 

serra, para articulação com a parte mastóide.  

O bordo frontal apresenta uma configuração em serra, articulando-se com o osso frontal para formar 

uma metade da sutura coronal. Por último, o bordo occipital é profundamente dentado, articulando-se 

com o osso occipital, formando uma metade da sutura lambdóide. 

O ângulo frontal é anterosuperior, sendo de 

aproximadamente 90º. Este ângulo encontra-se no 

bregma, no ponto de encontro das suturas sagital e 

coronal. O ângulo esfenoidal (anteroinferior) 

encontra-se entre o osso frontal e a asa maior do 

osso esfenóide. A sua face interna é marcada por um 

sulco profundo, ou canal, por onde passam os ramos 

frontais dos vasos meníngeos médios. Os ossos 

frontal, parietal, esfenóide e temporal encontram-se 

no pterion. Já o ângulo occipital redondo é 

posterosuperior e encontra-se no lambda, no ponto 

de encontro das suturas lambdóide e sagital. Por 

último, o ângulo mastóide articula-se com o osso 

occipital e com a porção mastóide dos ossos 

temporais no asterion. Internamente, apresenta um 

sulco para a junção das suturas transversa e 

sigmóide. 

Osso temporal 

Cada osso temporal consiste em quatro componentes – uma apófise estilóide, uma parte escamosa, 

uma parte petromastóide e partes timpânicas. A parte escamosa apresenta uma fossa mandibular ténue 

associada com a articulação temporomandibular. A parte petromastóide é relativamente grande – a sua 

porção petrosa apresenta o complexo auditivo e é formada por osso compacto. Pelo contrário, a sua 

apófise mastóide é trabecular e variavelmente pneumatizada. A parte timpânica tem a forma de um 

anel fino e incompleto, cujas extremidades estão fundidas com a parte escamosa. A apófise estilóide 
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funciona como um ponto de inserção para os músculos estilóides. Ao osso temporal estão ainda 

associados dois canais – o meato acústico externo, visível na sua face lateral e o meato acústico interno, 

evidente na sua face lateral. 

Parte escamosa 

A parte escamosa encontra-se anterosuperiormente e é fina e em parte translúcida. A sua face 

temporal externa é macia, ligeiramente convexa e faz parte da fossa temporal. Sobre o meato acústico 

externo, o osso temporal está sulcado verticalmente pela artéria temporal média. A crista 

supramastóide curva-se para trás e para cima ao longo da sua parte posterior e inferiormente a esta, 

encontramos a junção entre as partes escamosa e mastóide. Entre a extremidade anterior da crista 

supramastóide e o quadrante posterosuperior do meato acústico externo encontramos uma depressão, 

a qual designamos por triângulo suprameatal. Este triângulo normalmente contém anteriormente, uma 

pequena espinha suprameatal. Na região escamosa encontramos ainda o sulco para a artéria temporal 

média. 

A face interna da parte escamosa é côncava e está sulcada pelos vasos meníngeos médios. O seu bordo 

inferior está unido à região anterior da parte petrosa e o bordo superior é fino e sobrepõe-se ao bordo 

inferior do osso parietal na sutura escamosa. Este bordo forma posteriormente um ângulo com o 

elemento mastóide. O bordo anteroinferior é fino superiormente e espesso inferiormente, juntando-se 

com a asa maior do osso esfenóide.  

Ainda na parte escamosa, encontramos uma apófise zigomática e uma fossa mandibular. A apófise 

zigomática projecta-se para a frente, a partir da região inferior da parte escamosa. A sua parte posterior 

é triangular e, como tal, apresenta uma base larga, dirigida lateralmente, com faces superior e inferior 

(delimitada por uma raiz posterior, cujo bordo superior se continua na crista supramastóide e por uma 

raiz anterior, tendo esta última um tubérculo da raiz do zigoma, para o ligamento temporomandibular, 

na região mais lateral do tubérculo articular, formando o limite anterior da fossa mandibular). A apófise 

zigomática espiraliza-se anteromedialmente, de tal modo que as suas faces tornam-se medial e lateral.  

Já a parte anterior da apófise zigomática é fina e chata, apresentando um bordo inferior pequeno e 

arqueado, uma face lateral convexa, uma face medial côncava e uma extremidade anterior que 

apresenta uma estrutura em serra e se articula com a apófise temporal do osso zigomático, de modo a 

formar o arco zigomático. 

Por seu turno, a fossa mandibular está limitada em frente pela eminência articular da apófise 

zigomática, apresentando uma área articular anterior, formada pela parte escamosa e uma área não-

articular posterior, formada pelo elemento timpânico. Um pequeno tubérculo pós-glenóide de forma 

cónica separa a face articular lateralmente da placa timpânica. Posteriormente, a fossa mandibular está 

separada da parte timpânica pela fissura escamotimpânica. O buraco escamoso encontra-se 

superiormente, transmitindo os seios petroscamosos. Medialmente, uma projecção da parte petrosa do 

osso temporal, divide a fissura escamotimpânica em fissuras petrotimpânica e petroscamosa, entre as 

quais encontramos o tegme timpânico. 

Parte mastóide 

A parte mastóide é a região posterior do osso temporal, sendo uma das porções da parte 

petromastóide. Apresenta um buraco mastóide, de tamanho e posição variável. Esta parte projecta-se 

inferiormente como apófise mastóide, uma estrutura de forma cónica, que apresenta na sua região 

medial uma incisura profunda – a incisura mastóide. Já a face interna da apófise mastóide apresenta um 

sulco profundo – o sulco sigmóide. O bordo superior da parte mastóide é espesso e apresenta uma 

disposição em serra, para articulação com o ângulo mastóide do osso parietal. O bordo posterior 



Bernardo Manuel de Sousa Pinto  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
Sebenta de Anatomia I 

202 
 

apresenta a mesma configuração e articula-se com o bordo inferior do osso occipital, por entre o seu 

ângulo lateral e a apófise jugular. Medialmente à apófise mastóide é passível de ser encontrado o sulco 

occipital. 

Parte petrosa 

A parte petrosa, também ela consituinte da parte petromastóide, encontra-se entre os ossos esfenóide 

e occipital, na base craniana, contendo o labirinto acústico. Esta parte está inclinada superiormente e 

anteromedialmente, apresentando uma base (que corresponde à parte que se encontra na base da 

caveira), um ápice (irregular e que se encontra entre o bordo posterior da asa maior do esfenóide e a 

parte basilar do osso occipital e contém a abertura anterior do canal carótido), três faces (anterior, 

posterior e inferior) e três bordos (superior, posterior e anterior).  

A face anterior contribui para o pavimento da fossa craniana média e é contínua com a face cerebral da 

parte escamosa. Por detrás do ápice, encontramos nesta face uma impressão tirgeminal. Nesta parte 

encontramos ainda, perto do centro, uma eminência, a qual é designada por eminência arqueada e que 

nos indica a presença do canal semicircular. Entre a parte escamosa, a eminência arqueada e sulcos 

mediais, encontramos o tegme do tímpano, uma placa óssea fina, que forma o tecto do antro mastóide 

e estende-se para a frente, sobre a cavidade do tímpano e o canal para o tensor do tímpano. O bordo 

lateral do tegme do tímpano encontra-se com a parte escamosa na sutura petroescamosa, que forma a 

parede lateral do canal para o tensor do tímpano. Anteriormente, o tegme apresenta um estreito sulco 

relacionado com o nervo petrosal maior e que passa em frente ao buraco lácero.  

Anteriormente o tegme timpânico apresenta um sulco estreito relacionado com o nervo petroso maior, 

que passa à frente do buraco lacero, terminando num hiato anterior à eminência arqueada. Um hiato e 

um sulco mais pequenos são passíveis de ser encontrados mais lateralmente e dizem respeito ao nervo 

petroso menor. 

A face posterior contribui para a parte anterior da fossa craniana posterior e é contínua com a face 

interna da parte mastóide, sendo que a abertura do meato acústico interno encontra-se próxima do seu 

centro. A fossa subarqueada é uma depressão irregular que se encontra sobre e entre o aqueduto 

vestibular. Inferiormente ao meato acústico interno encontramos o canalículo coclear. 

A face inferior é irregular e é parte da base craniana exterior. Por detrás do ápice da parte petrosa 

encontramos uma grande abertura circular do canal carotídeo e por detrás deste encontramos a fossa 

jugular, de profundidade e tamanho variáveis. Numa crista entre o canal carótido e a fossa jugular 

encontramos um canalículo para o nervo timpânico. O canalículo mastóide, para o ramo articular do 

nervo vago está posicionado lateralmente na fossa jugular.  

O bordo superior é o maior e apresenta o sulco para o seio petroso superior (o sulco para o seio 

petroso inferior está entre a região petrosa do osso temporal e a parte basilar do osso occipital). O 

bordo posterior tem um tamanho intermédio e apresenta um sulco, medialmente. Por detrás, a fossa 

jugular contribui para o buraco jugular, sendo que a incisura é escavada pelo nervo glossofaríngeo. O 

bordo anterior junta-se lateralmente à parte escamosa do osso temporal na sutura petroescamosa e 

articula-se medialmente com a asa maior do osso esfenóide.  

Na junção das partes petrosa e escamosa encontramos dois canais (um sobre o outro, separados por 

uma fina placa óssea e conduzindo à cavidade timpânica) – o canal superior contém o tensor do 

tímpano e o inferior é o tubo faringeotipânico.  
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Parte timpânica 

A parte timpânica do osso temporal é uma placa curva, inferior à parte escamosa e anterior à apófise 

mastóide. Internamente, funde-se com a parte petrosa, aparecendo entre esta e a parte escamosa. 

Posteriormente, esta parte funde-se com a parte escamosa e com a apófise mastóide e é o limite 

anterior da fissura timpanomastóide. A sua face posterior côncava forma a parede anterior, pavimento 

e parte da parede posterior do meato acústico externo. Na face medial encontramos um sulco 

timpânico, e a face anterior, que é quadrilateral forma a parede posterior da fossa mandibular. O 

bordo lateral da parte timpânica forma a maior parte do bordo da parte óssea do meato acústico 

externo. Lateralmente, o bordo superior está fundido com a região posterior do tubérculo pós-glenóide 
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e medialmente forma o bordo posterior da fissura petrotimpânica. Já o bordo inferior é aguçado, 

formando a bainha da apófise estilóide. O buraco estilomastóide encontra-se entre as apófises 

estilóide e mastóide e transmite o nervo facial e a artéria estilomastóide. 

Apófise estilóide 

A apófise estilóide é aguçada e projecta-se anteroinferiormente da região inferior do osso temporal. As 

suas dimensões variam, bem como a presença ou não de curvatura. A sua parte proximal é designada 

por timpanohial e a parte distal por estilohial.  

Osso occipital 

O osso occipital forma a maior parte da região posterior e base do crânio. É um osso trapezóide, 

côncavo internamente e contém o buraco magno. Apresenta quatro partes – basilar, escamosa e duas 

partes laterais ou condilares, de cada lado do buraco magno. 

Parte escamosa 

A parte escamosa expande-se posterosupoeriormente do buraco occipital, contendo uma 

protuberância occipital externa, a meio entre o ângulo superior e o buraco magno. Dessa 

protuberância, saem a linha suprema nucal (a meio da qual se liga a aponevrose epicranial), quase 

imperceptível e a linha superior nucal, muito bem definida. Perpendicularmente à protuberância até ao 

buraco occipital, encontramos uma crista occipital externa, por vezes pouco perceptível, a meio da qual 

parte uma linha inferior nucal. Apresenta bordos lamdóides, muitas vezes com ossículos (ossos 

suturais).  

 

A face interna da parte escamosa está dividida em quatro fossas profundas, por uma protuberância 

occipital interna e por extensões horizontal e sagital, que partem da protuberância. As duas fossas 

superiores são triangulares e estão adaptadas aos pólos occipitais dos hemisférios cerebrais. Já as fossas 

inferiores são quadrilaterais. O sulco sagital superior – um largo sulco com bordos elevados, ascende da 
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proturberância até ao ângulo superior da parte escamosa. Descendo ainda da proturberância, 

encontramos uma crista occipital interna, que se bifurca perto do buraco magno. Na sua extremidade 

inferior, encontramos a fossa vermiforme (também designada por fossa vermiana). Lateralmente, de 

cada lado da proturberância occipital interna parte um sulco para o seio transverso, sendo o sulco 

direito normalmente maior que o esquerdo. Os seios confluem num local designado por confluência dos 

seios, normalmente do lado direito. Os ângulos laterais da parte escamosa são marcados internamente 

pelas extremidades dos sulcos transversos. 

Parte basilar 

A parte basilar é quadrilateral e encontra-se em frente do buraco magno, estendendo-se antero-

superiormente a partir deste. Apresenta um tubérculo faríngeo, a cerca de um centímetro em frente do 

buraco occipital e uma pequena depressão anterior ao côndilo occipital, que é muitas vezes substituída 

por um pequeno tubérculo pré-condilar. A membrana atlanto-occipital anterior está ligada à margem 

anterior do buraco occipital.  

A sua face superior tem a forma de um sulco largo que se desloca superiormente e para a frente, desde 

o buraco magno, directamente na parte basilar do esfenóide. Esses ossos juntos formam o clivus. Os 

bordos laterais articulam-se inferiormente com a parte petrosa dos ossos temporais. 

Partes condilares 

As partes condilares (laterais) apresentam-se lateralmente ao buraco occipital, apresentando côndilos 

occipitais, ovais ou reniformes, projectando-se anteromedialmente e que se ligam às facetas articulares 

superiores do atlas. O canal do hipoglosso inicia-se internamente um pouco sobre a parte anterolateral 

do buraco occipital, perto dos côndilos, continuando-se anterolateralmente. Este canal transmite o 

nervo hipoglossal e um ramo meníngeo da artéria faríngea ascendente. O tubérculo para os ligamentos 

alares está presente nos côndilos e é o local onde se fixam, precisamente, estes ligamentos. A fossa 

condilar encontra-se por detrás de cada côndilo e apresenta-se muitas vezes perfurada, ou seja, sob a 

forma de canal condilar posterior. O tubérculo jugular apresenta forma quadrangular e projecta-se 

lateralmente, mais ou menos na região a meio dos côndilos. Internamente encontramos um sulco 

profundo que contém a extremidade do seio sigmóide e que se curva anteromedialmente à volta de um 

apófise em forma de gancho, para terminar na apófise jugular. 
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Ossos do crânio II 
 

Osso esfenóide 
 

O osso esfenóide encontra-se na base do crânio, entre os ossos frontal, temporal e occipital. Apresenta  

um corpo, central, asas maiores e menores, que partem lateralmente do corpo e duas apófises 

pterigóides, que descem da junção do corpo e das asas maiores. 

 

Corpo 

O corpo do esfenóide é cubóide, contendo dois seios aéreos separados por um septo. A sua face 

cereberal é superior e articula-se em frente com a lâmina crivosa do osso etmóide. Anteriormente, 

encontramos o jugo esfenoidal, delimitado posteriormente pelo bordo anterior do sulco quiasmático. 

Posteriormente, encontramos o tubérculo da sela, por detrás do qual encontramos a sela turca, uma 

região côncava que contém a hipófise cerebral (e daí encontrarmos nela a fossa hipofisária). A sela 

turca é ainda delimitada lateralmente por duas apófises clinóides médias e posteriormente pelo dorso 

da sela, que é quadrangular e pelos ângulos superiores, que apresentam apófises clinóides posteriores. 

De cada lado, inferiormente ao dorso da sela, uma pequena apófise petrosa articula-se com o ápice da 

parte petrosa do osso temporal.  

 

As faces laterais do corpo estão juntas às asas maiores das lâminas pterigóides mediais. Um largo sulco 

carotídeo acomoda a artéria carótida e os nervos cranianos. O seu bordo lateral é aguçado e designa-se 

por lingula, estrutura que se continua pela abertura posterior do canal pterigóide.  
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Na face anterior do corpo do esfenóide encontramos uma crista esfenoidal que se caracteriza por ser 

triangular e bilaminar e por contribuir em parte para o septo nasal. O bordo anterior da crista junta-se à 

lâmina perpendicular do osso etmóide, abrindo-se um seio esfenoidal, de cada lado desta. No estado 

articulado, os seios esfenoidais são fechados anteroinferiormente pelas conchas esfenoidais.  

 

A face inferior do corpo do esfenóide apresenta um rostro esfenoidal, que é triangular e mediano, 

envolvida, em cima, pelos bordos inferiores e divergentes da crista esfenoidal. Uma fina apófise vaginal 

projecta-se medialmente da base da lâmina pterigóide medial de cada lado da parte posterior do rostro, 

por detrás do ápice da concha esfenoidal.  

 

Asas maiores 

As asas maiores do esfenóide projectam-se superolateralmente do corpo. Posteriormente, cada uma é 

triangular. A face cerebral contribui para a parte anterior da fossa crianial média, que é profundamente 

côncava. O buraco redondo encontra-se anteromedialmente, transmitindo o nervo maxilar e, 

posterolateralmente a esta estrutura, encontramos o buraco oval, que transmite o nervo mandibular, a 

artéria acessória meníngea e, por vezes, o nervo petrosal menor.  Medialmente ao buraco oval 

encontramos, por vezes, um buraco esfenoidal emissário, de pequenas dimensões e que transmite uma 

pequena veia dos seios cavernosos. Por detrás do buraco oval encontramos o buraco espinhoso, que 

transmite a artéria meníngea média e o ramo meníngeo do nervo mandibular. 

 

A face lateral é verticalmente convexa e está dividida por uma crista infratemporal transversa em faces 

temporal (superior) e infratemporal (inferior). A face infratemporal contém o buraco oval e o buraco 

espinhoso. A espinha do esfenóide encontra-se posteriormente ao buraco espinhoso e projecta-se 

inferiormente. O lado medial da espinha apresenta um sulco anteroinferior para o nervo da chorda 

tympani. Medialmente à extremidade anterior da crista infratemporal, uma crista passa inferiormente 

para a frente da placa pterigóide lateral, formando um limite posterior da fissura pterigomaxilar.  

 

A face orbital da asa maior é quadrilateral e desloca-se anteromedialmente, formando a parte posterior 

da parede lateral da órbita. O seu bordo inferior é o bordo posterolateral da fissura orbital inferior e o 

seu bordo medial é aguçado e forma o bordo inferolateral da fissura orbital superior, onde existe um 

pequeno tubérculo para o tendão ocular anular comum. Inferiormente à extremiedade medial da 

fissura orbiral superior, uma área sulcada forma a parede posterior da fossa pterigopalatina, que é 

perfurada pelo buraco redondo.  

 

A metade lateral do bordo irregular da asa maior articula-se com a parte petrosa do osso temporal na 

sincondrose esfenopetrosa (e inferiormente a esta encontramos o sulco da tuba). Este bordo é um 

limite anterior da metade medial do buraco lácero e apresenta a abertura posterior do canal pterigóide.  

 

Asas menores 

As asas menores do osso esfenóide são placas triangulares pontiagudas que se deslocam lateralmente 

da região anterosuperior do corpo. A face superior é lisa e a inferior é uma parte posterior do tecto 

orbital e o limite superior da fissura orbital superior. O bordo posterior projecta-se na fissura lateral do 

hemisfério cerebral e a extremidade medial da asa inferior forma a apófise clinóide anterior. Por vezes, 

as apófises clinóides anterior e média estão unidas, formando um buraco caroticoclinóide. A ligação da 

asa menor ao corpo é feita por duas raízes (uma anterior e uma posterior), por entre as quais se 

encontra o canal óptico. 
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Fissura orbital superior 

A fissura orbital superior liga a cavidade craniana à órbita. É delimitada medialmente pelo corpo do 

esfenóide, superiormente pela asa menor do esfenóide, inferiormente pelo bordo medial da face orbital 

da asa maior e lateralmente pelo osso frontal.  

 

Apófises pterigóides 

As apófises pterigóides descem perpendicularmente das junções das asas maiores e do corpo. Cada uma 

consiste numa lâmina medial e numa lâmina lateral, cujas partes superiores estão unidas 

anteriormente. As lâminas estão separadas inferiormente pela incisura pterigóide. Entre as lâminas 

encontramos a fossa pterigóide, que tem forma de V e acima desta encontramos a fossa escafóide, 

mais peqeuna e de forma oval.  A face anterior da raíz da apófise pterigóide é perfurada pela abertura 

anterior do canal pterigóide. 

 

A lâmina pterigóide lateral é larga, fina e evertida. A face lateral forma parte da parede medial da fossa 

infratemporal, enquanto a face medial é a parede lateral da fossa pterigóide. A parte superior do seu 

bordo anterior é um limite posterior da fissura pterigomaxilar e a parte inferior articula-se com o osso 

palatino. 

 

A lâmina pterigóide medial, por seu turno, é mais estreita e maior que a lateral. A sua extremidade 

inferior continua-se numa projecção unciforme – o hâmulo pterigóide. A sua face lateral forma a parede 

medial da fossa pterigóide e a face medial forma o limite lateral da abertura nasal posterior. A lâmina 

medial é prolongada sobre a região inferior do corpo do esfenóide, como uma fina apófise vaginal. 

Inferiormente, a lâmina apresenta um canal palatovaginal, que transmite ramos da artéria maxilar. Já o 

tubérculo pterigóide apresenta reduzidas dimensões e encontra-se no bordo superior da lâmina, 

inferiormente à abertura posterior do canal pterigóide.  

 

Conchas esfenoidais 

As conchas esfenoidais são duas pequenas lâminas curvas, ligadas anteroinferiormente ao corpo do 

esfenóide. A face côncava superior de cada forma a parede anterior e parte do pavimento de um seio 

esfenoidal. Cada concha apresenta uma parte anterior, quadrilateral e vertical, e uma posterior, 

triangular e horizontal. As partes anteriores dos dois ossos encontram-se na linha média, continuando-

se como crista esfenoidal, sendo que a parte horizontal aparece no tecto nasal e completa o buraco 

esfenopalatino.  
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Osso etmóide 

 

O osso etmóide é cubóide e frágil. Encontra-se anteriormente na base do crânio e contribui para as 

paredes mediais da órbita, para o septo nasal e para o tecto e paredes laterais da cavidade nasal. 

Apresenta uma lâmina crivosa, que se caracteriza por ser horizontal e perfurada, uma lâmina 

perpendicuar mediana e dois labirintos laterais que contêm as células aéreas etmoidais. 

 

 

Lâmina crivosa e crista galli 

A lâmina (placa) crivosa preenche a incisura etmoidal do osso frontal e forma uma grande parte do 

tecto nasal, sendo perfurada por inúmeros buracos que transmitem ramos dos nervos olfactórios e das 

suas meninges associadas. Do centro da lâmina crivosa parte uma apófise triangular e mediana – a crista 

galli. O seu bordo anterior articula-se com o osso frontal por duas pequenas asas, completando  o 

buraco ceco. De cada lado da crista, existe anteriormente uma pequena fenda e anterolateralmente a 

esta, é visível um buraco que transmite o nervo etmoidal anterior e vasos para a cavidade nasal.  

 

Lâmina perpendicular 

A lâmina perpendicular é fina, quadrilateral e medial. Desce da placa crivosa para formar a parte 

superior do septo nasal. O seu bordo anterior articula-se com a espinha nasal do osso frontal e com as 

cristas dos ossos nasais e o seu bordo posterior articula-se com a crista do corpo do esfenóide. No seu 

bordo inferior encontramos, superiormente, inúmeros sulcos e canais que transmitem filamentos dos 

nervos olfactórios.  

 

Labirintos etmoidais 

Os labirintos etmoidais consistem em células aéreas delimitadas por finas paredes, por entre duas 

lâminas verticais. A face lateral (lâmina orbital) do labirinto é parte da parede orbital medial. Em média, 

existem 11 células aéreas anteriores, 3 médias e 6 posteriores. Estas células encontram-se abertas 

somente na cavidade nasal. A face superior é cruzada por dois sulcos que são convertidos em canais 

etmoidais anterior e posterior pelo osso frontal. 
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Uma apófise unciforme projecta-se posteroinferiormente do labirinto, sendo que o seu bordo superior 

é um limite medial do hiato semilunar no meato médio. A face medial do labirinto faz parte da parede 

nasal lateral. Aparece como uma fina lamela que desce da face inferior da placa crivosa e termina como 

a concha nasal média. Posteriormente, esta face está dividida pelo meato superior oblíquo (onde 

abrem as células aéreas posteriores), delimitado superiormente pela concha nasal superior. As células 

aéreas médias, por seu turno, produzem um inchaço – a bolha etmoidal, na parede lateral do meato 

médio, abrindo na bolha ou sobre esta. Um infundíbulo curvo estende-se superiormente e para a frente 

do meato médio e comunica com os seios etmoidais anteriores. Em mais de 50% dos crânios, este 

continua-se como o ducto frontonasal. 
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Ossos do crânio III 
 

Concha nasal inferior 
 
As conchas nasais inferiores são lâminas horizontais curvas, localizadas nas paredes nasais laterais. Cada 

uma apresenta faces medial e lateral, bordos superior e inferior e extremidades anterior e posterior. A 

face medial é convexa, amplamente perfurada e longitudinalmente sulcada. Já a face lateral é côncava 

e é parte do meato inferior. O bordo inferior é espesso e esponjoso. O bordo superior, por sua vez, é 

fino e irregular e pode ser dividido em três regiões – a anterior articula com a crista da concha da 

maxila, a posterior articula com a crista da concha do osso palatino e a média apresenta três apófises – a 

apófise lacrimal, a apófise etmoidal e a apófise maxilar. 

A apófise lacrimal é pequena e pontiaguda, inclinando-se anteriormente e articulando-se com uma 

apófise descendente do osso lacrimal, contribuindo também para completar o canal nasolacrimal, pois 

os seus bordos articulam-se com os do sulco nasolacrimal na face medial da maxila. Mais 

posteriormente, encontramos a apófise etmóide que é fina e ascende para se encontrar com a apófise 

unciforme do etmóide. Por último, numa região intermédia, a apófise maxilar curva-se 

inferolateralmente, de modo a articular-se com a face medial da maxila, na abertura do seio maxilar.  

Vómer 
 
O vómer é um osso fino, achatado e quase trapezóide. Este osso forma a parte posteroinferior do septo 

nasal e apresenta duas faces (ambas marcadas por sulcos para nervos e vasos) e quatro bordos. Num 

plano anteroinferior encontramos o proeminente sulco para o nervo e vasos nasopalatinos. O bordo 

superior é o mais espesso e apresenta uma escavação profunda entre as asas, que se articulam com as 

conchas esfenoidais, com as apófises vaginais e com as apófises espinhosas dos ossos palatinos. Na 

região em que cada asa se encontra entre o corpo do esfenóide e a apófise vaginal, a sua face inferior 

ajuda a formar o canal vomerovaginal, lateralmente ao qual encontramos o canal palatovaginal. 
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Relativamente ao bordo inferior, este articula-se com as cristas nasais medianas da maxila e com os 

ossos palatinos. O bordo anterior é o maior e articula-se na sua metade superior com a lâmina 

perpendicular do etmóide. Por fim, o bordo posterior é côncavo e espesso e bífido superiormente, 

sendo fino inferiormente, separando as aberturas nasais posteriores. 

Osso lacrimal 
 
O osso lacrimal é o mais pequeno e o mais frágil dos ossos cranianos, encontrando-se anteriormente nas 

paredes mediais das órbitas. Cada um tem faces medial e lateral e bordos anterior, posterior, superior e 

inferior. A face lateral, também designada por orbital está dividida pela crista lacrimal posterior, uma 

crista vertical, anteriormente à qual encontramos um sulco vertical, cujo bordo anterior encontra-se 

com o bordo posterior da apófise frontal da maxila, de forma a se completar a fossa para o saco 

lacrimal. A parede medial desse sulco é prolongada por uma apófise descendente que contribui para a 

formação do canal nasolacrimal. A face lateral termina no hâmulo lacrimal, que juntamente com a 

maxila forma a abertura superior do canal nasolacrimal.  

Já a face medial também pode ser designada por face nasal. A sua região anteroinferior é parte do 

meato médio e a sua região posterosuperior encontra-se com o etmóide para completar algumas das 

suas células aéreas anteriores.  

Osso nasal 
 
Os ossos nasais são pequenos, apresentando tamanho e forma variáveis. Estes ossos são colocados lado 

a lado pelas apófises frontais das maxilas. A ponte nasal é formada pelo conjunto dos ossos nasais. Cada 

osso nasal apresenta face interna e externa e bordos superior, inferior, lateral e medial. A face externa é 

transversalmente convexa e apresenta um perfil concavo-convexo. Nela encontramos um buraco para a 

veia Já a face interna é transversamente côncava e apresenta um sulco para o nervo etmóide anterior, 

longitudinal, ladeado por uma crista vertical. O bordo superior é espesso e serreado e articula-se com a 

parte nasal do frontal. O bordo inferior, por sua vez é fino e apresenta uma incisura. O bordo lateral 

articula-se com a apófise frontal da maxila e, por último, o bordo medial articula-se com o seu 

homólogo, projectando-se para trás como crista frontal, formando uma pequena parte do septo nasal.  

 

Osso zigomático 
 
O osso zigomático é de, grosso modo, quadrangular e apresenta três faces, cinco bordos e duas 

apófises. Cada osso zigomático contribui para o pavimento e parede lateral da órbita e para as paredes 

das fossas temporal e infratemporal, completando, simultaneamente, o arco zigomático. 



Bernardo Manuel de Sousa Pinto  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
Sebenta de Anatomia I 

213 
 

A face lateral, também designada por facial, é convexa e está 

perfurada perto do seu bordo orbital pelo buraco 

zigomaticofacial (que transmite os vasos e nervos com o 

mesmo nome), que pode ser duplo, ou pode estar ausente. A 

face posteromedial, também designada por temporal apresenta 

uma área anterior rugosa, para se articular com a apófise 

zigomática da maxila e uma área posterior e côncava que se 

estende posteriormente na sua apófise frontal, como a região 

anterior da fossa temporal. Esta face estende-se também na 

região medial da apófise temporal. O buraco 

zigomaticotemporal perfura a face posteromedial perto da base da apófise frontal. A face orbital é 

côncava e suave e forma a parte anterolateral do pavimento e parede lateral adjacente da órbita e 

estende-se na região medial da sua apófise frontal. Apresenta normalmente buracos zigomatico-

orbitais, que representam as aberturas dos canais que levam aos buracos zigomaticofacial e 

zigomaticotemporal. 

O bordo anterosuperior, também designado por orbital é côncavo e forma a circunferência inferolateral 

da abertura orbital e separa as faces orbital e lateral do osso zigomático. O bordo anteroinferior, 

também designado por maxilar, articula-se com a maxila. O bordo posterosuperior (temporal) é 

convexo superiormente e côncavo inferiormente e é contínuo com o bordo posterior da apófise frontal 

e com o bordo superior do arco zigomático. Inferiormente à sutura frontozigomática existe, por vezes, 

um pequeno tubérculo marginal. O bordo posteroinferior não tem outro nome alternativo e ajuda a 

formar a apófise temporal. O bordo posteromedial (ou esfenoidal) articula-se com a asa maior do 

esfenóide, superiormente, e com a face orbital da maxila, inferiormente.  

A apófise frontal é espessa e articula-se com a apófise zigomática do osso frontal e, por detrás, com a 

asa maior do esfenóide. O tubérculo de Whitnall está por vezes presente na sua região orbital, dentro 

da abertura orbital, inferiormente à sutura frontozigomática. A apófise temporal dirige-se 

posteriormente e apresenta uma extremidade oblíqua e serreada que se articula com a apófise 

zigomática do osso temporal, para completar o arco zigomático. 

Maxila 
 
As maxilas são os maiores ossos faciais, a seguir às mandíbulas. Cada osso forma a maior parte do 

pavimento e da parede lateral da cavidade nasal e do pavimento da órbita, contribuindo para as fossas 

infratemporal e pterigopalatina e delimitando as fissuras orbital inferior e pterigomaxilar. Cada maxila 

apresenta um corpo e quatro apófises – zigomática, frontal, alveolar e palatina. O corpo da maxila é 

piramidal e apresenta faces anterior, infratemporal (posterior), orbital e nasal que enclausuram o seio 

maxilar. 

Corpo 

A face anterior dirige-se anterolateralmente e apresenta elevações inferiores que se sobrepõem às 

raízes dos dentes. Sobre os incisivos encontramos a fossa incisiva e lateralmente a esta encontramos 

uma fossa maior e mais profunda – a fossa canina. A fossa canina e a fossa incisiva encontram-se 

separadas pela eminência canina. O buraco infraorbital encontra-se sobre a fossa canina e transmite os 

vasos e o nervo infraorbital. Sobre esse buraco, um bordo aguçado separa as faces anterior e orbital da 

maxila, contribuindo para o bordo infraorbital. Medialmente, a face anterior termina numa incisura 

nasal que é profundamente côncava, terminando numa apófise pontiaguda que, com a sua homóloga 

contralateral, forma a espinha nasal anterior. 
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A face infratemporal, também designada por posterior é côncava e dirige-se posterolateralmente, 

formando a parede anterior da fossa infratemporal. Está separada da face anterior pela apófise 

zigomática e pela crista jugal, que ascende desde o encaixe dos molares. Perto do seu centro 

encontramos a abertura de dois ou três canais alveolares que transmitem vasos e nervos alveolares. 

Posteroinferiormente, encontramos a tuberosidade maxilar, rugosa superomedialmente, onde se 

articula com a apófise piramidal do osso palatino. Sobre a tuberosidade encontramos o sulco para o 

nervo maxilar, no limite anterior da fossa pterigopalatina. 

A face orbital é lisa e triangular, formando a maior parte do pavimento da órbita. Anteriormente, o seu 

bordo medial apresenta a incisura lacrimal, por detrás da qual se dá a articulação com o osso lacrimal, 

com a lâmina orbital do etmóide e, posteriormente, com a apófise orbital do osso palatino. O seu bordo 

posterior forma a maior parte do bordo anterior da fissura orbital inferior. Centralmente, encontramos 

o sulco infraorbital (que transmite os vasos e nervo com o mesmo nome) e o seu bordo anterior é parte 

do bordo orbital e é contínuo medialmente com a crista lacrimal da apófise frontal da maxila. O canal 

infraorbital, por seu turno, abre-se na face anterior, inferiormente ao bordo infraorbital. Perto do seu 

ponto médio, este canal dá um pequeno ramo lateral – o canal sinuoso, que desce no pavimento orbital 

e passa inferiormente ao buraco infraorbital até à abertura nasal anterior em frente à extremidade 

anterior da concha inferior, abrindo-se, finalmente, perto do septo nasal, em frente ao canal incisivo. 

A face nasal apresenta posterosuperiormente um grande e irregular hiato maxilar que comunica com o 

seio maxilar. Partes dos seios aéreos que são completados por articulação com os ossos etmóide e 

lacrimal encontram-se no bordo superior do hiato. Inferiormente a este, encontramos uma região 

côncava que é parte do meato inferior. Posteriormente, esta face articula-se com a lâmina 

perpendicular do osso palatino, convertendo essa articulação, um sulco lá presente no canal palatino 

maior. Anteriormente ao hiato, encontramos o sulco nasolacrimal profundo, que é contínuo com o 

sulco lacrimal e que constitui cerca de 2/3 da circunferência do canal nasolacrimal, que conduz o ducto 

nasolacrimal até ao meato inferior. Anteriormente na face nasal, encontramos uma crista da concha 

que é oblíqua e se articula com a concha nasal inferior. 

 

Apófises 

A apófise zigomática é formada por uma convergência das faces anterior, infratemporal e orbital. Esta 

projecção piramidal, anteriormente, une-se com a face facial do corpo da maxila. Poisteriormente, é 

côncava e contínua com a face infratemporal. Superiormente, articula-se com o osso zigomático e 
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inferiormente, a crista jugal, também designada por zigomaticoalveolar, separa as faces facial (anterior) 

e infratemporal. 

A apófise frontal projecta-se posterosuperiormente por entre os ossos nasal e lacrimal. A sua face 

lateral está dividida pela crista lacrimal anterior. A região anterior a essa crista mistura-se inferiormente 

com a face anterior do corpo da maxila e por detrás da crista, um sulco vertical combina-se com um 

sulco no osso lacrimal, para completar a fossa lateral. A face medial desta apófise é parte da parede 

nasal lateral e inferiormente a uma área subapical, que se articula com o etmóide, encontramos uma 

crista etmoidal que é oblíqua e se articula posteriormente com a concha nasal média e anteriormente 

está sobreposta à agger nasi (significando agger, amontoado em latim), uma crista que forma o limite 

superior do átrio do meato médio, inferiormente ao qual encontramos a crista conchal. A apófise 

frontal articula-se superiormente com a parte nasal do osso frontal, o seu bordo anterior articula-se 

com o osso nasal e o seu bordo posterior articula-se com o osso lacrimal.  

A apófise alveolar é espessa e arqueada, apresentando encaixes para as raízes dos dentes superiores. 

Os oito encaixes de cada lado variam de acordo com o tipo de dente. O encaixe para o canino é o mais 

profundo, os encaixes para os molares são os maiores e estão divididos em três por septos, os encaixes 

para os incisivos e para o segundo pré-molar são simples e o encaixe para o primeiro pré-molar é duplo. 

Nas maxilas articuladas, as apófises formam o arco alveolar, sendo que na linha média do palato 

podemos ter presente o tórus maxilar, cuja proeminência é variável. 

 

A apófise palatina é espessa e horizontal e projecta-se medialmente da parte inferior da região medial 

da maxila. Forma uma grande parte do pavimento nasal e da região dura do palato, sendo mais espessa 

à frente. A sua face inferior é côncava e com a sua homóloga contralateral forma os 3/4 anteriores do 

palato ósseo. A apófise palatina apresenta numerosos buracos vasculares e depressões para as 

glândulas palatinas e, posterolateralmente, dois sulcos que transmitem os vasos e nervos palatinos 

maiores. A fossa incisiva infundibular localiza-se entre as duas maxilas, por detrás dos dentes incisivos. 

A sutura intermaxilar mediana encontra-se posterior à fossa, formando os seus bordos ósseos, quando 

se encontram elevados, um tórus palatino longitudinal. Dois canais incisivos laterais, provenientes da 

cavidade nasal abrem-se na fossa incisiva e dois buracos incisivos (anterior e posterior) estão por vezes 

presentes. A face inferior desta apófise apresenta um fino sulco, que por vezes se designa por sutura 

incisiva. A face superior forma a maior parte do pavimento nasal, sendo que o canal incisivo se encontra 
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anteriormente, perto do seu bordo mediano. O bordo lateral é contínuo com o corpo da maxila e o 

bordo medial é mais espesso em frente e elevado numa crista nasal, que juntamente com a sua 

homóloga contralateral, forma um sulco para o vómer. A frente dessa crista nasal termina como crista 

incisiva, mais proeminente, que se prolonga, como uma apófise aguçada que, juntamente com a sua 

homóloga, forma a espinha nasal anterior. Por vezes existe uma sutura incisiva, que se liga com a 

sutura intermaxilar e, quando assim é, dizemos que existe um osso incisivo individual. 

Osso palatino 
 

Os ossos palatinos encontram-se posteriormente na cavidade nasal, por entre as maxilas e as apófises 

pterigóides do osso esfenóide, contribuindo para o pavimento e paredes laterais do nariz, para o 

pavimento da órbita e do palato duro, para as fossas pterigopalatina e pterigóide e para as fissuras 

orbitais inferiores. Cada osso apresenta lâminas horizontal e perpendicular, arranjadas em forma de L e 

apófises esfenoidal, piramidal e orbital.  

 

Lâminas 

A lâmina horizontal é quadrilateral, com faces nasal e palatina e quatro bordos (anterior, posterior, 

lateral e medial). A face nasal forma o pavimento nasal posterior. A face palatina forma o quarto 

posterior do palato ósseo com a sua homóloga contralateral, sendo que perto do seu bordo posterior, 

encontramos frequentemente uma crista palatina. O bordo posterior é fino e côncavo, formando com o 

seu homólogo contralateral a espinha nasal posterior. O bordo anterior é serreado e articula-se com a 

apófise palatina da maxila. O bordo lateral é contínuo com a lâmina perpendicular do osso palatino e 

está marcado pelo sulco palatino maior. O bordo medial é espesso e serreado e articula-se com o seu 

homólogo contralateral na linha média, formando a parte posterior da crista nasal, que se articula com a 

parte posterior do bordo inferior do vómer. 

 

Por seu turno, a lâmina perpendicular é fina e apresenta faces nasal e maxilar e quatro bordos (anterior, 

posterior, superior e inferior). A face nasal apresenta duas cristas (etmóide e da concha) e apresenta 
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áreas que contribuem para os meatos inferior, médio e superior. Inferiormente, a face nasal é côncava, 

onde contribui para o meato inferior. Superiormente, uma crista da concha tem direcção horizontal e 

articula-se com a concha inferior. Sobre essa crista, encontramos uma depressão que faz parte do 

meato médio e está limitada superiormente pela crista etmóide e pela concha nasal média. Já a face 

maxilar é rugosa e irregular e articula-se com a face nasal da maxila. Forma posteriormente a parede 

medial da fossa pterigopalatina e anteriormente, forma a parte posterior da parede medial do seio 

maxilar. Nessa face, posteriormente, encontramos o sulco palatino maior, que é convertido num canal 

pela maxila. Relativamente a bordos, o bordo anterior é fino e irregular, o bordo posterior articula-se 

com a lâmina pterigóide medial e é contínuo superiormente com a apófise esfenoidal do osso palatino. 

Do seu bordo superior projectam-se as apófises orbital e esfenoidal, que estão separadas pela incisura 

esfenopalatina, que é convertida num buraco por articulação com o corpo do esfenóide. O buraco 

esfenopalatino abre-se na fissura pterigopalatina, que se encontra próxima da fissura pterigomaxilar. 

Por fim, o bordo inferior é contínuo com o bordo lateral da lâmina horizontal e apresenta a extremidade 

inferior do sulco palatino maior, em frente à apófise piramidal. 

 

Apófises 

A apófise piramidal desce posterolateralmente da junção das lâminas palatinas horizontal e 

perpendicular, até ao ângulo entre as lâminas pterigóides do osso esfenóide. A sua região posterior 

articula-se com as lâminas pterigóides e completa a parte inferior da fossa pterigóide. A face lateral 

articula-se com a tuberosidade maxilar. A face posterior aparece na fossa infratemporal entre a 

tuberosidade e a lâmina pterigóide lateral. Por último a face inferior, perto da sua união com a lâmina 

horizontal apresenta o buraco palatino menor. 

A apófise orbital dirige-se superolateralmente da frente da lâmina perpendicular e apresenta um “colo”, 

enclausurando um seio aéreo e apresentando três faces articulares e duas não-articulares. Classificamos 
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como faces articulares, a face anterior (maxilar), que se articula com a maxila, a face posterior 

(esfenoidal), que apresenta a abertura de um seio aéreo e é completada pela concha esfenoidal e a face 

medial (etmoidal), que se articula com o labirinto do etmóide. Por outro lado, na categoria de faces não-

articulares, encontramos a face superior (orbital), dirigida superiormente para a parte posterior do 

pavimento orbital e a face lateral, que pode apresentar um sulco para o nervo maxilar. 

Por último, a apófise esfenoidal é uma lâmina fina, mais pequena e inferior que a apófise orbital e 

dirige-se superomedialmente. A sua face superior articula-se com a concha esfenoidal e sobre esta, com 

a raiz da lâmina pterigóide medial e apresenta um sulco que contribui para a formação do canal 

palatovaginal. A face inferomedial é côncava e faz parte do tecto e parede lateral do nariz. 

Posteriormente, a face lateral articula-se com lâmina pterigóide medial, onde a sua região anterior faz 

parte da parede medial da fossa pterigopalatina. Apresenta bordo posterior, anterior (que é o bordo 

posterior da incisura esfenopalatina) e medial.  

  

Mnemónica sobre ossos do crânio: 

- Da espinha nasal anterior à posterior: A sequência é alfabética de anterior para posterior! 

Anterior (espinha nasal) – Incisiva (crista) – Nasal (crista) – Palatina (crista) – Posterior (espinha n.) 
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Crânio ósseo: Normas e órbita óssea 

Norma frontal (anterior) 

Visto de frente, o crânio ósseo é ovóide, sendo 

mais largo superiormente que inferiormente. A 

parte superior é formada pelo osso frontal. 

Inferiormente, o frontal articula-se com os ossos 

nasais, pelas suturas frontonasais, encontrando-se 

essas suturas com as internasais no nasion. O 

terço médio é formado pelas órbitas, ponte do 

nariz e pelas duas maxilas, separadas pela 

abertura nasal anterior.  

Cada abertura orbital é aproximadamente 

quadrangular, o bordo superior, é o bordo 

supraorbital do osso frontal. O bordo lateral é 

formado pela apófise frontal do osso zigomático e 

é completada pela apófise zigomática do osso 

frontal. O bordo infraorbital é formado pelo osso 

zigomático lateralmente e pela maxila 

medialmente e o bordo medial da órbita é formado superiormente pelo osso frontal e inferiormente 

pela crista lacrimal da apófise frontal da maxila. O pavimento da cavidade orbital é sobretudo formado 

pela maxila, pela sua face orbital. 

As maxilas contribuem também para a parede lateral do nariz, para o pavimento da abertura nasal e 

para o bordo inferolateral da abertura nasal anterior, através da sua incisura nasal. A abertura nasal 

anterior é piriforme e mais larga inferiormente, que superiormente. É delimitada superiormente pelos 

ossos nasais e pelas maxilas. 

O terço inferior da norma é formado pelo arco alveolar da maxila e pelo corpo da mandíbula e pela sua 

apófise alveolar.  

Norma occipital (posterior) 

 A norma posterior é formada pelos 

ossos parietal, temporal e occipital. A 

região superolateral é ocupada pelos 

ossos parietais. A região inferolateral 

é formada pela porção mastóide dos 

ossos temporais e a porção central é 

ocupada pelo osso occipital. 

Os ossos parietais articulam-se com o 

occipital pela sutura lambdóide e 

estendem-se inferiormente pelas 

suturas occipitomastóide e 

parietomastóide, respectivamente, 

por detrás e sobre a apófise 

mastóide. 
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Norma superior 

A região superior do crânio é normalmente elipsóide e é constituída por quatro ossos – o frontal, o 

occipital (ambos pela sua região escamosa) e os dois ossos parietais, numa região mais intermédia. 

Entre estes ossos encontramos três suturas bem definidas: 

 Sutura coronal - entre o bordo 

posterior do frontal e os 

bordos anteriores dos dois 

parietais, projectando-se 

inferiormente até se 

encontrar na junção entre a 

asa maior do esfenóide e a 

parte escamosa do osso 

temporal, no pterion. 
 

 Sutura sagital – na linha 

média entre os dois ossos 

parietais. Estende-se do 

bregma até ao lambda. 
 

 Sutura lambdóide – encontra-

se entre os bordos posteriores 

dos ossos parietais e o bordo 

superior do osso occipital.  

Norma inferior 

 A base do crânio estende-se anteriormente dos dentes incisivos superiores, até às linhas nucais 

superiores do osso occipital, posteriormente. A face inferior é então subdividida em porções anterior, 

media, posterior e lateral. A parte anterior contem o palato duro e encontra-se a um nível mais inferior 

que a restante base do crânio. A parte média e posterior são divididas por um plano transverso 

passando pelo bordo anterior do buraco magno. A parte média é sobretudo ocupada pela base do 

esfenóide, pelos ápices das apófises petrosas do ossos temporais e pela parte basilar do osso occipital. A 

parte lateral contém os arcos zigomáticos, a fossa mandibular, a lâmina timpânica e as apófises estilóide 

e mastóide. A parte posterior é exclusivamente formada pelo osso occipital.  

Na parte anterior encontramos um sistema cruciforme de suturas, pois entre as suturas intermaxilar e 

interpalatina, encontramos a sutura palatomaxilar. O palato é arqueado sagitalmente e 

transversamente, apresentando profundidade variável. O buraco palatino maior encontra-se entre a 

maxila e o palatino, ao nível lateral da sutura palatina transversa. Os buracos palatinos menores 

encontram-se, por sua vez, na apófise piramidal do palatino. Ainda no palato encontramos, depressões 

para as glândulas salivares. 

A parte média da base craniana é formada pelo corpo do esfenóide, pela parte petrosa dos ossos 

temporais e pela porção basilar do osso occipital. O seu limite anterior é o nares (abertura nasal) 

posterior e o seu limite posterior é o bordo anterior do buraco magno. O buraco lácero está presente 

nesta parte e é delimitado anteriormente pelo corpo e raízes adjacentes das apófises pterigóides e asa 

maior do esfenóide e posterolateralmente pelo ápice da porção petrosa do temporal e medialmente 

pela porção basilar do osso occipital. Este buraco não é atravessado por quase nenhuma estrutura 
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(excepto ramos meníngeos da artéria faríngea ascendente) e a sua presença deve-se ao facto da parte 

petrosa do osso temporal não ter crescido suficientemente.  

Norma lateral 

O crânio ósseo, visto lateralmente, pode ser dividido em três zonas – região anterior, região temporal e 

região occipital (mais posterior). A região anterior é considerada parte da norma frontal. 

A região temporal pode ser dividida numa fossa temporal superior e numa fossa temporal inferior, 

separadas pelo arco zigomático. A fossa temporal é delimitada inferiormente pelo arco zigomático, 

superiormente e posteriormente pelas linhas temporais e anteriormente pela apófise frontal do osso 

zigomático. A linha temporal inferior origina a 

crista supramastóide na região escamosa do osso 

temporal e é o local de fixação do temporal, 

enquanto a linha nucal superior permite a ligação 

da fáscia  temporal. O pavimento da fossa 

temporal é formado pelos ossos frontal e parietal, 

superiormente, e inferiormente pela asa maior do 

esfenóide e porção escamosa do temporal.  

A face temporal comunica com a infratemporal 

através da crista infratemporal, estando o espaço 

criado entre o pavimento destas faces e o arco 

zigomático, ocupado pelo músculo temporal. O 

osso zigomático articula-se com o temporal pela 

sutura zigomaticotemporal, que permite a 
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formação do arco zigomático. A sutura frontozigomática encontra-se entre a apófise frontal do 

zigomático e o osso frontal e a sutura zigomaticomaxilar, encontra-se entre a apófise zigomática da 

maxila e o osso zigomático (pelo seu bordo zigomático), enquanto a sutura esfenozigomática, faz a 

junção entre o esfenóide e o zigomático. O meato acústico externo é visível na norma lateral e o seu 

bordo posterosuperior é formado pela parte escamosa do temporal, sendo a restante parte formada 

pela lâmina timpânica. 

A face infratemporal é um espaço pós-maxilar, localizado profundamente ao ramo da mandíbula. O seu 

tecto é a face infratemporal da asa maior do esfenóide, o seu limite medial é a lâmina pterigóide lateral, 

lateralmente, encontramos o ramo da mandíbula e, posteriormente, a apófise estilóide. Esta fossa, 

apresenta os seus bordos anterior e medial separados superiormente pela fissura pterigomaxilar, pela 

qual ela comunica com a fossa pterigopalatina. 

Fossas cranianas 

A base do crânio pode ser, internamente, dividida em três fossas – fossa anterior, fossa média e fossa  

posterior. 

 Fossa craniana anterior – É a fossa que se encontra a um nível mais superior. É formada na região 

anterior e dos lados pelo osso frontal. O seu pavimento é composto pela lâmina orbital do osso 

frontal, pela lâmina cribiforme, pela crista galli do etmóide e pelas asas menores e parte anterior 

do corpo do esfenóide. É a 

única fossa craniana que não 

comunica directamente com a 

face inferior do crânio. 
 Fossa craniana média – A fossa 

craniana média é mais 

profunda e mais extensa que a 

fossa anterior, particularmente 

lateralmente, onde suporta os 

lobos temporais dos 

hemisférios cerebrais. Está 

delimitado em frente pelas asas 

menores e parte do corpo do 

esfenóide, posteriormente 

pelos bordos superiores da 

parte petrosa do temporal e 

pelo dorso da sela do esfenóide 

e, lateralmente, pelas partes escamosas do temporal, parietal e asas maiores do esfenóide. A fossa 

craniana média comunica com as órbitas pelas fissuras orbitais superiores e pelo canal óptico 

 Fossa craniana posterior – Esta é a fossa mais profunda e extensa e é delimitada em frente 

pelo dorso da sela, pela região posterior do corpo do esfenóide e pela parte basilar do osso 

occipital, lateralmente pelas partes petrosa e mastóide do temporal e pelas partes laterais do 

occipital e superiormente e posteriormente pelos ângulos mastóides dos ossos parietais. 

Órbita óssea  

As órbitas ósseas são cavidades localizadas de cada lado da raiz do nariz. Estas contêm os olhos,  

prevenindo-os de ferimentos e permitindo a fixação de músculos extraoculares que permitem um 

posicionamento correcto do eixo visual. Cada cavidade assemelha-se a uma pirâmide quadrilateral, que 

se estreita num ápice, ao longo de um eixo dirigido posteromedialmente. Cada órbita apresenta um 
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tecto, um pavimento e paredes laterais e 

mediais. As paredes mediais são quase 

paralelas nos indivíduos, sendo o ângulo 

formado por entre as paredes mediais e 

laterais de cerca de 45º. O globo ocular 

apenas ocupa um quinto do volume da órbita. 

O restante espaço é ocupado por vasos, 

nervos e tecido adiposo e conjuntivo, bem 

como músculos extraoculares.  

O tecto da órbita é formado principalmente 

pela lâmina orbital do osso frontal. 

Anteromedialmente, contém os seios frontais 

e apresenta uma pequena fóvea troclear, ou, 

por vezes, uma espinha. Anterolateralmente, 

encontramos uma fossa lacrimal, onde se 

encontra a glândula orbital. O tecto desloca-

se até ao ápice, juntando-se à asa maior do 

esfenóide que o completa. O canal óptico 

encontra-se entre as raízes da asa menor e o 

corpo do esfenóide. 

A parede medial da órbita é formada principalmente pela lâmina orbital do etmóide, que cobre as 

células aéreas etmoidais média e posterior, numa rota que pode levar a infecções na órbita. O etmóide 

articula-se com o bordo medial da lâmina orbital do osso frontal, numa sutura, interrompida pelos 

buracos etmoidais anterior e posterior. Posteriormente, articula-se com o esfenóide, que forma a região 

entre a parede medial da órbita e o ápice desta. Anteriormente ao osso etmóide, encontramos o 

lacrimal, que contem uma fossa para o saco nasolacrimal que está limitada em frente pela crista lacrimal 

anterior da apófise frontal da maxila e posteriormente pela crista lacrimal posterior do osso lacrimal.  

O pavimento da órbita é formado sobretudo pela lâmina orbital da maxila, que se articula com o osso 

zigomático, anterolaterlalmente e pela apófise orbital do palatino, que se encontra 

posteromedialmente. O pavimento da órbita forma, de grosso modo, o tecto do seio maxilar e ascende 

um pouco lateralmente.  Posteriormente, o pavimento da órbita está separado da parede lateral pela 

fissura orbital inferior, que liga posteriormente a órbita à fossa pterigopalatina e, anteriormente, à fossa 

infratemporal.  

A parede lateral da órbita é formado pela face orbital da asa maior do esfenóide, posteriormente, e 

pela apófise frontal do osso zigomático, anteriormente, encontrando-se os dois ossos na sutura 

esfenozigomática. Esta é a parede mais espessa da órbita, especialmente posteriormente, onde separa 

a órbita da fossa craniana média. A parede lateral e o tecto da órbita são contínuos anteriormente, mas 

separados posteriormente, pela fissura orbital superior, que se encontra entre as asas do esfenóide.  

Cavidade nasal 

A cavidade nasal é um espaço irregular entre o tecto da boca e a base do crânio. Esta é mais larga 

inferiormente que superiormente e mais larga e verticalmente profunda na sua região central, onde 

está dividida por um septo osteocartilagíneo vertical, que é aproximadamente mediano. 

A cavidade nasal comunica com os seios frontais, etmoidais, maxilares e esfenoidais e abre-se na 

nasofaringe através de um par de aberturas nasais – as aberturas nasais posteriores, separadas pelo 
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bordo posterior do vómer e cada uma está limitada superiormente pela apófise vaginal das lâminas 

pterigóides mediais, lateralmente pela lâmina perpendicular do palatino e pela lâmina pterigóide medial 

e inferiormente pela lâmina horizontal do osso palatino. Os canais vomerovaginal e palatovaginal 

encontram-se no tecto desta região. 

O tecto da cavidade é horizontal e desloca-se inferiormente, em direcção anterior e posterior. O declive 

anterior é formado pela espinha anterior dos ossos frontais e pelos ossos nasais. A região central é 

formada pela lâmina crivosa do etmóide, que a separa do pavimento da fossa craniana anterior. O 

declive posterior é formado pela região anterior do corpo do esfenóide, interrompido de cada lado pela 

abertura de um seio esfenoidal e das conchas esfenoidais.  

O pavimento da cavidade nasal é transversalmente côncavo e desloca-se superiormente até às 

aberturas posteriores. A maior parte é formada pelas apófises palatinas das maxilas, que se articulam 

com as lâminas horizontais dos palatinos. 

A parede medial é constituída por um septo ósseo, normalmente sem características, formada 

posterosuperiormente pelo vómer (que também forma o seu bordo posterior) e anterosuperiormente 

pela lâmina perpendicular do etmóide, contínua, superiormente com a lâmina crivosa do etmóide. Os 

ossos nasais e a espinha nasal do frontal dão pequenas contribuições para o limite anterosuperior da 

parede medial. Inferiormente, temos o contributo das cristas nasais da maxilla e palatino e 

posteriosuperiormente, da crista e rostrum do esfenóide. Por entre o vómer e a lâmina perpendicular 

do etmóide, encontramos uma porção cartilagínea do septo. 

A parede lateral da cavidade nasal é formada anteroinferiormente pela maxila, posteriormente, pela 

lâmina perpendicular do palatino e superiormente pelo labirinto etmoidal. Contêm três projecções de 

tamanho variável – as conchas nasais inferior, superior e média. A concha nasal inferior é um osso 

independente que articula com as cristas conchais da maxila e do etmóide, delimitando o meato 

inferior, o maior meato, onde é aberto o canal nasolacrimal (o canal nasolacrimal é formado pelo sulco 

lacrimal da maxila, a apófise descendente do osso lacrimal e a apófise lacrimal da concha nasal inferior). 

A concha média é uma apófise medial do labirinto etmóide e estende-se posteriormente para se 

articular com a lâmina perpendicular no palatino. Delimita inferiormente o meato médio, por onde é 

possível ter acesso ao buraco esfenopalatino, que lhe é posterior e comunica com a fossa 

pterigopalatina. Este buraco é delimitado pelas apófises orbital e esfenoidal do palatino, anterior e 

posteriormente, respectivamente, superiormente, pelo corpo da concha nasal média e, inferiormente, 

pelo bordo superior da lâmina perpendicular do osso palatino. 

A concha nasal superior é uma apófise medial do labirinto medial e apresenta-se como uma pequena 

lâmina curva, posterosuperior à concha média. Delimita o meato superior e é a concha mais pequena. 

Sobre esta, o seio esfenoidal abre-se, separando-a do corpo do esfenóide. 
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Mandíbula e osso hióide 

 
Mandíbula 
 
A mandíbula é o maior, o mais forte e o mais inferior osso facial. Apresenta um corpo horizontalmente 

curvo, que é convexo para a frente, e dois largos ramos que ascendem posteriormente. O corpo da 

mandíbula suporta os dentes mandibulares dentro da apófise alveolar e os ramos apresentam as 

apófises coronóide e condilar, sendo que cada côndilo articula-se com o osso temporal adjacente, pela 

articulação temporomandibular. Na mandíbula é frequente encontrar vários buracos acessórios, que 

não têm um nome próprio. 
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Corpo 
 
O corpo tem forma de U, faces interna e externa e bordos superior e inferior. Anteriormente, a face 

externa, superiormente, apresenta uma ténue crista mediana, no local onde existia a sínfise, antes das 

duas mandíbulas estarem fundidas. Inferiormente, esta crista divide-se de modo a enclausurar uma 

protuberância mentoniana, que tem forma triangular e cuja base se encontra elevada de cada lado, 

formando um tubérculo mentoniano em cada lado. O buraco mentoniano encontra-se inferiormente, 

quer entre o intervalo entre os dentes pré-molares, quer ao nível do segundo pré-molar, a meio 

caminho entre o bordo superior e inferior do corpo. Uma ténue linha oblíqua, presente na face externa 

ascende posteriormente, de cada tubérculo mentoniano e desloca-se inferiormente ao buraco 

mentoniano. 

A face interna da mandíbula está dividida por uma linha oblíqua – a linha milo-hióide, que se estende 

de cerca de 1 cm do bordo superior, por detrás do terceiro molar, até à sínfise mentoniana, sendo 

aguçada e distinta perto dos molares, mas mais ténue na sua continuação. O sulco milo-hióide estende-

se inferiormente e para a frente do ramo, inferior à parte posterior da linha milo-hióide. Inferiormente à 

linha, encontramos uma fossa submandibular que é côncava e, sobre a linha, detectamos uma fossa 

sublingual. Sobre as extremidades anteriores das linhas milo-hióides, a região sinfisial posterior 

apresenta uma pequena elevação, que se divide em partes superior e inferior – as espinhas 

mentonianas. Estas podem estar fundidas e originar uma eminência mentoniana, podendo mesmo 

estar ausentes. Sobre as espinhas mentonianas, a maior parte das mandíbulas apresenta um buraco 

lingual, que se abre num canal, que contém um ramo da artéria lingual. Por vezes encontramos 

igualmente um tórus mandibular arredondado, sobre a linha milo-hióide, medial às raízes dos molares. 

O bordo inferior do corpo, também designado por base, estende-se posterolateralmente da sínfise 

mandibular, até ao bordo inferior do ramo, atrás do terceiro dente molar. Perto da linha média de cada 

bordo encontramos uma rugosa fossa digástrica. Por detrás da fossa, a base é espessa e arredondanda, 

apresentando um perfil concavo-convexo.  

O bordo superior, também designado por parte alveolar, contém 16 alvéolos para as raízes dos dentes 

inferiores, consistindo em lâminas bocal e lingual, juntas por septos interdentais e inter-radiculares. Os 

encaixes dos dentes incisivos, caninos e pré-molares normalmente são simples, enquanto os dos três 

molares contêm duas ou três raízes.  

Ramo 
 
O ramo mandibular é quadrilateral e apresenta faces medial e lateral; bordos superior, inferior, anterior 

e posterior e apófises coronóide e condilar. A face lateral está praticamente desprovida de estruturas 

anatómicas, apresentando apenas a crista oblíqua, na sua região inferior. A face medial, por sua vez, 

apresenta, um pouco superiormente ao centro, o buraco mandibular, ao qual se sobrepõe, 

anteromedialmente, a língula – uma espinha triangular, aguçada e fina. Inferiormente e posteriormente 

ao buraco, encontramos o sulco milo-hióide, que se desloca inferiormente e anteriormente. 

O bordo inferior é contínuo com a base da mandíbula e o seu encontro com o bordo posterior ocorre no 

ângulo, que nos indivíduos do sexo masculino é tipicamente evertido e nos indivíduos do sexo feminino 

e invertido. O bordo superior delimita a incisura mandibular, que é rodeada anteriormente pela apófise 

coronóide e, posteriormente, pela apófise condilar. O bordo posterior é espesso e arredondado e 

estende-se do côndilo até ao ângulo e o bordo anterior é contínuo superiormente com o bordo da 

apófise coronóide e inferiormente, onde é mais espesso, com a linha oblíqua. A crista temporal desce 

no lado medial da apófise coronóide, da sua ponta até à região óssea, posteriormente ao terceiro molar. 

A depressão triangular entre a crista temporal e o bordo anterior do ramo é a fossa retromolar. 
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Apófise coronóide 
 
A apófise coronóide projecta-se superiormente e para a frente, como uma lâmina triangular do osso. O 

seu bordo posterior delimita a incisura mandibular e o seu bordo anterior continua no do ramo. 

Apófise condilar 
 
O côndilo mandibular é muito variável, quer em termos de tamanho, quer em termos de forma. Visto 

superiormente, o côndilo é, de grosso modo, ovóide. O diâmetro anteroposterior é cerca de metade do 

mediolateral. A região medial do côndilo é maior que a lateral. A cabeça articular do côndilo junta-se ao 

ramo através de uma pequena projecção óssea – o colo do côndilo. A fóvea pterigóide encontra-se na 

região anterior do colo, inferiormente à face articular.  

Osso hióide 
 
O osso hióide tem forma de U e encontra-se suspenso das pontas das apófises estilóides, pelos  

ligamentos estilohióides. Apresenta um corpo e quatro cornos – dois cornos maiores e dois cornos 

menores. 

 

Corpo 
 
O corpo tem forma irregular e quadrilateral. A sua face 

anterior é convexa, dirige-se anterosuperiormente e é 

cruzada por uma crista transversa. Uma vertical crista 

mediana intersecta a parte superior do corpo, 

estendendo-se raramente até à parte inferior. A face 

posterior dirige-se posteroinferior e está separada da 

epiglote pela membrana tirohióide e por tecido areolar 

solto.  

Cornos maiores 
 
Os cornos maiores projectam-se posteriormente das extremidades laterais do corpo, estando unidos a 

este, na fase inicial da vida, por cartilagem. Os cornos maiores são achatados horizontalmente, 

dirigindo-se posteriormente e terminando num tubérculo. 

Cornos menores 
 
Os cornos menores são duas pequenas projecções cónicas, na junção do corpo com os cornos maiores. 

Na sua base, cada um está ligado ao corpo por tecido fibroso e, ocasionalmente, ao corno maior por 

uma articulação sinovial. 
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Articulação temporomandibular 
 
 A articulação 

temporomandibular 

é uma sinovial 

existente entre a 

fossa mandibular do 

osso temporal e o 

côndilo mandibular. 

Estas faces 

articulares estão 

delimitadas por 

fibro-cartilagem e a cavidade articular está dividida em duas pelo disco articular.  

A parte inferior da articulação está rodeada por fibras que ligam o côndilo da mandíbula ao disco. A 

parte superior da articulação está rodeada por fibras soltas que ligam o disco ao osso temporal. Dessa 

forma, o disco articular encontra-se ligado separadamente ao osso temporal e ao côndilo da mândibula, 

formando duas cápsulas articulares. A cápsula está ligada superiormente ao bordo anterior da lâmina 

pré-glenoide, posteriormente aos lábios da fissura escamotimpânica, aos bordos da fossa articular e 

inferiormente à periferia do colo da mandíbula. A membrana sinovial desta articulação não cobre o 

disco das faces articulares. 

Ligamento esfenomandibular 
 

O ligamento esfenomandibular é medial e, normalmente, 

separado da cápsula. É uma banda achatada e  fina que 

desce da espinha do esfenóide e alarga-se, à medida que 

atinge a língula do buraco mandibular. O ligamento 

esfenomandibular está separado do colo da mandíbula, 

inferiormente ao pterigóide lateral, pela artéria maxilar e, 

do ramo da mandíbula, pelos vasos e nervo alveolar 

inferior.  

 

Ligamento estilomandibular 
 

O ligamento estilomandibular é uma banda mais espessa 

de fáscia cervical profunda que se estende do ápice e região anterior adjacente da apófise estilóide até 

ao ângulo e bordo posterior da mandíbula.  

 

Ligamento temporomandibular (lateral) 
 

O ligamento temporomandibular é largo e está ligado superiormente ao tubérculo articular na raiz da 

apófise zigomática do osso temporal. Estende-se inferiormente e posteriormente, fazendo um ângulo 

de cerca de 45º com a horizontal, para se ligar à face lateral e bordo posterior do colo do côndilo. Um 

feixe quase horizontal de colagénio liga o tubérculo articular até ao côndilo. 
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Músculos da mastigação 

 

Masseter 
 
O masseter consiste em três camadas que se misturam anteriormente. 

A camada superficial é a maior e parte por uma aponevrose espessa da 

apófise maxilar do osso zigomático e dos dois-terços anteriores do 

bordo inferior do arco zigomático. As suas fibras passam inferior e 

posteriormente, para se inserir no ângulo e metade posterior inferior 

da face lateral do ramo mandibular. A camada média do masseter 

parte da região medial dos dois-terços anteriores do arco zigomático e 

do bordo inferior do terço posterior deste arco, inserindo-se na parte 

central do ramo da mandíbula. Já a camada profunda parte da face 

profunda do arco zigomático e insere-se na parte superior do ramo 

mandibular e na sua apófise coronóide.  

 

O risório, o zigomático maior, a glândula parótida e os ramos faciais transversos dos vasos temporais 

superficiais são superficiais ao masseter e o músculo temporal e o ramo da mandíbula encontram-se 

profundamente. Ao bordo posterior do masseter sobrepõe-se a glândula parótida. 

 

 

Temporal 
 
O temporal parte da fossa temporal, até à linha temporal inferior (excepto na região formada pelo osso 

zigomático), e da face profunda da fáscia temporal. As suas fibras convergem e descem por um tendão 

que passa através do espaço entre o arco zigomático e o resto do crânio. Este músculo insere-se na face 

medial, ápice e bordos anterior e posterior da apófise coronóide e no bordo anterior do ramo 

mandibular, quase até 

ao terceiro dente molar. 

As suas fibras anteriores 

estão orientadas 

verticalmente, as mais 

posteriores, 

horizontalmente, e as 

restantes estão 

orientadas com 

diferentes graus de 

obliquidade, formando 

uma espécie de leque.  

 

A pele, os auriculares 

anterior e superior, a 

fáscia temporal, os 

vasos temporais 

superficiais, a 

aponevrose epicraniana, 

o arco zigomático e o 

masseter encontram-se 
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superficialmente ao temporal. Profundamente, encontramos a fossa temporal, superiormente, e os 

componentes principais desta, inferiormente. 

 

Pterigóide lateral 
 
O pterigóide lateral é um músculo pequeno e espesso, que consiste em duas partes – a cabeça superior 

parte da face infratermporal e da crista infratemporal da asa maior do esfenóide; enquanto a cabeça 

inferior parte da face lateral da lâmina pterigóide lateral. As fibras dessas cabeças convergem e passam 

posteriormente e lateralmente, inserindo-se na fóvea pterigóide. Uma parte da cabeça superior pode se 

ligar à cápsula da articulação temporomandibular e aos bordos anterior e medial do seu disco articular. 

Contrariamente aos restantes músculos da mastigação, o pterigóide lateral não é penado. 

O ramo mandibular, o masseter, a artéria maxilar, a cabeça superficial do pterigóide medial e o tendão 

do músculo temporal encontram-se superficialmente. Já profundamente, encontramos a cabeça 

profunda do pterigóide medial, o ligamento esfenomandibular, a artéria meníngea média e o nervo 

mandibular.  

Pterigóide medial 
 
O pterigóide medial é um músculo espesso e quadrilateral, que se origina por duas cabeças. A cabeça 

profunda é o componente maior e parte da face medial da lâmina pterigóide lateral do osso esfenóide, 

sendo por isso profunda à cabeça inferior do pterigóide lateral. Já a cabeça superficial, mais pequena, 

parte da tuberosidade maxilar e da apófise piramidal do palatino. As fibras do pterigóide medial descem 

posterolateralmente e estão ligadas por uma forte lâmina tendinosa à região posteroinferior da face 

medial do ramo e do ângulo da mandíbula, até ao buraco mandibular e ao sulco milohióide.   

Ligamento pterigoespinhoso 
 
O ligamento pterigoespinhoso, que por vezes está subsituído por fibras musculares, parte da espinha do 

esfenóide e termina no bordo posterior da lâmina pterigóide lateral. Por vezes está ossificado, 

completando um buraco que transmite os ramos do nervo mandibular para o temporal, masseter e 

pterigóide lateral. 

 
   Tabela de músculos da mastigação 

 

   Músculo Origem Inserção 

Masseter 

Apófise maxilar do osso zigomático e  dois-terços 
anteriores do bordo inferior do arco zigomático (c. 

superficial), região medial dos dois-terços 
anteriores do arco zigomático e  bordo inferior do 

terço posterior deste arco (c. média) e face 
profunda do arco zigomático(c. profunda) 

Ângulo e metade posterior inferior da 
face lateral do ramo mandibular (c. 

superficial), parte central do ramo da 
mandíbula (c. média) e parte superior 

do ramo mandibular e apófise 
coronóide (c. profunda) 

Temporal 
Fossa temporal, até à linha temporal inferior 

(excepto na região formada pelo osso zigomático) e  
face profunda da fáscia temporal 

Apófise coronóide e bordo anterior 
do ramo mandibular 

Pterigóide 
lateral 

Face infratermporal e da crista infratemporal da asa 
maior do esfenóide (c. superior) e face lateral da 

lâmina pterigóide lateral (c. inferior) 
Fóvea pterigóide 

Pterigóide 
medial 

Face medial da lâmina pterigóide lateral (c. 
profunda) e tuberosidade maxilar e apófise 

piramidal do palatino (c. superficial) 

Região posteroinferior da face medial 
do ramo e ângulo da mandíbula 
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Músculos da cabeça e do pescoço 

Músculos superficiais do pescoço  

Os músculos superficiais do pescoço englobam o platisma, o esternocleidomastoideu e o trapézio, sendo 

que o esternocleidomastoideu divide o pescoço em regiões anterior e lateral (respectivamente, em 

triângulos anterior e posterior). Os músculos nesta região estão organizados em grupos supra-hióides e 

infra-hióides, estando quase todos fixados ao osso hióide.  

Platisma 

O platisma é um músculo largo, que parte da fáscia que cobre as partes superior do peitoral maior e 

deltóide. As suas fibras atravessam a clavícula e ascendem medialmente no lado do pescoço. As fibras 

anteriores entrelaçam-se ao longo da linha média com as fibras do músculo contralateral, inferior e 

posteriormente à sínfise mentoniana. Outras fibras ligam-se ao bordo inferior da mandíbula ou ao lábio 

inferior, sendo que algumas cruzam a mandíbula para se ligarem à pele e ao tecido subcutâneo da 

região inferior da cara. 

 

Esternocleidomastoideu 

 

O esternocleidomastoideu desce obliquamente ao longo do pescoço, sendo espesso e estreito 

centralmente e largo e mais fino nas extremidades. Este músculo está ligado inferiormente por duas 

cabeças. A cabeça medial (ou esternal) é arredondada e tendinosa, partindo da parte superior da face 

anterior do manúbrio e ascende posterolateralmente. Já a cabeça lateral, ou clavicular, apresenta 

largura variável e contém elementos fibrosos e musculares, ascendendo quase verticalmente da face 

superior do terço médio da clavícula. As duas cabeças estão separadas, perto das suas zonas de origem 

por um intervalo triangular – a fossa supraclavicular menor. O esternocleidomastoideu insere-se 

superiormente por um forte tendão na face lateral da apófise mastóide e, por uma fina aponevrose, na 

metade lateral da linha nucal superior. As fibras claviculares estão dirigidas principalmente para a 

apófise mastóide e as fibras esternais estendem-se sobretudo para o occipital. 

 

A superfície superficial do esternocleidomastoideu está coberta por pele e pelo platisma, entre os quais, 

encontramos a veia jugular externa, o grande auricular, os nervos cervicais transversos e a lâmina 

superficial da fáscia cervical profunda. Perto da sua inserção, sobrepõe-se ao músculo, uma pequena 

parte da glândula parótida. A face profunda do músculo, perto da sua origem, está relacionada com a 

articulação esternoclavicular e com os músculos esternohióide, esternotiróide e omohióide. A veia 

jugular anterior cruza profundamente a estes, mas superficialmente aos músculos infrahióides, 

imediatamente sobre a clavícula. Entre o omohióide e o digástrico, a parte anterior do 

esternocleidomastoideu encontra-se superficial às artérias carótidas, comum, interna e externa, jugular 

interna, às veias facial e lingual, ao nervo vago e ao ramo da ansa cervical. A parte posterior do 

esternocleidomastoideu relaciona-se na sua face interna com o esplénio da cabeça, com o elevador da 

omoplata, com os músculos escalenos, com o plexo cervical, com a parte superior do plexo braquial, 

com o nervo frénico e com as artérias cervical transversa e suprascapular. Na região da sua inserção, o 

músculo encontra-se superficialmente à apófise mastóide, ao esplénio da cabeça, ao longuíssimo da 

cabeça e ao digástrico. 

Músculos do triângulo anterior do pescoço  

O triângulo anterior do pescoço contém os músculos superficiais do pescoço, o digástrico, o estilohióide 

e os infrahióides. 
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Digástrico 

O digástrico tem duas projecções e encontra-se inferiormente à mandíbula, estendendo-se da apófise 

mastóide para o queixo. O ventre posterior é maior que o anterior e está ligado à incisura mastóide do 

osso temporal, passando inferiormente e para a frente. Já o ventre anterior está ligado à fossa 

digástrica da mandíbula e desloca-se inferiormente e para trás. As duas projecções encontram-se num 

tendão que perfura o estilohióide e se liga ao corpo e corno maior do osso hióide. As duas projecções do 

digástrico marcam os limites do triângulo submandibular.  

Superficialmente ao digástrico, encontramos o platisma, o esternocleidomastoideu, o esplénio da 

cabeça, o longuíssimo da cabeça, o estilohióide, a apófise mastóide e a veia retromandibular. O 

milohióide é medial à projecção anterior e o hioglosso, o oblíquo superior, o recto lateral da cabeça, a 

apófise transversa do atlas, a veia jugular interna, a artéria occipital, o nervo do hipoglosso e as artérias 

carótida interna e externa são mediais à projecção posterior. 

Estilohióide 

O estilohióide parte por um pequeno tendão da região posterior da apófise estilóide, perto da sua base, 

desloca-se inferiormente e para a frente e insere-se no corpo do osso hióide, na sua junção com o corno 

maior (superiormente à fixação da projecção posterior do omohióide). É perfurado perto da sua 

inserção pelo tendão intermédio do digástrico. 

O ligamento estilohióide é uma corda fibrosa, que se estende da ponta da apófise estilóide até ao corno 

menor do osso hióide. Dá fixação às fibras mais superiores do constrictor médio da faringe. 

Inferiormente, está lhe sobresposto o hioglosso. 

Músculos infrahióides 

Estes músculos estão organizados de tal maneira que o esternohióide e o omohióide encontram-se 

superficialmente e o esternotiróide e o tirohióide encontram-se mais profundamente. Estes músculos 

estão envolvidos nos movimentos durante a vocalização, a deglutição e a mastigação. 

Esternohióide 

O esternohióide é um músculo fino e estreito que parte da região posterior da extremidade medial da 

clavícula, do ligamento esternoclavicular posterior e da região posterosuperior do manúbrio. Ascende 

medialmente e está ligado ao bordo inferior do corpo do osso hióide. Inferiormente, encontramos um 

intervalo considerável entre o músculo e o seu homólogo, mas eles ficam juntos a partir de meio do seu 

percurso. 

Omohióide 

O omohióide consiste em duas projecções unidas num ângulo por um tendão intermédio. O ventre 

anterior é um feixe achatado e estreito que parte do bordo superior da omoplata, perto da incisura 

supraescapular e, ocasionalmente, do ligamento escapular transverso superior. Passa depois 

posteriormente ao esternocleidomastoideu, terminando pelo seu tendão intermédio. Já o ventre 

superior inicia-se no tendão intermédio, sendo quase vertical. Insere-se, por fim, no bordo inferior do 

corpo do osso hióide, lateralmente à inserção do esternohióide. O comprimento e a forma do tendão 

intermédio variam, embora este se encontre adjacente à veia jugular interna.  
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Esternotiróide 

O esternotiróide é mais pequeno e mais largo que o esternohióide, sendo mais profundo e medial que 

este. Parte da face posterior do manúbrio, inferiormente à origem do esternohióide, e do bordo 

posterior da cartilagem da primeira costela. Superiormente, fixa-se à linha oblíqua na lâmina da 

cartilagem tiróide. O músculo inicia-se junto ao seu contralateral, mas os dois divergem, à medida que 

ascendem. 

Tirohióide 

O tirohióide é um músculo pequeno e quadrilateral que pode ser entendido como uma continuação do 

esternotiróide. Parte da linha oblíqua da lâmina da cartilagem tiróide e insere-se no bordo inferior do 

corno maior e parte adjacente do corpo do osso hióide. 

Músculos vertebrais anteriores 

Estes músculos são flexores da cabeça e juntamente com os músculos vertebrais laterais formam o 
grupo dos músculos pré-vertebrais. 

Recto anterior da cabeça 

O recto anterior da cabeça é um músculo pequeno e achatado que se situa posteriormente à região 

posterior do longo da cabeça. Parte da face anterior da massa lateral do atlas e da raiz da sua apófise 

transversa, ascendendo quase verticalmente até à face inferior da parte basilar do osso occipital, 

imediatamente anterior ao côndilo. 

Recto lateral da cabeça 

O recto lateral da cabeça é um músculo pequeno e achatado que parte da face superior da apófise 

transversa do atlas e insere-se na face inferior da apófise jugular do osso occipital. 

Longo da cabeça 

O músculo longo da cabeça parte por uma origem estreita de fibras tendinosas dos tubérculos 

anteriores das apófises transversas de C3 – C6, tornando-se largo e espesso superiormente, onde se 

insere na face inferior da parte basilar do osso occipital.  

Longo do pescoço 

O músculo longo do pescoço encontra-se na região anterior da coluna vertebral, entre o atlas e T3. Pode 

ser dividido em três partes que partem todas por fibras tendinosas. A parte oblíqua inferior é a mais 

pequena, deslocando-se superiormente e lateralmente das frentes dos corpos das primeiras duas ou 

três vértebras torácicas, inserindo-se nos tubérculos anteriores das apófises transversas de C5 e C6. A 

parte oblíqua superior passa superior e medialmente dos tubérculos anteriores das apófises transversas 

de C3-C5, inserindo-se por um estreito tendão na face anterolateral do tubérculo no arco anterior do 

atlas. Por fim, a parte intermédia vertical ascende das frentes dos corpos das três superiores vértebras 

torácicas e três últimas vértebras cervicais. 
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Músculos vertebrais laterais 

Escaleno anterior 

O escaleno anterior encontra-se posteromedialmente ao esternocleidomastoideu, estando ligado por 

fascículos musculotendinosos aos tubérculos anteriores das apófises transversas de C3-C6. Estes 

convergem, misturam-se e descem, quase verticalmente, para se inserirem por um tendão estreito e 

achatado no tubérculo escaleno, na primeira costela e num sulco na face superior da costela. 

O escaleno anterior é um importante ponto de referência, na medida em que o nervo frénico passa 

anteriormente a este, a artéria subclávia passa posteriormente e o plexo braquial encontra-se no bordo 

lateral. A clavícula, o músculo subclávio, o esternocleidomastoideu, o omohióide, a parte lateral da 

bainha carótida e as artérias cervical transversa, suprascapular e cervical ascendente encontram-se 

anteriormente a este. Posteriormente, encontramos a membrana suprapleural, a pleura, as raízes do 

plexo braquial e a artéris subclávia, sendo que os dois últimos superam o escaleno anterior do escaleno 

médio. As fixações musculotendinosas do escaleno anterior aos tubérculos anteriores estão separadas 

das do longo da cabeça pelo ramo cervical ascendente da artéria tiróide inferior. 

Escaleno médio 

O escaleno médio é o maior e o mais longo músculo dos escalenos. Está fixado superiormente à apófise 

transversa do áxis e à frente dos tubérculos posteriores das apófises transversas das últimas cinco 

vértebras cervicais. Estende-se frequentemente superiormente até à apófise transversa do atlas. 

Inferiormente, está ligado à face superior da primeira costela, entre o seu tubérculo e o sulco para a 

artéria subclávia. 

A face anterolateral do músculo relaciona-se com o esternocleidomastoideu. É cruzado anteriormente 

pela clavícula e pelo omohióide e está separado do escaleno anterior pela artéria subclávia e por ramos 

ventrais dos nervos espinhais cervicais. O elevador da omoplata e o escaleno posterior encontram-se 

posterolateralmente a este músculo.  

Escaleno posterior 

O escaleno posterior é o músculo mais pequeno e mais profundo dos escalenos. Passa dos tubérculos 

posteriores das apófises transversas de C4-C6, até à face externa da segunda costela, posteriormente ao 

tubérculo para o serreado anterior, onde está ligado por um fino tendão. Este músculo encontra-se 

ocasionalmente misturado com o escaleno médio. 

Fáscia cervical 

Fáscia cervical superficial 

A fáscia cervical superficial é uma pequena camada que cobre o platisma e que raramente se distingue 

como uma camada separada. Nos indivíduos do sexo feminino, particularmente, pode conter grande 

quantidade de tecido adiposo. Está junta à derme e à fáscia cervical profunda, sendo que na região 

cervical profunda, partem desta fáscia, fibras aponevróticas do platisma. 

Fáscia cervical profunda 

A fáscia cervical profunda está dividida em três camadas – a camada investinte, a fáscia pré-traqueal e 

a fáscia pré-vertebral. 
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A camada investinte da fáscia cervical profunda é contínua posteriormente com a fáscia 

correspondente do lado oposto, formando uma fina cobertura para o trapézio e envolvendo o 

esternocleidomastoideu. A camada pré-traqueal é muito fina, sendo uma bainha fascial para os 

músculos infrahióides. Está ligada ao osso hióide superiormente. A fáscia pré-vertebral cobre os 

músculos vertebrais anteriores e estende-se lateralmente no escaleno anterior, escaleno médio e 

elevador da omoplata, sendo o pavimento fascial do triângulo posterior do pescoço. 

Por último, a bainha carótida é uma condensação da fásca cervical profunda, à volta das artérias 

carótidas interna e comum, da veia jugular interna, do nervo vago e de constituintes da ansa cervical, 

sendo mais espessa em torno das artérias que da veia.  

Epicrânio 

O epicrânio consiste no conjunto dos músculos occipitofrontal e temporoparietal. O occipitofrontal 

cobre a calva, desde as linhas nucais supremas até às sobrancelhas. É uma camada larga musculofibrosa 

e consistem em quatro finas partes musculares, quadrilaterais – duas occipitais e duas frontais, ligadas 

pela aponevrose epicraniana. Cada parte occipital parte por fibras tendinosas dos dois terços laterais da 

linha nucal suprema e da região adjacente da parte mastóide do osso temporal e estende-se para a 

frente para se juntar à aponevrose epicraniana, que separa também as duas partes occipitais. Já a parte 

frontal está ligada à fáscia superficial, particularmente das sobrancelhas, sendo que as suas fibras 

misturam-se com as dos músculos adjacentes – prócero, corrugador do supercílio e orbicular do olho e 

ascendem para formar a aponevrose epicraniana em frente à sutura coronal. 

O temporoparietal é uma camada muscular de desenvolvimento variável, que se encontra entre as 

partes frontais do occipitofrontal e os músculos auriculares anterior e superior. 
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A aponevrose epicraniana cobre a parte superior do crânio e com o músculo epicraniano forma uma 

banda fibromuscular contínua que se estende do occipital às sobrancelhas. Posteriormente, entre as 

partes occipitofrontais, está ligado à protuberância externa e à linha nucal suprema do osso occipital. 

Lateralmente, os músculos auriculares anterior e superior estão ligados a esta estrutura.  

Grupo de músculos circumorbitais e palpebrais 

Este grupo inclui os músculos orbicular do olho, corrugador do supercílio e elevador da pálpebra 

superior. 

Orbicular do olho 

O orbicular do olho é um músculo largo, elíptico e achatado que rodeia a órbita e se espalha pelas 

regiões adjacentes. Apresenta partes orbital, palpebral e lacrimal. 

A parte orbital parte do componente nasal do osso frontal, da apófise frontal da maxila e do ligamento 

palpebral medial. As suas fibras formam elipses completas, sem interrupção lateralmente, onde não 

existe fixação óssea. As fibras orbitais superiores misturam-se com a parte frontal do occipitofrontal e 

como o corrugador do supercílio, constituindo a maior parte delas o depressor do supercílio.  

A parte palpebral parte do ligamento palpebral medial, principalmente da sua face superficial e do osso 

imediatamente superior e inferior ao ligamento. As fibras enterlaçam-se anteriormente, formando a 

rafe palpebral. Um pequeno grupo de fibras finas, perto da margem de cada pálpebra, posteriormente 

às pestanas, forma a parte ciliar. 

A parte lacrimal, por seu turno, parte da parte superior da crista lacrimal e da face lateral adjacente do 

osso lacrimal. Passa lateralmente, posteriormente ao saco nasolacrimal e divide-se em fibras superiores 

e inferiores. Algumas fibras inserem-se nos tarsos das pálpebras, perto do canalículo lacrimal, mas a 

maioria continua ao longo da frente dos tarsos e entrelaçam-se na rafe palpebral lateral. 

Corrugador do supercílio 

O corrugador do supercílio é um pequeno músculo piramidal, situado na extremidade medial de cada 

sobrancelha, encontrando-se profundamente à parte frontal do occipitofrontal e do orbicular do olho, 

com o qual está parcialmente misturado. Parte do osso frontal na extremidade medial do arco 

superciliar e as suas fibras passam lateralmente e ligeiramente superiormente para exercer tracção na 

pele sobre o meio do bordo supraorbital. 

Grupo de músculos bucolabiais 

Estes músculos permitem controlar a forma da boca e a postura dos lábios, sendo estes elevadores, 

retractores e evertores do lábio superior (temos aqui o elevador do lábio superior e da asa do nariz, o 

elevador do lábio superior, o zigomático maior, o zigomático menor, o elevador do ângulo da boca e o 

risório), depressores, retractores e evertores do lábio inferior (nomeadamente o depressor do lábio 

inferior, o depressor do ângulo da boca e o mentoniano), um esfíncter composto (formado pelo 

orbicular da boca, incisivos superior e inferior) e o bucinador. 
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Elevador do lábio superior 

O elevador do lábio superior parte da maxila e do osso zigomático, sobre o buraco infraorbital. As suas 

fibras convergem na substância muscular do lábio superior, por entre a fibra lateral do elevador do lábio 

superior e da asa do nariz e o zigomático menor. 

Zigomático maior 

O zigomático maior parte do osso zigomático, em frente à sutura zigomaticotemporal e passa até ao 

ângulo da boca, onde se mistura com as fibras do canino (elevador do ângulo da boca), do orbicular da 

boca e de outras fibras musculares mais profundas.  
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Zigomático menor 

O zigomático menor parte da face lateral do osso zigomático, imediatamente posterior à sutura 

zigomaticomaxilar e passa inferiormente e medialmente até à substância muscular do lábio superior. 

Superiormente, está separado do elevador do lábio superior por um intervalo triangular estreito e 

inferiormente, mistura-se com esse músculo. 

Elevador do ângulo da boca 

O elevador do ângulo da boca, ou canino, parte da fossa canina da maxila, inferiormente ao buraco 

infraorbital e insere-se no ângulo da boca e inferiormente a este. Algumas fibras superficiais curvam-se 

anteriormente e ligam-se ao pavimento dérmico da parte inferior do encaixe nasolabial. 

Malar 

O malar é um músculo fino que por vezes se encontra, cobrindo e misturando-se com os zigomáticos e 

com o elevador do lábio superior. Apresenta variações consideráveis e, quando presente, é contínuo 

com o limite inferior do orbicular do olho. As suas fibras inclinam-se medial e inferiormente.  

Mentoniano 

O músculo mentoniano é um fascículo cónico, cujas fibras partem da fossa incisiva e descem, de modo a 

inserirem-se na pele do queixo. 

Depressor do lábio inferior 

O depressor do lábio inferior é um músculo quadrilateral que parte da linha oblíqua da mandíbula, por 

entre a sínfise mentoniana e o buraco mentoniano. Passa superiormente e medialmente para a pele e 

muscosa do lábio inferior, misturando-se com o seu homólogo contralateral e com o orbicular da boca. 

Inferior e lateralmente, é contínuo com o platisma. 

Depressor do ângulo da boca 

O depressor do ângulo da boca tem uma grande origem linear do tubérculo mentoniano da mandíbula e 

da sua continuação, a linha oblíqua. Partindo inferior e lateralmente ao depressor do lábio inferior. Este 

músculo converge num fascículo estreito que se mistura no ângulo da boca com o orbicular da boca e 

com o risório, continuando algumas fibras até ao elevador do ângulo da boca. O depressor do ângulo da 

boca é contínuo inferiormente com o platisma e com o tubérculo mentoniano. Algumas das suas fibras 

podem passar inferiormente ao tubérculo mentoniano e entrelaçarem-se com as suas homólogas 

contralaterais, formando o transverso mentoniano. 

Bucinador 

O bucinador é o músculo da bochecha, por excelência, sendo fino e quadrilateral. Este músculo ocupa o 

intervalo entre a maxila e a mandíbula. Os seus limites superior e inferior estão ligados às faces externas 

das apófises alveolares da maxila e mandíbula, respectivamente, e o seu bordo posterior está ligado ao 

bordo anterior da rafe pterigomandibular. A parte posterior do bucinador encontra-se profundamente 

ao ramo mandibular e a componente anterior curva-se posteriormente ao terceiro molar, encontrando-

se na submucosa da bochecha e lábio. As fibras do bucinador convergem no modíolo, perto do ângulo 

da boca. 
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Posteriormente, o bucinador encontra-se no mesmo plano que o constrictor superior da faringe, que 

parte do bordo posterior da rafe pterigomandibular. Superficialmente, uma camada de tecido adiposo 

separa a parte posterior do bucinador do ramo da mandíbula, masseter e parte do temporal. 

Anteriormente, a face superficial do bucinador relaciona-se com o zigomático maior, com o risório, 

elevador e depressor do ângulo da boca e com o ducto parótido.  

Rafe pterigomandibular 

A rafe pterigomandibular é um fino feixe de fibras tendinosas que se estende do hâmulo da lâmina 

pterigóide medial até à extremidade posterior da linha milo-hióide da mandíbula. Medialmente, 

encontra-se coberta por membrana mucosa da boca e, lateralmente, está separada do ramo da 

mandíbula por tecido adiposo. Anteriormente, dá fixação à parte central do bucinador. 
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Orbicular da boca 

O orbicular da boca consiste em quatro quadrantes independentes (superior, inferior, esquerdo e 

direito), sendo que cada uma contém uma parte maior (parte periférica) e uma parte menor (parte 

marginal). Isto faz com que o orbicular da boca seja composto por oito segmentos, cada um, que 

apresenta um nome de acordo com a sua localização. Cada segmento lembra um leque, cujo ápice se 

encontra no modíolo e cuja abertura, se encontra nos segmentos periféricos.  

Incisivo do lábio superior 

O incisivo do lábio superior tem uma origem óssea do pavimento da fossa incisiva da maxila. 

Inicialmente encontra-se profundamente à parte periférica superior do orbicular da boca. As suas fibras 

dirigem-se lateralmente, tornando-se intercaladas e paralelas às do orbicular. Ao aproximar-se do 

modíolo, separa-se em partes superficial e profunda – a parte superficial mistura-se parcialmente com o 

elevador do ângulo da boca e liga-se ao corpo e ápice do modíolo, enquanto a parte profunda liga-se ao 

corno superior e à base do modíolo. 

Incisivo do lábio inferior 

O incisivo do lábio inferior é um músculo acessório do complexo do orbicular da boca, partindo do 

pavimento da fossa incisiva, lateralmente ao mentoniano. Curva-se lateralmente e superiormente e 

mistura-se com a parte periférica inferior do orbicular da boca, até chegar ao modíolo, onde as fibras 

superficiais se ligam ao ápice e corpo e as profundas se ligam à base e ao corno inferior. 

Risório 

O risório é um músculo altamente variável que pode se apresentar como um ou mais fascículos, ou até 

mesmo como um leque. As suas fixações periféricas podem incluir algumas das estruturas seguintes, ou 

mesmo todas: arco zigomático, fáscia parótida, fáscia sobre o masseter, fáscia que envolve o platisma e 

fáscia sobre a apófise mastóide. As suas fibras convergem para o modíolo.  

O pavimento da boca é uma pequena região em forma de ferradura que se situa inferiormente à parte 

móvel da língua e sobre o diafragma muscular formado pelos músculos milohióides. O frenulum lingual 

é uma dobra que se estende na face inferior da língua desde perto da base da língua. Os ductos salivares 

submandibulares abrem-se na boca na papila sublingual (carúnculo), que é uma grande protuberância 

centralmente posicionada na base da língua. O principal músculo que forma o pavimento da boca é o 

milohóide, encontrando-se o geniohióide imediatamente sobre este.  

Pavimento da boca 

Milohióide 

O milohióide encontra-se superiormente à projecção anterior do digástrico e, com o seu homólogo 

contralateral, forma o pavimento muscular da cavidade oral. Esta é uma banda achatada e triangular 

fixada no comprimento total da linha milohióide da mandíbula. As fibras posteriores do milohióide 

passam medialmente e ligeiramente inferiormente à frente do osso hióide, perto do seu bordo inferior. 

As fibras médias e anteriores de cada lado terminam numa rafe mediana fibrosa, que se estende desde 

a sínfise mentoniana até ao osso hióide. 

A face inferior (externa) relaciona-se com o platisma, com a projecção anterior do digástrico e com a 

parte superficial da glândula submandibular. Já a face superior (interna) relaciona-se com o geniohióide, 
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com parte do hioglosso e estiloglosso, com o gânglio submandibular, com a glândula sublingual e com a 

membrana mucosa da boca. 

Geniohióide 

O geniohióide é um músculo estreito que se encontra sobre a parte medial do milohióide. Parte da 

espinha mentoniana inferior e desloca-se posterior e inferiormente, para se ligar à face anterior do 

corpo do osso hióide. Estes músculos são adjacentes e por vezes, podem se fundir uns com os outros, ou 

com o genioglosso. 

Músculos nasais 

O grupo dos músculos nasais inclui o prócero nasal, o músculo dilatador do nariz, o depressor do septo e 

o elevador do lábio superior e da asa do nariz. Estes músculos estão envolvidos na respiração, expressão 

facial e na produção de alguns sons durante o discurso. 

Prócero  

O prócero é um pequeno músculo piramidal que se encontra perto do lado medial da parte frontal do 

occipitofrontal, com o qual se encontra parcialmente fundido. Parte de uma aponevrose facial, ligada ao 

periósseo, cobrindo a parte inferior do osso nasal, do pericôndrio, que cobre a parte superior da 

cartilagem nasal lateral e da aponevrose da parte transversa do músculo nasal. Insere-se na pele, por 

entre as sobrancelhas. 

Nasal 

O músculo nasal apresenta componentes transverso e alar. A parte transversa (compressor do nariz) 

está fixa à maxila, sobre e lateralmente à fossa incisiva e lateralmente à parte alar. As suas fibras 

deslocam-se superiormente e medialmente e expandem-se numa fina aponevrose que se mistura com a 

sua contralateral ao longo da ponte nasal. A parte alar, por sua vez, é também designada por dilatador 

posterior do nariz e está ligada à maxila, sobre o incisivo lateral e o canino, lateralmente à fixação óssea 

do depressor do septo e medialmente à parte transversa, com a qual se mistura parcialmente. As suas 

fibras passam superiormente e anteriormente e estão ligadas à pele da asa sobre o pilar lateral da 

cartilagem lateral inferior e à parte posterior do septo móvel. 

Dilatator anterior do nariz 

O músculo dilatator anterior do nariz é um músculo muito pequeno fixado à cartilagem lateral superior 

e parte alar do nasal, à margem caudal do pilar lateral e ao pilar alar lateral.   

Depressor do septo nasal 

O músculo depressor do septo nasal encontra-se imediatamente profundo à membrana mucosa do 

lábio superior. Está normalmente fixo ao periósseo que cobre a maxila, sobre os incisivos central e 

lateral e à espinha nasal anterior. Algumas fibras musculares passam entre os pilares mediais até à 

ponta do nariz. O depressor do septo pode estar ausente ou ser rudimentar. 

Elevador do lábio superior e da asa do nariz 

O elevador do lábio superior e da asa do nariz parte da região superior da apófise frontal da maxila e, 

passando obliquamente, inferiormente e lateralmente, divide-se em fibras mediais e laterais. A porção 
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medial mistura-se no pericôndrio do pilar lateral da cartilagem alar maior do nariz e com a pele sobre 

este e a lateral prolonga-se na parte lateral do lábio superior, onde se mistura com o elevador do lábio 

superior e com o elevador da boca.  

Tabela de músculos da cabeça e do pescoço 
 

   Compartimento Músculo Características comuns do compartimento 

Músculos superficiais Platisma   

do pescoço Esternocleidomastoideu   

Triângulo anterior Digástrico   

do pescoço Estilohióide   

  Esternohióide Fixação no hióide (preferencialmente  

Infrahióides Omohióide na sua região inferior), com excepção do  

  Esternotiróide esternotiróide 

  Tirohóide   

  Recto anterior da cabeça Partem das apófises transversas e 

M. vertebrais anteriores Recto lateral da cabeça inserem-se na parte basilar do occipital  

  Longo da cabeça (excepto longo do pescoço que apenas 

  Longo do pescoço  se fixa em vértebras) 

  Escaleno anterior Partem dos tubérculos das apófises  

M. vertebrais laterais Escaleno médio transversas de vértebras e inserem-se 

  Escaleno lateral  na 1ª ou 2ª costela 

Epicrânio Occipitofrontal   

  Temporoparietal   

M. circumorbitais Orbicular do olho   

e palpebrais Corrugador do supercílio   

  Elevador do lábio superior   

  Zigomático maior Músculos que se fixam no osso zigomático 

  Zigomático menor   

  Elevador do ângulo da boca   

  Malar   

  Mentoniano   

M. bucolabiais Depressor do lábio inferior   

  Depressor do ângulo da boca   

  Bucinador   

  Orbicular da boca   

  Incisivo do lábio superior   

  Incisivo do lábio inferior   

  Risório   
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Músculo Origem Inserção 

Digástrico Fossa digástrica (ventre anterior) Incisura mastóide 

Esternocleidomastoideu Esterno, clavícula Apófise mastóide e linha nucal superior 

Platisma Bordo inferior da mandíbula   

Milo-hióide Linha milo-hióide Corpo do osso hióide 

Estilo-hióide Apófise estilóide do temporal Cornos menores do hióide 

Geno-hióide Espinhas mentonianas Corpo do osso hióide 

Esternohióide 
Região posterior da clavícula, 

articulação esternoclavicular e 
manubriosternal 

Corpo do osso hióide 

Esternotiróide Face posterior do esterno Cartilagem tiróide 

Tirohióide Linha oblíqua Cornos maiores do osso hióide 

Omohióide Bordo superior da omoplata Corpo do osso hióide 

Recto anterior Porção basilar do osso occipital Apófise transversa do atlas 

Recto lateral Porção basilar do osso occipital Apófise transversa do atlas 

Longo da cabeça Porção basilar do osso occipital Apófises transversas de C3-C5 

Longo do pescoço 

Tubérculos  anteriores das apófses 
transversas de C3-C5 (porção oblíqua 

superior), corpos de T1-T3 (porção 
oblíqua inferior) e corpos de C4-T3 

(porção vertical)                                                    

Tubérculo anterior do atlas (porção oblíqua 
superior), tubérculos anteriores de C5 e C6 
(porção oblíqua inferior) e corpos de C2 - 

C4 (porção vertical) 

 
Acções dos músculos do pescoço 

 

   Compartimento Músculo Características comuns do compartimento 

  Platisma Tracção do lábio inferior 

Músculos superficiais 
do pescoço 

Esternocleidomastoideu 
Flexão anterior da cabeça (p.e. para nos 

levantarmos), rotação lateral da cabeça e 
músculo acessório da respiração 

  Digástrico   

Suprahióides Geniohóide Fixação superior do osso hióide 

  Milohóide   

  Estilohióide   

  Esternohióide Fixação inferior do osso hióide 

Infrahióides Omohióide   

  Esternotiróide Fixação inferior do osso hióide e  

  Tirohóide movimentação da laringe 

  Recto anterior da cabeça Flexão anterior da cabeça 

Músculos vertebrais Recto lateral da cabeça Flexão lateral da cabeça 

anteriores Longo da cabeça Flexão anterior da cabeça 

  Longo do pescoço Flexão anterior da coluna cervical 

Músculos vertebrais  Escaleno anterior Músculos acessórios da respiração, flexão lateral 

laterais Escaleno médio do pescoço. O escaleno anterior faz um pouco de 

  Escaleno lateral flexão anterior 
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Acções dos músculos da cabeça 

Deslocador do escalpe anteriormente: 

Ventres frontais do occipitofrontal 

Deslocador do escalpe posteriormente: 

Ventres occipital do occipitofrontal 

Oclusão do olho: 

Porção palpebral do orbicular do olho (voluntariamente e involuntariamente) 

Porção orbital do orbicular do olho (voluntariamente) 

Dilatadores da cavidade nasal: 

Dilatador do septo nasal 

Porção nasal do elevador do lábio superior e da asa do nariz 

Porção alar do nasal 

Constrictor da cavidade nasal: 

Porção transversa do nasal 

Elevadores da mandíbula: 

Temporal 

Masseter 

Pterigóide medial 

Depressores da mandíbula: 

Pterigóide lateral 

Geniohióide (sob resistência) 

Milohióide (sob resistência) 

Ventre anterior do digástrico (sob resistência) 

Manutenção da oclusão de mandíbula: 

Temporal 

Movimentos contra-laterais/protracção da mandíbula: 

Pterigóide medial 

Pterigóide lateral 
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Fixadores do modíolo: 

Zigomático maior 

Elevador do ângulo da boca 

Depressor do ângulo da boca 

Porção modiolar do platisma 

Efectores do modíolo:  

Bucinador 

Risório 

Oclusão da boca: 

Orbicular da boca (apresenta fibras próprias e do bucinador, elevador do ângulo da boca, zigomático 

maior, depressor do ângulo da boca) 

Tractores do lábio superior: 

Elevador do lábio superior e da asa do nariz 

Porção labial do elevador do lábio superior 

Zigomático menor 

Tractores do lábio inferior: 

Depressor do lábio inferior 

Platisma 

Mentoniano 

 

 

 

 

  

Mnemónicas sobre músculos da cabeça: 

- Camadas do escalpe: SCALP – Skin, Connective tissue, Aponevrosis, Loose areolar tissue, 

Pericranium 

- Funções dos músculos da mastigação: Dizemos “la” com a boca aberta, logo, o pterigóide lateral 

deprime a mandíbula e permite abrir a boca. Dizemos “me” com a boca fechada, logo o pterigóide 

medial participa na elevação da mandíubla. 

- Porções e funções do orbicular dos olhos: A porção palpebral do orbicular dos olhos é bissexual. 

Isto porque tanto é voluntária como involuntária. 
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Plexo cervical 

O plexo cervical é formado pelos ramos ventrais dos quatro nervos cervicais superiores e inerva alguns 

músculos do pescoço, o diafragma e áreas da pele na cabeça, pescoço e peito. Este plexo encontra-se no 

pescoço profundamente à veia jugular interna, à fáscia profunda e esternocleidomastoideu, mas 

anteriormente ao escaleno médio e ao elevador da omoplata. Cada ramo, excepto o primeiro, divide-se 

em partes ascendente e descendente, que se unem em ansas comunicantes. Da primeira ansa (C2 e C3), 

ramos superficiais inervam a cabeça e pescoço. Da segunda ansa (C3 e C4) partem nervos cutâneos do 

ombro e peito. Os ramos deste plexo podem ser superficiais, se perfurarem a fáscia cervical para inervar 

a pele, ou profundos, se inervarem músculos. Os ramos superficiais podem ascender ou descer. Os 

nervos profundos formam as séries medial e lateral. 

Nervos superficiais 

Nervo occipital menor 

O nervo occipital menor deriva principalmente de C2 (embora possa haver contribuição de C3). Passa 

em primeiro lugar anterior ao nervo acessório anterior, tornando-se depois anterior a este. Ascende até 

ao bordo posterior do esternocleidomastoideu e perto do crânio perfura a fáscia profunda e entra na 

zona da calva, inervando a pele e ligando-se com os nervos auricular e occipital maior. O seu ramo 

auricular inerva a pele no terço superior da região medial da aurícula e pode ser derivado do nervo 

occipital maior.  

Grande nervo auricular 

O grande nervo auricular é o maior ramo ascendente do plexo cervical. Parte de C2 e C3, envolve o 

bordo posterior do esternocleidomastoideu, perfura a fáscia profunda e ascende no músculo 

posteriormente ao platisma, com a veia jugular externa. Divide-se em ramos anterior e posterior, ao 

chegar à glândula parótida. O ramo anterior liga a glândula ao nervo facial. O ramo posterior inerva a 

pele sobre a apófise mastóide e na região posterior da aurícula excepto na sua parte superior, um 

filamento perfura-a. O ramo posterior está ligado ao nervo occipital maior, ao ramo auricular do nervo 

vago e ao ramo auricular posterior do nervo facial. 

Nervo cutâneo cervical transverso 

O nervo cutâneo cervical transverso parte de C2 e C3, curvando-se em torno do bordo posterior do 

esternocleidomastoideu, perto do seu ponto médio e deslocando-se obliquamente e para a frente, 

profundamente à veia jugular externa, até ao bordo anterior do músculo. Perfura a fáscia cervical 

profunda e divide-se profundamente ao platisma em ramos ascendente e descendente que estão 

distribuídos para as regiões anterolaterais do pescoço. Os ramos ascendentes ascendem até à região 

submandibular, formando um plexo com o ramo cervical do nervo facial, profundamente ao platisma. 

Nervos supraclaviculares 

Os nervos supraclaviculares partem dum tronco comum formado por ramos de C3 e C4 e emergem no 

bordo posterior do esternocleidomastoideu. Estes nervos descem profundamente ao platisma e à fáscia 

cervical profunda, ocorrendo um divisão do tronco em ramos mediais, intermédios e laterais (posterior). 

Os nervos mediais deslocam-se inferomedialmente com a veia jugular externa e com as cabeças esternal 

e clavicular do esternocleidomastoideu. Os nervos intermédios atravessam a clavícula e inervam a pele 
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sobre o peitoral maior e odeltóide. Os nervos laterais descem superficialmente ao longo do trapézio e 

acrómio, inervando a pele das regiões superior e posterior do ombro. 

Nervos profundos – Série medial 

Ramos comunicantes 

Os ramos comunicantes passam da união entre C1 e C2 até aos nervos vago e do hipoglosso e até ao 

tronco simpático. O ramo do hipoglosso depois abandona o nervo do hipoglosso como uma série de 

nervos. Um ramo também conecta C4 e C5. 

 A raiz superior da ansa cervical abandona o nervo do hipoglosso, onde se curva em torno da artéria 

occipital e depois desce anterior a esta, ou na bainha carótida. Contém apenas fibras de C1 e depois de 

dar um ramo para a projecção superior do omohióide, junta-se à raiz inferior da ansa. 

Ramos musculares 

Os ramos musculares inervam o recto lateral da cabeça (C1), o recto anterior da cabeça (C1-C2), o longo 

da cabeça (C1-C3) e o longo do pescoço (C2-C4). A raiz inferior da ansa cervical e o nervo frénico são 

ramos musculares adicionais. 

A raiz inferior da ansa cervical é formada pela união de um ramo de C2 com um de C3. Desce  no lado 

lateral da veia jugular interna e continua para se juntar à raiz superior, anterior à artéria carótida 

comum, formando a ansa cervical, a partir da qual todos os músculos infrahióides, com excepção do 

tirohióide são inervados. 

Nervo frénico 

O nervo frénico parte principalmente de C4, mas também recebe contribuições de C3 e C5. É formado 

na parte superior do bordo lateral do escaleno anterior e desce quase verticalmente ao longo da sua 

face anterior, posteriormente à fáscia pré-vertebral. Desce posteriormente ao esternocleidomastoideu, 

à projecção inferior do omohióide e à veia jugular interna. Na raiz do pescoço, encontra-se anterior à 

artéria subclávia, da qual se encontra separado pelo escaleno anterior. O nervo frénico entra no tórax, 

ao cruzar-se medialmente, em frente à artéria torácica interna.  

Nervo frénico acessório 

O nervo frénico acessório é composto por fibras de C5, que se deslocam num ramo do nervo para o 

subclávio. Este nervo encontra-se lateral ao nervo frénico e desce posterior (e por vezes anterior) à veia 

subclávia). O nervo frénico acessório normalmente junta-se ao nervo frénico, perto da primeira costela. 

Nervos profundos – Série lateral 

Ramos comunicantes 

Ramos profundos laterais do plexo cervical (C2-C4) podem ligar com o nervo acessório espinhal no 

esternocleidomatoideu, no triângulo posterior ou profundamente ao trapézio. 

Ramos musculares 

Ramos musculares estão distribuídos para o esternocleidomastoideu (C2-C4), trapézio (C2), elevador da 

omoplata (C3-C4) e escaleno médio (C3-C4). 
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Plexo braquial 

O plexo braquial é formado pela união dos ramos ventrais dos últimos quatro nervos cervicais e pela 

maior parte do ramo ventral de T1. Os seus ramos inervam os músculos, articulações e pele do braço 

superior. 
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Links de apoio 

Mnemónicas sobre anatomia: 

http://www.medicalmnemonics.com/cgi-bin/return_browse.cfm?discipline=Anatomy&browse=1 

Thieme atlas of anatomy (on-line no Google books): 

http://books.google.pt/books?id=TWVhGRckgHsC&printsec=frontcover&dq=thieme&hl=pt-

pt&ei=RMFDTbWrFcqLhQeIsOHRAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEcQ6AEwBg#

v=onepage&q&f=false 

Sítio com resumos de anatomias gerais, posição anatómica e planos: 

http://redzuannorazlan.blogspot.com/search/label/Anatomy 

Gray – edição de 1918 (com as imagens que vigoravam até à 37º edição do Gray!): 

http://www.bartleby.com/107/ 

Imagens anatómicas (em formato clip-art): 

http://etc.usf.edu/clipart/sitemap/anatomy.php 

Blogue com recursos para estudantes de medicina: 

http://medzebics.blogspot.com/ 

 


