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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA ANATOMIA 

 DEFINIÇÃO 

ANATOMIA vem do grego e significa Ana (através de) e Tomein (cortar) 

 

 SISTEMAS  

Sistema esquelético; Sistema articular; Sistema muscular; Sistema circulatório; Sistema linfático; Sistema 

respiratório; Sistema digestório; Sistema endócrino; Sistema urinário; Sistema sensorial; Sistema nervoso; 

Sistema tegumentar. 

 

 DIVISÃO DO CORPO HUMANO 

o Cabeça 

o Pescoço 

o Tronco: tórax, abdome, pelve e dorso 

o Membro superior: ombro, braço, antebraço, mão. 

o Membro inferior: quadril, coxa, perna, pé. 
 

 POSIÇÃO DE DESCRIÇÃO ANATÔMICA 

o Posição anatômica: indivíduo na posição ereta (em pé, posição ortostática ou bípede), com a face 

voltada para frente, o olhar dirigido para o horizonte, membros superiores estendidos, aplicados 

ao tronco e com as palmas das mãos voltadas para frente, membros inferiores unidos, com as 

pontas dos pés dirigidas para frente.  

 

 PLANOS DE SECÇÃO DO CORPO HUMANO 

- Cortam o corpo humano: 

o Plano mediano: divide o corpo humano nas metades direita e esquerda 

o Planos de secção sagital: o mediado é um. Há outros planos sagitais. 

o Planos de secção frontais: paralelos à fronte 

o Planos de secção transversais: paralelos ao plano cranial e ao caudal 

 

 EIXOS DO CORPO HUMANO 

- São linhas imaginárias traçadas no indivíduo considerado incluído no paralelepípedo. 

o Eixo anteroposterior: perpendicular ao plano de secção frontal (liga plano de delimitação anterior ao 

posterior) 

o Eixo crânio-caudal (longitudinal): perpendicular ao plano de secção transversal (liga o plano de 

delimitação cranial ao caudal 

o Eixo latero-lateral ou látero-media(nos membros): perpendicular ao plano de secção sagital (liga um 

plano de delimitação lateral a outro. 

 

 MOVIMENTOS 

- Plano sagital, em torno do eixo latero-lateral: flexão, extensão e hiperextensão. 

- Plano coronal, em torno do eixo ântero-posterior: adução, abdução e flexão lateral. 

- Plano transverso, em torno do eixo longitudinal: rotação 

- Planos combinados: circundução (planos sagital e coronal /eixos laterolateral e anteroposterior).  

 

 

 PLANOS DE DELIMITAÇÃO DO CORPO HUMANO 

- Delimitam o corpo humano como que em um paralelepípedo 

o Plano ventral ou anterior: tangente ao ventre 

o Plano posterior ou dorsal: tangente ao dorso 

o Plano lateral direito: tangente ao lado direito 

o Plano lateral esquerdo: tangente ao lado esquerdo 

o Plano cranial ou superior: tangente à cabeça 

o Plano inferior/ podálico ou caudal: tangente à região plantar ou inferior 

 



 TERMOS DE POSIÇÃO E DIREÇÃO 

Auxiliam na localização e descrição de estruturas. 

- Medial: estrutura mais próxima do plano mediano que outra estrutura.  

- Lateral: estrutura mais distante do plano mediano que outra ou estrutura mais próxima ao plano lateral, que 

outra.  

- Anterior: estrutura mais próxima ao plano anterior que outra. 

- Posterior: estrutura mais próxima do plano posterior que outra 

 

SISTEMA ESQUELÉTICO 
 

 CONCEITO 

Osteologia, no sentido restrito, é o estudo dos ossos enquanto o esqueleto é o conjunto de ossos e 

cartilagens que se interligam para formar o arcabouço de corpo de animal e desempenhar varias funções.  

 

 FUNÇÕES DO SISTEMA ESQUELÉTICO 

o Proteção para órgãos como coração, pulmões e a parte central do sistema nervoso 

o Sustentação e conformação do corpo  

o Local de armazenamento de substâncias orgânicas e minerais 

o Sistema de alavancas, que movimentada pelos músculos, permite os movimentos do corpo 

o Local de produção dos elementos do sangue 

 

 CLASSIFICAÇÃO DOS OSSOS 

o Osso longo: apresenta comprimento consideravelmente maior que a largura e a espessura. Ex: 

ossos do esqueleto apendicular. Possui duas extremidades denominadas epífises, um corpo 

denominado diáfise. Na diáfise há uma cavidade, a cavidade medular, onde há a medula óssea 

amarela (produz células de defesa do sangue). Entre a epífise e diáfise há a cartilagem epifisal, 

relacionada ao crescimento ósseo. 

o Osso plano: comprimento e largura equivalentes, predominando sobre espessura. Os ossos do 

crânio são exemplos. 

o Osso curto: comprimento, largura e espessura equivalentes. Ex: ossos do carpo e do tarso. 

o Osso irregular: morfologia complexa que não encontra correspondência em formas geométricas. 

Ex: vértebras. 

o Osso pneumático: apresenta uma ou mais cavidades revestidas de mucosa e contendo ar.  

o Osso sesamóide: desenvolvem-se na substância de certos tendões ou da cápsula fibrosa de 

algumas articulações. Ex: patela. 

 

 TIPOS DE SUBSTÂNCIA ÓSSEA 

Compacta: cortical. As lamílunas ósseas encontram-se fortemente unidas uma às outras pelas suas faces, 

sem que haja espaço interposto. 

Esponjosa: trabecular. As lamínulas ósseas arranjam-se de forma a deixar espaço entre si preenchido 

pela medula óssea vermelha.  

 

 PERIÓSTEO 

Reveste os ossos, com exceção das superfícies articulares. 

Apresenta duas camadas. A superficial e a profunda (osteogênica). 

As artérias do periósteo penetram o osso, irrigando-o e distribuindo-se na medula óssea. 

 

 ASPECTOS FUNCIONAIS DA COLUNA VERTEBRAL 

A coluna vertebral forma o eixo ósseo do corpo e está constituída de modo a oferecer a resistência de um 

pilar de sustentação, mas também a flexibilidade necessária à movimentação do tronco. Assim ela 

protege a medula espinhal, serve de pivô para suporte e movimentação da cabeça, permite movimento 

entre as diversas partes do tronco e dá fixação a numerosos músculos. A coluna vertebral sustenta o peso 

do corpo e transmite para os ossos do quadril. É formada por 33 peças esqueléticas. Destas, 7 são 

cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coccigeas. Por ser um suporte para o peso, o corpo 



vertebral, porção anterior e expandida da vértebra, aumenta de volume da cervical à lomba, uma vez que 

as vértebras inferiores têm sobrecarga de peso.  

Antes do nascimento, a coluna vertebral acompanha a forma da parede da cavidade uterina, de modo que 

está fletida em uma curva suave e contínua denominada curvatura primária da coluna vertebral. 

Entretanto a curvatura superior retifica-se quando a criança torna-se capaz de erguer a cabeça e sua 

concavidade passa a ser posterior. Assim, também, o segmento lombar se adapta às forças de carga e 

locomoção assim que a criança começa a andar, sendo que a concavidade passa a ser posterior. As 

curvaturas que se mantém desde a vida uterina (torácica e sacral) mantêm a denominação curvatura 

primária enquanto que as que inverteram a concavidade passam a ser ditas curvaturas secundárias. O 

aumento das curvaturas primárias é dito hipercifose, enquanto que o aumento da secundária é dita 

hiperlordose. Escoliose são desvios laterais e causam deformação e desequilíbrio motor.  

 

ESTUDO DE OSSOS 
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- OSSOS DO CARPO:composto por 8 ossos articulados entre si e mantidos por fortes ligamentos. 

Dispõem-se em duas fileiras, proximal e distal. 

Na fileira proximal da porção lateral (radial) à medial estão: escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. 

Na fileira distal da porção lateral (radial) à medial estão: trapézio, trapezoide, capitato e hamato. 



- OSSOS DO TARSO: são o tálus, calcâneo, navicular, cuboide e cuneiformes medial, lateral e 

intermédio. 

 

 

 

 

SISTEMA ARTICULAR 

 CONCEITO 

As articulações consistem nas conexões existentes entre quaisquer partes rígidas do esqueleto (ossos ou 

cartilagens). Têm como função unir os ossos colocando-os em contato e permitindo mobilidade. A maior 

ou menor possibilidade de movimento varia com o tipo de união.  

 

 CLASSIFICAÇÃO DAS ARTICULAÇÕES 

o Articulações fibrosas: Há tecido fibroso entre as peças ósseas. Também são denominadas anartrose 

ou sinartrose. Não apresentam movimento. Dividem-se em dois tipos: 

- Sindesmose (membrana interóssea com grande quantidade de tecido conjuntivo): Exemplo- sindesmose 

tibiofibular, sindesmose radioulnar e sindesmose dentoalveolar (também denominada gonfose). 

- Suturas (membrana interóssea com menor quantidade de tecido conjuntivo): Exemplo- suturas planas 

(união linear retilínea ou aproximadamente retilínea- sutura nasal), sutura escamosa (união em biesel – 

sutura escamosa localizada entre parietal e temporal), sutura serrátil (união em linha ‘denteada’ – sutura 

sagital, sutura coronal e sutura lambdóide), esquindilese (superfície em forma de crista que se aloja em outra 

em forma de fenda – sutura esfenovomeral). 

 

o Articulações cartilagíneas: Há tecido cartilaginoso entre as peças ósseas. Também denominadas 

anfiartrose. Apresentam movimento reduzido. Dividem-se em dois tipos: 

- Sincondroses (cartilagem de hialina): Exemplo- sincondrose esfenoccipital, articulações costocondrais e 

cartilagem epifisal. 

- Sínfise (peças ósseas revestidas por cartilagem de hialina, com tecido fibroso interposto. Exemplo- sínfise 

púbica e articulações intervertebrais.  

 

o Articulações sinoviais: Há sinóvia ou líquido sinovial entre as peças ósseas, que são unidas pela 

cápsula articular e ligamentos. Estrutura:  

 Cápsula articular: é uma membrana conectiva que envolve a articulação como um manguito. 

Apresenta-se com duas camadas: a membrana fibrosa (externa, mais resistente e reforçada) e a 

membrana sinovial (interna, abundantemente vascularizada e inervada, sendo encarregada da 

produção da sinóvia). 

 Cavidade articular: espaço em forma de fenda onde se encontra a sinóvia. 

 Sinóvia: discute-se se é uma verdadeira secreção da membrana sinovial ou um ultrafiltrado de 

sangue, mas contém ácido hialurônico, que confere a viscosidade necessária à sua função 

lubrificante.  

 Cartilagem articular: cartilagem de hialina que reveste as superfícies ósseas. Em virtude desse 

revestimento, as superfícies articulares se apresentam lisas, polidas e de cor esbranquiçada. Não 

possui vascularização e inervação. Sua nutrição, principalmente nas áreas mais centrais, é 

precária, o que torna a regeneração, em caso de lesões, difícil e lenta. A redução da mobilidade 

da articulação pode levar à fibrose da cartilagem articular.  

 Ligamentos: unem os ossos, impedindo movimentos em planos indesejáveis e limitam a 

amplitude dos movimentos considerados normais. Se dividem em ligamentos capsulares (feixes 

fibrosos que reforçam e aumentam a resistência da cápsula articular), ligamentos intracapsulares 

(localizados internamente à cápsula articular), ligamentos extracapsulares (são ligamentos 

independentes da cápsula articular, ou acessórios). 

 Discos e meniscos: são formações fibrocartilagíneas, que permitem uma melhor adaptação das 

superfícies que se articulam, tornando-as congruentes, ampliando a área de contato, reduzindo a 

pressão aplicada e distribuindo o estresse mecânico.  

 

SISTEMA ARTICULAR 



 

 ARTICULAÇÕES DO CRÂNIO:  
SUTURA CORONAL: entre os ossos parietais e o osso frontal. 

SUTURA LAMBDÓIDEA: entre os ossos parietais e o osso occipital. 

SUTURA SAGITAL: entre os ossos parietais 

BREGMA: união entre as suturas coronária e sagital 

LAMBDA: união entre as suturas lambdóidea e sagital 

SUTURA ESCAMOSA:entre o osso parietal e porção escamosa do osso temporal.  

ARTICULAÇÃO TÊMPOROMANDIBULAR: entre a cabeça da mandíbula e a  

 

 ARTICULAÇÕES DA COLUNA VERTEBRAL: (página 422 a 425 do livro texto) 

ARTICULAÇÕES INTERVERTEBRAIS: localizadas entre os corpos das vértebras, através do disco 

intervertebral. 

 

ARTICULAÇÃO ATLANTOCCIPITAL: os côndilos do occipital se articulam com as faces superiores 

do atlas em uma articulação sinovial do tipo condilar, biaxial.  

 

ARTICULAÇÕES ATLANTOAXIAIS: são três. Duas laterais e uma terceira, mediana (pivô).  

 

 ARTICULAÇÕES DO TÓRAX: (página 546 a 547 do livro texto) 

ARTICULAÇÕES COSTOVERTEBRAIS:  formado por duas articulações: a articulação da cabeça da 

costela (entre a cabeça da costela e o corpo vertebral) e a articulação costotransversária, entre o tubérculo 

costal e a fóvea do processo transverso.  

 

ARTICULAÇÕES ESTERNOCOSTAIS:  entre as cartilagens costais e as margens laterais do externo. 

 

ARTICULAÇÕES COSTOCONDRAIS: entre as costelas e as cartilagens costais. São cartilagíneas do 

tipo sincondrose.  

 

 ARTICULAÇÕES DO CÍNGULO DO MEMBRO SUPERIOR/ OMBRO: (página 341 a 344 do 

livro texto) 

ARTICULAÇÃO ESTERNOCLAVICULAR:  é a articulação existente entre a extremidade esternal da 

clavícula, a incisura clavicular do manúbrio do esterno e a primeira cartilagem costal. É uma articulação 

sinovial composta do tipo sinovial, triaxial.  

 

ARTICULAÇÃO GLENOUMERAL:  é uma articulação sinovial simples, esferóide, triaxial, entra a 

cabeça do úmero e a cavidade glenoidal. A cápsula articular é frouxa. As superfícies ósseas são revestidas 

pela cartilagem articular.  

 

 ARTICULAÇÕES DO COTOVELO, ANTEBRAÇO E PUNHO: (página 341 a 389 do livro 

texto) 

Uma mesma cápsula articular envolve a articulação do cotovelo e a articulação radiulnar proximal.  

ARTICULAÇÃO DO COTOVELO: é uma articulação sinovial composta, do tipo gínglimo ou dobradiça. 

Pode ser dividida em articulação umerorradial e articulação umeroulnar. 

 

ARTICULAÇÃO RADIULNAR PROXIMAL: é uma articulação sinovial simples, do tipo trocóide. 

Funcionalmente é monoaxial, agindo na pronação e na supinação. Há, para melhorar a estabilidade, o 

ligamento colateral radial e o ligamento colateral ulnar.  

 

ARTICULAÇÃO RADIULNAR DISTAL: é uma articulação sinovial simples, do tipo trocóide, 

monoaxial, agindo na pronação e na supinação.  

 

SINDESMOSE: possui membrana interóssea, fibrosa, entre as margens interósseas do rádio e da ulna.  

 



ARTICULAÇÃO RADIOCARPAL:  entre a face articular do rádio e os ossos escafóide, semilunar e 

piramidal da fileira proximal do carpo. É uma articulação condilar, biaxial. Possui o ligamento colateral 

radial, ligamento colateral ulnar, ligamento radiocarpal palmar e dorsal e ligamento ulnocarpal 

palmar e dorsal. 

 

 ARTICULAÇÕES DAS MÃOS: (página 389 a 344 do livro texto) 

ARTICULAÇÕES INTERCARPAIS: entre os ossos do carpo. Permitem pequenos deslizamentos. 

ARTICULAÇÃO CARPOMETACARPAL DO POLEGAR: articulação sinovial em sela.  

ARTICULAÇÕES METACARPOFALÂNGICAS: entre os ossos metacárpicos e as falanges proximais. 

ARTICULAÇÕES INTERFALÂNGICAS: as falanges articulam-se umas com as outras constituindo 

junturas sinoviais do tipo gínglimo.  

 

 ARTICULAÇÕES DO CÍNGULO DO MEMBRO INFERIOR/ QUADRIL: (página 258 a 266 

do livro texto) 

 

ARTICULAÇÃO SACROILÍACA: localizada entre as faces auriculares do ílio e a face lateral do sacro. É 

uma articulação sinovial simples do tipo plano, capaz de movimentos em várias direções, mas de amplitude 

muito limitada. Possui o ligamento sacroilíaco interósseo (entre a tuberosidade ilíaca e o sacro), ligamento 

sacroiliaco posterior (um forte espessamento da cápsula articular), ligamento sacroiliaco anterior.  Possui o 

ligamento iliolombar (prende o processo transverso da última vértebra lombar à crista ilíaca), ligamento 

sacrotuberal (da face posterior do sacro e ílio para o túber isquiático) e ligamento sacroespinal (tem forma 

triangular e situa-se anteriormente ao ligamento sacrotuberal- sua base está fixada à margem lateral da parte 

inferior do sacro e parte superior do cóccix e seu ápice se prende à espinha isquiática). 

 

SÍNFISE PÚBICA: é uma articulação cartilagínea, formada por uma fibrocartilagem, o disco interpúbico, 

que se prende à face sinfisial de ambos os púbis na linha mediana anterior. A articulação é reforçada por 

dois ligamentos, o ligamento púbico superior, sobre o corpo do púbis, e o ligamento púbico inferior, entre os 

dois ramos inferiores do púbis.  

 

ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL: é uma articulação sinovial simples do tipo esferóide e, portanto, 

triaxial, capaz de flexão, extensão, adução, abdução, rotação lateral, rotação medial e circundução. É 

formada pela cabeça do fêmur que se encaixa no acetábulo. Da fóvea da cabeça do fêmur parte o ligamento 

da cabeça do fêmur. A cavidade do acetábulo é aprofundada pela existência de uma margem 

fibrocartilaginosa, o lábio do acetábulo; este se dispõe como uma ponte sobre a incisura do acetábulo, onde 

constitui o ligamento transverso do acetábulo. A cápsula da articulação do quadril possui espessamentos que 

a reforçam: os ligamentos iliofemural (da espinha ilíaca anteroinferior até o trocânter maior e linha 

intertrocantérica), o ligamento isquiofemural (do corpo do ísquio até o trocânter maior) e o ligamento 

pubofemural (do corpo e ramo superior do púbis até a porção inferior da linha intertrocantérica).  

 

 ARTICULAÇÕES DO JOELHO: (página 277 a 280 do livro texto) 

Envolve três ossos: o fêmur, a tíbia e a patela. É uma articulação sinovial composta pelas articulações 

patelofemoral e tibiofemoral.  

A cápsula articular é delgada e membranosa posteriormente, ao passo que anteriormente ela é substituída 

em grande parte pelo tendão do músculo quadríceps femoral, pela patela e pelo ligamento patelar.   

Posteriormente, a cápsula articular apresenta uma fenda, através da qual emerge o músculo poplíteo. Esta 

fenda é reforçada pelo ligamento arqueado. Ainda em sua face posterior, mas em posição mais medial, há 

outro reforço, o ligamento oblíquo. 

Os ligamentos extracapsulares são o ligamento colateral tibial (entre o côndilo medial do fêmur e a tíbia) e 

o ligamento colateral fibular (entre o côndilo lateral do fêmur e a fíbula).  

A articulação do joelho contém várias estruturas intracapsulares: o menisco medial e o menisco lateral 

(fixados nos côndilos da tíbia). Há ainda o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. 

Há também os ligamentos meniscofemoral posterior e meniscofemoral anterior. 

As estremidades ósseas são revestidas pela cartilagem articular.  

 

 



 ARTICULAÇÃO DA PERNA:  
Composta pela articulação tibiofibular, que apresenta a membrana interóssea, denominada sindesmose.  

 

 ARTICULAÇÕES DOS PÉS: (página 293 a 297 do livro texto) 

ARTICULAÇÃO TALOCRURAL: é uma junta sinovial do tipo gínglimo, na qual a tróclea do tálus situa-

se entre os maléolos medial e lateral, articulando-se com eles e com a face articular inferior da tíbia. O 

ligamento tibiofibular posterior completa o receptáculo para o tálus. O ligamento colateral medial (onde é 

possível identificar as partes tibionavicular, tibiocalcânea e tibiotalar) prende-se à extremidade distal do 

maléolo medial e daí irradia-se em leque para fixar nos ossos calcâneo, navicular e no tálus. Na porção 

lateral dos pés se distingue o ligamento colateral lateral (composto pelo ligamento talofibular anterior, 

ligamento talofibular posterior e ligamento calcaneofibular.  

 

ARTICULAÇÕES INTERTÁRSAIS: localizadas entre os ossos do tarso. São em sua maioria, 

articulações planas de variado grau de complexidade e, em cada uma delas a amplitude de movimento é 

reduzida. Entretanto, o somatório desses movimentos resulta na inversão e eversão dos pés. Dentre estas 

articulações, se encontra a talocalcânea e a talocalcaneanavicular.  

 

ARTICULAÇÕES TARSOMETATARSAIS: entre os cubóides/ cuneiformes com as bases dos ossos 

metatarsais. São junturas sinoviais planas, permitindo apenas pequenos movimentos de deslizamento dos 

ossos entre si.  

 

ARTICULAÇÕES METATARSOFALÂNGICAS: entre os ossos do metatarso e as falanges. São do tipo 

condilar.  

 

ARTICULAÇÕES INTERFALÂNGICAS: entre as falanges. São do tipo gínglimo.  

 

SISTEMA MUSCULAR 
 

 CONCEITO 

Os músculos são os elementos ativos do movimento (os ossos são os elementos passivos). Auxiliam a 

manter unidas as peças ósseas determinando a posição e a postura do esqueleto.  

 

 VARIEDADE DE MÚSCULOS: LISO, ESTRIADO CARDÍACO E ESTRIADO ESQUELÉTICO 

 Músculo liso: possui células fusiformes com um núcleo centralizado. É involuntário, de contração fraca, 

lenta e sustentada. Serve para restringir ou permitir fluxo de substâncias. Localiza-se nas vísceras.  

Músculo estriado cardíaco: possui estrias. É multinucleado. É involuntário de contração forte, rápida e 

ritmada. Impulsiona sangue. Possui a capacidade de transmitir impulsos neurais. Localiza-se no coração.  

Músculo estriado esquelético: possui estrias. É multinucleado. É voluntário, de contração forte, rápida e 

intermitente. Está ligado ao esqueleto. É a estrutura ativa do movimento. Ao contrair traciona os ossos. 

 

 MICRO-ESTRUTURA DO MÚSCULO ESTRIADO ESQUELÉTICO 

Cada fibra muscular é envolta pelo endomísio. Conjuntos de fibras revestidas de endomísio são revestidas 

pelo perimísio. Conjunto de feixes de fibras envoltos por perimísio são envolvidas pelo epimisio. 

Externamente ao epimísio há a fáscia muscular. Estes envoltórios auxiliam uma fibra/ um grupo de 

fascículo/ um músculo a deslizar no outro, quando há mudanças na dimensão das fibras pela contração 

muscular. 

 

 COMPONENTES ANATÔMICOS DOS MÚSCULOS ESTRIADO ESQUELÉTICOS 

Ventre muscular: consiste na porção média, carnosa, vermelha no vivente. Nele predominam as fibras 

musculares; é,portanto, a parte ativa do músculo, contrátil. 

Tendões e aponeuroses: servem para fixar o músculo ao esqueleto, ou a cartilagem, cápsulas articulares, 

septos intermusculares, derme ou tendão de outro músculo. São esbranquiçados e brilhantes. Quando 

possui forma de fita são tendões. Quando são laminares, recebem o nome de aponeurose.  

Fáscia muscular: é uma lâmina de tecido conjuntivo que envolve cada músculo. A espessura da fáscia 

varia de músculo para músculo. Ela pode contribuir para prender o músculo ao esqueleto, auxilia o 



músculo a exercer tração de forma eficiente e ainda permite o deslizamento dos músculos entre si. Em 

alguns músculos há septos intermusculares, que separam os músculos em compartimentos. 

 

 ORIGEM E INSERÇÃO 

Origem: é o ponto proximal ou cranial de fixação de um determinado músculo. Pode ser denominada 

cabeça do músculo. 

Inserção: é o ponto distal ou caudal do músculo.  

 

 CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS MÚSCULOS: 

A) Agonista: é o agente principal na execução de um movimento 

B) Antagonista: é o músculo que se opõe a ação do agonista, a fim de auxiliar a execução do 

movimento 

C) Fixador: elimina movimentos indesejáveis. 

D) Sinergista: age em conjunto com o agonista. 

 

 UNIDADE MOTORA E PLACA MOTORA: 

A) Unidade motora: conjunto de um neurônio motor e todas as fibras musculares que ele inerva. 

B) Placa motora ou junção neuromuscular: é o ponto onde ocorre a união entre nervos e músculos. 

  

 

SISTEMA MUSCULAR 

Nas descrições que se seguem, atribuiu-se aos músculos as suas ações principais. 

 

 MÚSCULOS DA MÍMICA FACIAL:  
 

M. EPICRÂNIO (OCCIPITOFRONTAL):  É composto por outros dois (ventre frontal e ventre occipital). 

Franze a testa.  
M. ORBICULAR DO OLHO: Possui porção orbital, palpebral e profunda. Produz um mecanismo de 

proteção ao redor dos olhos. Realiza o fechamento da pálpebra. 

M. ORBICULAR DA BOCA: É um esfíncter muscular que circunda a boca. Fecha os lábios. 

M. MASSETER: Se origina no arco zigomático e se insere lateralmente na mandíbula. Realiza o 

fechamento e lateraliza a mandíbula. 
M. TEMPORAL: Origem no osso temporal, incluindo porção do frontal e parietal. Insere-se no processo 

coronóide e ramo da mandíbula. Realiza o fechamento e lateraliza a mandíbula.  

M. BUCINADOR: Musculatura da bochecha. 

 

 MÚSCULOS DO PESCOÇO: 
  

M. ESTERNOCLEIDOMASTÓIDEO: Origina-se por duas cabeças no manúbrio do esterno e terço 

medial da clavícula. Insere-se no processo mastoide. Em conjunto fletem a o pescoço. Quando só um 

contrai, há a flexão lateral ou rotação.  

MM. ESCALENO ANTERIOR, MÉDIO E POSTERIOR: Origina-se nos processos transversos das 

vertebras cervicais e inserem-se na face superior da primeira costela.  

M. TRAPÉZIO: porção posterior do pescoço.  

 

 MÚSCULOS QUE ATUAM SOBRE AS COSTELAS:  
MM. INTERCOSTAIS EXTERNOS: Estendem-se em cada espaço intercostal, do tubérculo costal à 

junção costocondral, formando a camada externa. Estabilizam a caixa torácica. Auxiliam na expansão 

quando há inspiração.  

 

MM. INTERCOSTAIS INTERNOS: Estendem-se da extremidade medial dos espaços intercostais até o 

ângulo da costela. São obliquas em direção oposta aos intercostais externos. Estabilizam a caixa torácica. 

Auxiliam na expulsão do ar quando há expiração. 

 



M. DIAFRAGMA: Forma o assoalho da caixa torácica. Divide a caixa torácica da cavidade abdominal. 

Origina-se no processo xifoide (esterno). As fibras se convergem e inserem-se em um centro tendíneo. 

Aumenta o volume da caixa torácica na inspiração.  

 

 MÚSCULOS DO ABDOMEN:  
M. OBLÍQUO EXTERNO: Origina-se nas oito últimas costelas. As fibras posteriores inserem se na crista 

ilíaca. As anteriores inserem –se na bainha do reto e linha alba. Sustenta as vísceras. A contração de um 

dos lados promove a flexão lateral enquanto que a contração simultânea auxilia na flexão do tronco.  

 

M. OBLÍQUO INTERNO: Origina-se na crista ilíaca e em uma lâmina de tecido conjuntivo na parte 

inferior do dorso. Insere-se nas três ou quatro costelas inferiores e linha alba. Tem ação conjunta com o 

oblíquo externo.  
 

M. RETO ABDOMINAL: Origina-se porção superior do púbis e sínfise púbica. Insere-se no processo 

xifoide e quinta e sexta cartilagens costais. Abaixa o tórax, flexiona a coluna e estabiliza a pelve.  

 

M. TRANSVERSO ABDOMINAL: Origina-se nos dois terços anteriores da crista ilíaca, cartilagens das 

seis costelas inferiores. Insere-se na linha alba. Sustenta as vísceras.  

 

 MÚSCULOS DOS MEMBROS SUPERIORES:  
A principal função do membro superior é orientar a mão no espaço permitindo os movimentos delicados e 

especializados que é capaz de executar. As mãos cumprem as sofisticadas tarefas de exploração, apreensão e 

manipulação, isto é, trabalho.  

 

MÚSCULOS QUE AGEM PRIMARIAMENTE SOBRE A ESCÁPULA 

 

M. TRAPÉZIO: Origina-se na linha nucal superior, protuberância occipital externa e processos espinhosos 

de todas as vértebras torácicas. Insere-se no terço lateral da clavícula, acrômio e espinha da escápula. Age 

na abdução do ombro, fazendo a rotação da escápula, o que faz com que a cavidade glenóide se mova 

superiormente.  

 

M. SERRÁTIL ANTERIOR: Se origina na face externa das oito costelas. Insere-se na face costal do 

ângulo superior da escápula, borda medial e ângulo inferior da escápula. Este músculo traciona 

ventralmente a escápula (trazem os ombros para frente).  
M. PEITORAL MENOR: Origem da segunda a quinta costela, próximo da união da cartilagem costal com 

a costela. Insere-se na borda medial do processo coracóide- escápula. Sua função é abaixar a escápula.  

 

MÚSCULOS QUE MOVEM O BRAÇO EM RELAÇÃO AO TRONCO 

 

M. PEITORAL MAIOR: Origina-se na metade medial da clavícula, esterno e seis primeiras cartilagens 

costais. Insere-se no tubérculo maior do úmero. Aduz o braço e flete do ombro.  

M. GRANDE DORSAL: Origina-se nos processos espinhosos das 6 ultimas vertebras torácicas e crista 

ilíaca. Insere-se no tubérculo menor do úmero. Produz adução e rotação medial dos membros superiores. 

Faz extensão do ombro.  
M. DELTÓIDE: Possui porção escapular (M. Deltóide posterior), porção acromial (deltoide medial) e 

porção clavicular (deltoide anterior). A porção escapular se origina na espinha da escápula, a porção 

acromial se origina no acrômio da escápula e a porção clavicular inicia-se no terço lateral da clavícula. 

Todos se inserem na tuberosidade deltoidea do úmero (localizada na porção média da face lateral da diáfise 

do úmero). A porção anterior faz flexão do ombro. A porção medial faz abdução, a porção posterior 

faz extensão do ombro. 

 

MÚSCULOS QUE ESTABILIZAM O OMBRO – MANGUITO ROTADOR 

 

M. SUPRAESPINHAL: Origina-se na fossa supra espinhal da escápula. Insere-se no tubérculo maior do 

úmero. O supra espinhal faz abdutor do braço. 



M. INFRAESPINHAL: Origina-se na fossa infra espinhal da escápula. Insere-se no tubérculo maior do 

úmero. O infra espinhal faze a rotação lateral do ombro.  

M. REDONDO MENOR: Origina-se na borda lateral da escápula (2/3 superiores). Insere-se no tubérculo 

maior do úmero. Faz a rotação lateral do ombro.  

M. SUBESCAPULAR: Origina-se na face costal da escápula. Insere-se no tubérculo menor do úmero. É 

rotator medial do ombro.  

------------------------------------------------ 

M. REDONDO MAIOR: Origina-se na borda lateral da escápula (1/3 inferior). Insere-se no tubérculo 

menor do úmero. Faz rotação medial do ombro.  

 

MÚSCULOS QUE AGEM SOBRE O ANTEBRAÇO 

M. BÍCEPS BRAQUIAL: A porção longa origina-se acima da glenóide e a porção curta se origina no 

processo coracóide da escápula. Insere-se na tuberosidade do rádio. Este músculo flexiona a articulação do 

cotovelo e também auxilia na supinação. 

M. BRAQUIAL: Origina-se nos 2/3 distais da face anterior do corpo do úmero. Insere-se na ulna. Este 

músculo flexiona a articulação do cotovelo. 

M. BRAQUIORADIAL: Origina-se acima do côndilo lateral do úmero. Insere-se na face lateral do radio 

logo acima do processo estiloide. Este músculo flexiona a articulação do cotovelo. 

M. TRÍCEPS BRAQUIAL: A porção longa origina-se na porção inferior da glenóide. A porção lateral 

origina-se na face posterior no úmero e a porção medial se origina na face posterior do úmero, abaixo da 

inserção da porção lateral. Insere-se na face posterior do olecrano da ulna. Este músculo faz a extensão do 

cotovelo.  
M. ANCÔNEO: Origina-se na face posterior do epicôndilo lateral e se insere na face lateral do olecrano. 

Auxilia na extensão do cotovelo.  

M. PRONADOR REDONDO: A porção umeral origina acima do côndilo medial do úmero. Insere-se no 

terço médio da face lateral do rádio. Faz a pronação do antebraço e auxilia na flexão do cotovelo.  

M. PRONADOR QUADRADO: Origina-se na face anterior da ulna e insere-se na face anterior do rádio. 

Faz a pronação do antebraço. 

 

MÚSCULOS MOTORES DA ARTICULAÇÃO RÁDIO CÁRPICA E ARTICULAÇÕES DAS 

MÃOS 

 

M. FLEXOR RADIAL DO CARPO: Origina-se no epicôndilo medial e insere-se na base do segundo 

metacárpico. É flexor da articulação radio cárpica e abdutor das mãos.  

M. PALMAR LONGO: É um musculo superficial na face anterior do antebraço. Origina-se no epicôndilo 

medial e insere-se em tendões no metacarpo e falanges distais. Auxilia na flexão das mãos (articulação 

metacarpo-falângica). 

M. FLEXOR ULNAR DO CARPO: Origina-se no epicôndilo medial e olecrano. Insere-se na porção 

medial do carpo. Faz flexão e adução das mãos.  

M. EXTENSOR RADIAL LONGO DO CARPO: Origina-se acima do côndilo lateral do úmero. Insere-se 

na base do segundo metacarpico. Faz extensão e abdução das mãos.  

M. EXTENSOR RADIAL CURTO DO CARPO: Origina-se no epicôndilo lateral do úmero e insere-se na 

base do terceiro metacárpico.  

M. FLEXOR SUPERFICIAL DOS DEDOS: A porção úmero-ulnar origina-se no epicôndilo medial e na 

face medial do processo coronóide. A porção radial origina-se na parte proximal da borda anterior do rádio. 

Insere-se por quatro tendões na base da falange média dos dedos. Faz flexão da falange média  

(articulação interfalângica proximal) dos dedos.  

M. FLEXOR PROFUNDO DOS DEDOS: Origina-se nos dois terços proximais das faces anterior e 

medial da ulna e membrana interóssea (sindesmose). Insere-se por quatro tendões na base da falange distal 

dos dedos. Faz flexão da falange distal  (articulação interfalângica distal) dos dedos. 

MM. EXTENSOR DOS DEDOS, EXTENSOR DO DEDO MÍNIMO E EXTENSOR DO 

INDICADOR: O extensor dos dedos e o extensor do dedo mínimo originam-se no epicôndilo lateral do 

úmero. O extensor do dedo indicador Origina-se no terço distal da face posterior da ulna. Quatro tendões 

que se bifurcam ao nível das articulações metacarpofalângicas. São extensores dos dedos.  



M. FLEXOR LONGO DO POLEGAR: Origina-se no 1/3 médio da face anterior do rádio e membrana 

interóssea. Insere-se medialmente na falange distal do polegar 

M. EXTENSOR LONGO DO POLEGAR: Origina-se no 1/3 distal da face posterior da ulna e membrana 

interóssea.  Insere-se na falange distal do polegar.  

M. EXTENSOR CURTO DO POLEGAR: Origina-se no rádio, distalmente, e membrana interóssea. 

Insere-se na falange proximal do polegar.  

 

 MÚSCULOS DOS MEMBROS INFERIORES:  
As principais funções do membro inferior são locomoção e sustentação do peso.  

 

ARTICULAÇÃO DO QUADRIL (COXOFEMORAL) 

A musculatura desta região, além de participarem na movimentação, auxilia a estabilizar a articulação para 

suportar e transmitir o peso para membros inferiores. Estes músculos auxiliam a manter a postura bípede, 

equilibrando a carga do corpo.   

 

MÚSCULOS DA REGIÃO ANTERIOR DA COXA: São flexores do quadril.  

M. SARTÓRIO: Origem na espinha ilíaca anterossuperior. Inserção na borda medial da tuberosidade da 

tíbia. Também auxilia na flexão da perna.  

M. ILIOPSOAS: Formado pelos músculos psoas maior e ilíaco. O psoas maior possui origem nos 

processos transversos, corpos e discos intervertebrais das vertebras lombares enquanto o ilíaco se origina na 

fossa ilíaca. Ambos se inserem no trocânter menor.  

M. QUADRÍCEPS DA COXA: Formado pelo Reto femoral, Vasto lateral, Vasto medial e Vasto 

intermédio. Destes, apenas o reto femoral auxilia na movimentação do quadril. O Reto femoral possuem 

duas origens: uma delas é anterior à espinha ilíaca anteroinferior, a outra se localiza na porção póstero 

superior do acetábulo. Insere-se na tuberosidade da tíbia pelo tendão patelar.  

O m. vasto medial origina-se entre os trocânteres maior e menor, o m. vasto lateral se origina na face 

anterior do trocânter maior e o m. vasto intermédio origina-se nas faces anterior e lateral do corpo do 

fêmur. Todos se inserem em conjunto por um tendão único através do tendão patelar, na tuberosidade tibial.  

Estes músculos fazem a extensão do joelho.  

 

MÚSCULOS DA REGIÃO MEDIAL DA COXA: São adutores do quadril. 

M. PECTÍNEO: Se origina na linha pectínea do púbis. Insere-se na porção medial do corpo do fêmur, 

pouco abaixo do colo femoral. 

M. ADUTOR LONGO: Se origina no corpo do púbis. Insere-se no meio da porção medial do corpo do 

fêmur.  

M. ADUTOR CURTO: Se origina no corpo e ramo inferior do púbis. A parte adutora se insere no meio da 

porção medial do corpo do fêmur. A porção extensora se insere pouco acima do côndilo medial.  

M. ADUTOR MAGNO: A porção adutora se origina no ramo inferior do púbis e a porção extensora na 

tuberosidade isquiática. Insere-se na face medial da porção proximal do corpo da tíbia.  

M. GRÁCIL: Se origina no corpo e ramo inferior do púbis. Também auxilia na flexão da perna.  

 

MÚSCULOS DA REGIÃO POSTERIOR DA COXA: São extensores do quadril. 

São conhecidos no conjunto como músculos isquiotibiais.  

M. BÍCEPS FEMORAL: Sua porção longa se origina na tuberosidade isquiática enquanto a porção curta 

se origina na porção média da face posterior do corpo do fêmur. Insere-se na cabeça da fíbula. 

M. SEMIMEMBRANOSO: Se origina na tuberosidade isquiática. Insere-se na face medial do corpo da 

tíbia, na porção proximal.  

M. SEMITENDINOSO: Se origina na tuberosidade isquiática. Insere-se no corpo da tíbia, póstero-

medialmente.  

 

MÚSCULOS DA REGIÃO GLÚTEA: Relacionados à extensão do quadril/ tronco, adução, abdução e 

rotação da coxa. 

M. GLÚTEO MÁXIMO: Se origina no ílio, abaixo da crista ilíaca e face posterior do sacro. Insere-se na 

porção proximal da face posterior do fêmur e trato ílio tibial (fáscia lata). Faz a extensão do quadril e 

rotação lateral da coxa. Participa da extensão do tronco.  



MM. GLÚTEO MÉDIO E GLÚTEO MÍNIMO: Origem na face glútea do ílio. Inserção no trocânter 

maior. Fazem abdução e rotação medial da coxa.  

MM. CURTOS DA REGIÃO GLÚTEA: A partir do glúteo mínimo vê-se: Piriforme, gêmeo superior, 

obturador interno, , gêmeo superior, obturador externo e quadrado da coxa: São rotadores laterais da 

coxa.  

 

MÚSCULO DA REGIÃO LATERAL DO QUADRIL: Relacionado à flexão e rotação medial da coxa. 

M. TENSOR DA FÁSCIA LATA: Origina-se na espinha ilíaca anterossuperior e porção lateral da crista 

ilíaca. Insere-se no trato ílio tibial. É flexor do quadril e auxilia na rotação medial da coxa.  

 

 

MÚSCULOS DA REGIÃO POSTERIOR DA COXA (MM. ISQUIOTIBIAIS/ ISQUIOSURAIS): 

Atuam na extensão do quadril e flexão do joelho.  

 

M. BICEPS FEMURAL: Origina-se na tuberosidade isquiática e insere-se na cabeça da fíbula.  

M. SEMITENDINOSO: Origina-se na tuberosidade isquiática e insere-se na porção proximal da face 

medial do corpo da tíbia.  

M. SEMIMEMBRANOSO: Origina-se na tuberosidade isquiática e insere-se na porção póstero-medial do 

côndilo medial da tíbia.  

 

MÚSCULOS DA PERNA E DO PÉ: 

Estão funcionalmente relacionados à locomoção, suporte do peso e ajustes de equilíbrio e postura. Na 

articulação do tornozelo ao invés dos termos flexão e extensão, são utilizados os termos flexão plantar e 

flexão dorsal. Nas articulações intertársicas (entre os ossos do tarso) ocorrem os movimentos de inversão 

(em que o pé se volta medialmente) e eversão (em que a planta dos pés se volta lateralmente). 

 

MÚSCULOS DA REGIÃO ANTERIOR DA PERNA 

M. TIBIAL ANTERIOR: Origina-se no côndilo lateral e 2/3 anterior da tíbia. Insere-se no primeiro 

metatársico e face medial do cuneiforme medial. (Porção medial do osso medial do tarso). Faz a flexão 

dorsal (dorsiflexão e inversão dos pés). 

M. EXTESOR LONGO DOS DEDOS: Origina-se nos 3/4 proximais da fíbula e insere-se por 4 tendões 

(para cada um dos dedos laterais) na base das falanges medial e distal. Faz extensão das articulações 

interfalângicas e auxilia na eversão dos pés.  

M. FIBULAR TERCEIRO: Origina-se no terço inferior da fíbula e insere-se na base do quarto ou quinto 

metatársico. Faz extensão das interfalângicas e auxilia na eversão dos pés.  

 

MÚSCULOS DA REGIÃO LATERAL DA PERNA 

M. FIBULAR LONGO: Origina-se na cabeça e dois terços proximais da fíbula. Insere-se por um tendão 

que possui trajeto medial na planta dos pés, antes de inserir-se no cuneiforme medial e primeiro metatársico. 

Faz eversão dos pés e auxilia na flexão plantar.  

M. FIBULAR CURTO: Origina-se nos 2/3 distais da fíbula e insere-se na base do quinto metatársico. Faz 

eversão dos pés e auxilia na flexão plantar.  

M. EXTENSOR LONGO DO HÁLUX: Origina-se no terço médio da fíbula e membrana Inter óssea 

(sindesmose) e insere-se na base da falange distal do hálux. Faz extensão do hálux e auxilia na dorsiflexão 

do pé.  

 

MÚSCULOS DA REGIÃO POSTERIOR DA PERNA 

Os superficiais são os que formam o tríceps sural e músculo plantar. A porção profunda inclui o poplíteo, 

flexor longo dos dedos e flexor longo do hálux.  

 

MÚSCULOS QUE COMPÕE O TRÍCEPS SURAL (Gastrocnêmio e Sóleo): 

M. GASTROCNÊMIO: O ventre lateral se origina no côndilo lateral do fêmur enquanto no ventre medial 

se origina logo acima do côndilo medial do fêmur. Insere-se juntamente com o músculo sóleo através do 

tendão calcâneo no osso calcâneo. Faz flexão do joelho e flexão plantar.  



M. SÓLEO: Origina-se na parte proximal e posterior da fíbula. Insere-se juntamente com o músculo 

gastrocnêmio através do tendão calcâneo no osso calcâneo. Faz flexão plantar.  

M. PLANTAR: Origina-se acima do côndilo lateral do fêmur. Insere- se medialmente no calcâneo.  

 

MÚSCULOS PROFUNDOS DA PORÇÃO POSTERIOR DA PERNA: 

M. POPLÍTEO: Origina-se dentro da cápsula fibrosa da articulação do joelho, na superfície lateral do 

côndilo lateral e menisco lateral. Insere-se Face posterior proximal da tíbia, acima do sóleo.  

M. FLEXOR LONGO DOS DEDOS: Origina-se no terço médio da face posterior da tíbia, abaixo do 

sóleo. Insere- se por 4 tendões, cada qual se prende à base distal dos 4 dedos laterais. Flexiona a 

articulação interfalângica distal.  
M. FLEXOR DO HÁLUX: Origina-se nos 2/3 inferiores posteriores da fíbula, insere-se na base da falange 

distal do hálux. Faz a flexão da articulação interfalângica distal do hálux.  

  

MÚSCULOS QUE AGEM SOBRE A COLUNA VERTEBRAL:  
Os músculos da coluna vertebral tem pouca participação na manutenção da atitude ereta, atuando mais nos 

deslocamentos do tronco.  

MM. INTERESPINHAIS: Unem os processos espinhosos das vertebras cervicais e lombares.  

MM. INTERTRANSVERSAIS: Unem os processos transversos adjacentes. Só existem nas regiões 

cervicais e lombares.  

MM. ROTADORES: Rotadores curtos originam-se nos processos transversos e prendem-se nas lâminas 

(porções que se unirão para formar o processo espinhoso) das vertebras imediatamente superiores. Os 

rotadores longos têm o mesmo trajeto, mas se prendem na segunda vertebra acima. Existem na região 

cervical, torácica e lombar. Realizam rotação da coluna vertebral e auxiliam na extensão.  

MM. MULTÍFIDOS: É mais espesso na região lombar e termina na região cervical. Origina-se no sacro e 

de todos os processos transversos e inserem-se no lado dos processos espinhosos de todas as vértebras. 

Protegem as articulações vertebrais de movimentos produzidos por músculos superficiais mais 

potentes.  

M. SEMI ESPINHAL DO TÓRAX: Originam-se dos seis processos transversos inferiores do tórax e 

dirigem-se para os processos espinhosos das vertebras torácicas superiores e cervicais inferiores. Realiza 

extensão.  
M. SEMI ESPINHAL DO PESCOÇO: Originam-se nos processos transversos das seis vertebras torácicas 

superiores e prendem-se nos processos espinhosos da terceira à quinta vértebra cervical. Realiza extensão. 

M. SEMI ESPINHAL DA CABEÇA: Originam-se dos processos transversos cervicais à porção posterior 

do occipital. Realiza extensão. 

 


